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Abstract 

Electronic commerce (E-commerce) is a new concept which is described as the process of buying and selling or exchange of 

products, services and information through information networks including the Internet. The growth of Internet users in 

Indonesia reached 105% per year, triggering people's behavior in the purchase of goods and services from purchasing 

conventional to e-commerce. Fenomene is an attraction for entrepreneurs to start developing business innovation through e-

commerce. In the development of e-commerce is more lively with the website. It is not only big companies could use e-

commerce, but also a new company or individual should be able to use the best seller. Companies using e-commerce and use 

it as a means for business and competitive advantage. Competitive advantage is the ability of a company to achieve earnings 

above the economic benefits that can be achieved by competitors in the market of the same industry. Some of the factors that 

encourage companies to use e-commerce to help them faster communication with customers, satisfy customers, build brand, 

as a means of promoting products, and ease of access to global markets. So the application of e-commerce technology is one 

factor that is critical to the success of a product from a company. The benefits of using e-commerce for the company is to 

increase sales turnover, increase the number of customers, expansion of business scope, promotion, opening up new 

business opportunities, ease relations with the relations and customer satisfaction. 
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1. PENDAHULUAN  

 Internet merupakan sarana elektronik yang dapat dipergunakan untuk berbagai aktivitas seperti 

komunikasi, riset, transaksi bisnis dan lainnya. Teknologi internet menghubungkan ribuan jaringan komputer 

individual dan organisasi di seluruh dunia sehingga teknologi internet begitu populer.  Dengan adanya 

kecanggihan  teknologi komputer, semua keterbatasan sarana, jarak, dan waktu transaksi dapat teratasi dengan 

mudah. Hanya dengan “klik“ pelanggan bisa mendapatkan barang yang diinginkan, bisa mengetahui apa saja 

yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi dengan waktu dan jarak. 

Menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 12 Desember 2012) pengguna 

internet di Indonesia mencapai 63.000.000 (enam puluh tiga juta) orang atau sekitar 24,23 % dari jumlah 

penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 55.000.000 ( lima puluh lima juta) orang artinya 

angka tersebut meningkat 13% dan diprediksi APJII pada tahun 2014 pengguna internet mencapai hingga 

110.000.000 ( seratus sepuluh juta). Didukung dengan perkembangan akses internet yang semakin murah dan 

mudah, sehingga mampu meningkatkan jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut catatan WDR 

research, pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mencapai 105% pertahun dan merupakan pertumbuhan 

paling tinggi diantara Negara-negara di Asia setelah Cina. 

(http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/article/apjii-at-media/133/2012-pengguna-internet-di-indonesia-

tembus-63-juta.html). 

Berdasarkan hasil survey, angka tersebut cukup menggambarkan bahwa pengguna internet tiap 

tahunnya selalu mengalami peningkatan. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia mulai menyadari akan 

keberadaan internet, bahkan saat ini internet bukan hanya sekedar media untuk mencari informasi, komunikasi, 

dan hiburan saja melainkan sebagai sarana untuk bisnis online (bisnis melalui media internet). Dahulu kegiatan 

bisnis hanya berpusat pada bisnis konvensional, namun sejak adanya internet kegiatan bisnis konvensional saat 
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ini mengalami perkembangan menjadi online. Hal tersebut membuktikan , bahwa internet juga memberikan 

perubahan-perubahan pada dunia bisnis. Namun tidak dapat dipungkiri jika keberadaan bisnis konvensional 

masih memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi para pelaku bisnis, begitu juga dengan bisnis online yang 

memiliki peluang untuk terus berkembang dan meraih keuntungan yang lebih besar. Jika ditinjau berdasarkan 

hasil survey APJII, maka bisnis online dapat menjadi “ladang bisnis” baru yang berpotensi untuk terus 

berkembang.  

  Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha pemasaran. Dengan kata lain, 

tujuan dari kegiatan pemasaran tentunya agar produk yang dipasarkan mendapatkan tanggapan positif dari 

konsumen, sehingga berdampak positif pula bagi penjual. Berdasarkan fungsi dan maksud dari pemasaran itu 

sendiri, maka dibutuhkan media dan saluran-saluran untuk memasarkan produk ataupun jasa. Bukan hanya 

bisnis konvensional saja yang membutuhkannya, melainkan bisnis online juga perlu menentukan media dan 

saluran apa yang bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi usahanya. Dengan adanya pemasaran 

online kapan dan dimana saja setiap orang dapat melakukan transaksi tanpa harus menghabiskan banyak waktu 

untuk keluar rumah. Pemasaran online akan terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, begitupun 

dengan saluran pemasaran online. Saat ini pemasaran online dapat memanfaatkan salah satu saluran menarik 

dalam internet yaitu melalui website. 

