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Aplikasi IntraAplikasi Intra--Organisasi Organisasi 

Perdagangan ElektronikPerdagangan Elektronik

Alasan utama perkembangan luar biasa intranet:

� Mempermudah kerja berkumpulan

� Mereka membenarkan saling berhubungan platform � Mereka membenarkan saling berhubungan platform 
yang berlainan

� ke dalam rangkaian yang kelihatan sama



Pembayaran ElektronikPembayaran Elektronik

Pembayaran elektronik membutuhkan :

� Diterima dan dikenal luas

� Sulit untuk dilakukan penipuan

Nilai-nilai terjaga� Nilai-nilai terjaga

� Tanpa nama/dengan nakma



Market place Market place 

� “Digital marketplace” atau yang sering disebut 
sebagai “marketspace” ini pada dasarnya merupakan 
suatu “wilayah” dimana para praktisi bisnis digital 
dapat mempertaruhkan nasib dengan cara mencari dapat mempertaruhkan nasib dengan cara mencari 
celah kesempatan bisnis perdagangan secara 
elektronik yang ditawarkan



� Untuk dapat memahami mekanisme persaingan yang 
terjadi di marketspace ini, perlu dipahami tiga elemen 
atau komponen utama yang membentuk pasar B-to-B 
(Cunningham, 2001).(Cunningham, 2001).





Elemen B to B SystemElemen B to B System

� Business Rules

� Processes

� Technology



1. Business Rules1. Business Rules

� pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip bisnis di 
dunia maya yang harus dipahami oleh pelakunya 
(how business is done). Setidak-tidaknya para praktisi 
bisnis yang bersangkutan harus memahami filosofi bisnis yang bersangkutan harus memahami filosofi 
dasar dari ekonomi digital yang memiliki beberapa 
perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan 
dengan prinsip-prinsip ekonomi konvensional



2. Processes2. Processes

� rangkaian aktivitas atau kegiatan operasional yang 
harus dijalankan agar perusahaan terkait dapat segera 
mentransformasikan “bahan mentah” yang ada 
menjadi produk atau jasa yang siap dikonsumsi oleh menjadi produk atau jasa yang siap dikonsumsi oleh 
para calon pelanggan.



TechnologyTechnology

� sebagai komponen yang akan me-“mimikkan” kedua 
elemen pertama tersebut menjadi aktivitas 
operasional. Perlu diperhatikan bahwa segala ide dan 
strategi bisnis di dunia maya akanlah sia-sia tanpa strategi bisnis di dunia maya akanlah sia-sia tanpa 
didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang 
memadai, karena secara teknis, mekanisme 
komunikasi dan transaksi bisnis yang ada terjadi pada 
komputer dan kabel-kabel transmisi elektronik dan 
digital. 



Model Sistem BModel Sistem B--toto--BB

� Infomediary/Portal

� Procurement

� Buyers and Suppliers

Auction� Auction

� Supply Chain



1. 1. Infomediary/PortalInfomediary/Portal

� Portal di dalam dunia internet dapat dianalogikan 
sebagai sebuah “pintu masuk” menuju “sesuatu”. 
Dikatakan sebagai pintu masuk karena biasanya para 
pelanggan atau calon pelanggan terlebih dulu harus pelanggan atau calon pelanggan terlebih dulu harus 
mengunjungi situs portal tertentu terlebih dahulu 
sebelum menjelajahi lebih lanjut dunia maya yang 
sedemikian luas



kekuatan suatu portal akan sangat tergantung kekuatan suatu portal akan sangat tergantung 

pada halpada hal--hal sebagai berikut:hal sebagai berikut:

� Kemampuan mesin pencari di portal terkait untuk 
mendapatkan informasi yang secara spesifik diinginkan 
oleh pengguna internet (pelanggan);

� Kualitas informasi (content) yang ditawarkan oleh portal 
terkait sehubungan dengan industri atau sektor bisnis yang 
direpresentasikannya;direpresentasikannya;

� Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh portal untuk 
membantu pemakai dalam melakukan interaksi dengan 
berbagai situs terkait yang ada; dan

� Mekanisme navigasi situs (website navigation) yang dapat 
meningkatkan kualitas konteks interaktif antara pengguna 
internet dengan situs portal terkait.



2. 2. ProcurementProcurement

� Peluang bisnis di pasar procurement ini berawal dari 
tingginya total biaya pengadaan (procurement cost) 
yang harus ditanggung oleh perusahaan pada 
umumnya. Para pemasok (suppliers) bahan mentah, 
bahan baku, maupun barang jadi sadar betul akan bahan baku, maupun barang jadi sadar betul akan 
permasalahan yang dihadapi oleh para calon pembeli 
(buyers) ini sehingga praktisi bisnis internet melihat 
kesempatan bisnis yang cukup menjanjikan jika 
ditawarkan suatu jasa yang dapat menawarkan 
berbagai manfaat/benefit kepada buyers terutama 
yang berkaitan dengan pengurangan total biaya 
pengadaan



Manfaat ProcurementManfaat Procurement

� Mereduksi biaya pengadaan suatu produk yang secara
langsung berpengaruh terhadap harga barang;

� Meningkatkan tingkat persediaan barang 
(availability);

� Mengurangi biaya total inventory (order cost, holding � Mengurangi biaya total inventory (order cost, holding 
cost, dan opportunity cost);

� Memperbaiki proses kontrol pengadaan;
� Memperbaiki pengelolaan keuangan perusahaan 

(cash management);
� Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembeliaan 

dan pengadaan barang; dan lain sebagainya



3. 3. Buyers and SuppliersBuyers and Suppliers

� Hubungan yang erat antara pembeli (buyers), penjual 
(suppliers), dan broker (intermediaries) secara tidak 
langsung dapat membentuk sebuah market tersendiri 
baru di dunia maya yang kerap diistilahkan sebagai baru di dunia maya yang kerap diistilahkan sebagai 
“The B-to-B Exchange”



4. 4. AuctionAuction

� Jika di dalam bisnis konvensional, lelang (auction) 
lebih dikenal sebagai mekanisme perdagangan yang 
hanya cocok dipergunakan untuk penjualan barang 
bekas, maka di dalam dunia maya hal tersebut bekas, maka di dalam dunia maya hal tersebut 
berlaku pula untuk produk baru atau bentuk jasa 
lainnya



5. 5. Supply ChainSupply Chain

� Untuk perusahaan-perusahaan kelas menengah dan 
besar yang telah memiliki sistem informasi internal 
yang handal, mengimplementasikan manajemen 
rantai pasokan (supply chain management) 
merupakan pilihan favorit. Inti dari supply chain merupakan pilihan favorit. Inti dari supply chain 
management adalah mengintegrasikan rantai proses 
internal perusahaan dengan rantai proses yang 
dimiliki oleh pemasok dan pelanggan



Manfaat Suply Chain Manfaat Suply Chain 

� Mempercepat siklus waktu proses manufaktur;

� Memperpendek rantai penciptaan dan
pengembangan produk;

� Mempersingkat periode distribusi dan penjualan;� Mempersingkat periode distribusi dan penjualan;

� Memperkecil biaya penyimpanan barang;

� Meningkatkan potensi pendapatan;

� Menurunkan harga barang; dan lain sebagainya