  Sejak dikenalnya website semakin banyak organisasi bisnis yang memulai bisnis mereka di internet 

dengan memanfaatkan teknologi WWW (Worid Wide Web). Perusahaan besar maupun individu dapat membuat 

website untuk menawarkan produk atau jasa mereka melalui alamat-alamat yang berdomain “dot com” (.com). 

Alamat domain tersebut didesain berdasarkan kebutuhan perusahaan sebagai saluran kegiatan jual beli dan 

sering disebut dengan situs e-commerce. Perkembangan situs e-commerce semakin gencar dengan banyaknya 

situs-situs e-commerce yang berasal dari luar negeri ataupun lokal. Situs-situs tersebut saling bersaing untuk 

saling menarik perhatian penjual dan pembeli. Adapun situs e-commerce yang bersasal dari luar negeri, 

diantaranya Amazon.com, Ebay.com, Lazada.com, Gmarket.com, Reveneve.com, dan lainnya. Sedangkan situs 

e-commerce yang berasal dari lokal, diantaranya TokoBagus.com, Belanja.com, Bukalapak.com, Berniaga.com 

dan masih banyak lagi. 

  Dalam mendukung keefektifannya  situs-situs tersebut terus memperbaharui dan memperbaiki fitur-

fiturnya sehingga memberikan kemudahan bagi penjual untuk mengiklankan produk dan jasanya, seperti 

kemudahan untuk mengakses melalui smartphone mobile Android dan Blacberry. Kemudahan yang ditawarkan 

membuat semakin banyak penjual yang ingin menjadi member untuk memasarkan  produk barang dan jasanya. 

Dalam kegiatan pemasaran produk atau jasa fokus yang diperlukan oleh penjual adalah promosi kemudian 

menentukan saluran yang akan digunakan. Beriklan di saluran situs e-commerce tentunya diharapkan 

memberikan dampak yang positif bagi penjual. Saluran pemasaran yang efektif akan mampu memberikan 

manfaat dan dampak yang positif dalam pencapaian tujuan dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Selain itu 

memungkinkan terjadinya pemupukan hubungan antara penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi 

berkelanjutan. 

  E-commerce sangat memungkinkan penjual untuk memasarkan produknya secara cepat, mudah dan 

gratis. Dengan meng-upload foto dan mendeskripsikan produk yang didukung dengan recent update iklan yang 

muncul, tersedianya contact link dan tersedianya kontrol kualitas terhadap iklan penawaran barang dan jasa, 

iklan gratis bagi para pengguna dan cakupan wilayah iklan di seluruh Indonesia serta masih banyak yang 

lainnya.   

Dengan adanya perdagangan bebas pada millennium mendatang, dengan diberlakukannya  AFTA di 

ASEAN tahun 2003, APEC di Asia Pasifik tahun 2010, dan WTO di dunia tahun 2020, daya saing dan 

kompetisi pelaku bisnis dan sistim birokrasi akan sangat terpengaruh, termasuk di Indonesia. Bentuk 

perdagangan yang akan mendominasi nantinya adalah bentuk perdagangan secara elektronik atau e-commerce 

(Zuhal Abdulqadir, 1999 dalam Yun, 1999). Purbo dan Wahyudi (2001) mengatakan bahwa perusahaan yang 

menggunakan e-commerce akan mendapatkan keuntungan-keuntungan, yaitu (1) terbukanya aliran pendapatan 

baru (revenue stream) yang lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistim transaksi tradisional, (2) 

meningkatkan market exposure, (3) menurunkan biaya operasional (operating cost), (4) melebarkan jangkauan 

(global reach), (5) meningkatkan kesetiaan pelanggan (custumer loyalty), (6) meningkatkan manajemen 

pemasok (supplier management), (7) memperpendek waktu produksi dan (8) meningkatkan rantai nilai (value 

chain). 

  Tujuan pengembangan strategi perusahaan adalah agar perusahaan mampu bersaing dalam setiap 

keadaan, terutama pada kondisi ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan. Kesuksesan pada suatu 

organisasi dihasilkan dari strategi yang diformulasikan dengan baik dan dijalankan dengan efektif. Untuk itu 

perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. D’Aveni (1994) dalam Syafar (2004) menyatakan keunggulan 

bersaing pada dasarnya merupakan sesuatu yang dinamis, dan tidak dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan 

karena persaingan hari ini dan persaingan  di masa yang akan datang haruslah dipandang sebagai persaingan 

dengan dinamika yang tinggi dan bukan merupakan sesuatu yang statis sehingga membutuhkan strategi yang 

tepat.  Kotler (2003) mengatakan bahwa keunggulan bersaing adalah keunggulan atas pesaing yang didapat 
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dengan cara mendapatkan jumlah pelanggan yang lebih besar, melalui harga yang lebih murah atau dengan 

menyediakan lebih banyak manfaat yang sesuai dengan penetapan harga yang lebih tinggi. Keunggulan bersaing 

merupakan alat dalam pencapaian tujuan-tujuan finansial organisasi untuk mendapatkan keberhasilan melebihi 

para pesaingnya. Keunggulan perusahaan pada dasarnya tumbuh dari nilai atau manfaat yang dapat diciptakan 

perusahaan atau organisasi bagi para pembelinya. Bertitik tolak dari penjelasan sebelumnya mengenai manfaat 

yang diperoleh perusahaan ketika mereka menggunakan e-commerce dalam transaksi perdagangan salah satunya 

kemampuan perusahaan menekan biaya operasional sehingga hal ini merupakan salah satu sumber keunggulan 

bersaing yang bisa diciptakan perusahaan. 

  Dalam melakukan penulisan ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membahas bagaimana 

penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan. Tulisan ini diawali 

dengan konsep e-commerce, penggolongan e-commerce, manfaat e-commerce, konsep dasar aplikasi e-

commerce, struktur sistem e-commerce berbasis web, keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli dan 

penjual, keunggulan bersaing, penelitian terdahulu dan diakhiri dengan kesimpulan. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Pengertian E-commerce 

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses 

jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet (Shim, Qureshi, Siegel, 2000) dalam buku M. Suyanto 

(2003:11) atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk 

internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000) dalam buku Suyanto (2003:11). Sedangkan menurut Kalakota dan 

Whinston (1997) dalam buku M. Suyanto (2003:11) mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif 

berikut :  

1. Perspektif Komunikasi : e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran 

melalui lini telepon,  jaringan komputer atau sarana eletronik lainnya.  

2.  Perspektif Proses Bisnis : e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran 

kerja perusahaan.  

3.  Perspektif Layanan: e-commerce merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, 

konsumen dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan 

pelayanan.  

4.  Perspektif Online: e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa 

online lainnya.  

 

2.2 Penggolongan E-commerce  
Penggolongan e-commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Menurut 

Suyanto (2003:45) tipe-tipe berikut segera bisa dibedakan :  

1. Business to business (B2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga 

proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model e-

commerce ini adalah beberapa situs e-banking yang melayani transaksi antar perusahaan.  

2.  Business to Consumer (B2C), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung 

antara penjual (penyedia jasa e-commerce) dengan individual buyers atau pembeli. Contoh model e-

commerce ini adalah airasia.com.  

3.  Consumer to Consumer (C2C), adalah model e-commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual 

berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce jenis ini 

banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh portal e-commerce yang 

menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com .  

4. Consumer to Business (C2B), adalah model e-commerce dimana pelaku bisnis perorangan atau individual 

melakukan transaksi atau interaksi dengan suatu atau beberapa perusahaan. Jenis e-commerce seperti ini 

sangat jarang dilakukan di Indonesia. Contoh portal e-commerce yang menerapkan model bisnis seperti ini 

adalah priceline.com.  

 

2.3 Manfaat E-commerce  
Manfaat yang dapat diperoleh dari e-commerce bagi organisasi menurut Suyanto (2003:50) adalah :  

1.  Memperluas market place hingga ke pasar nasional dan international.  

2.  Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang 

menggunakan kertas.  

3.  Memungkinkan pengurangan inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan 

management tipe “pull”.  

4.  Mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa.  

5.  Mendukung upaya-upaya business process reengineering.  
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6.  Memperkecil biaya telekomunikasi 

7.  Akses informasi lebih cepat.  

Selain mempunyai manfaat bagi perusahaan, menurut Suyanto (2003:51) e-commerce juga mempunyai 

manfaat bagi konsumen, yaitu :  

1. Memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang 

tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas Wi-Fi.  

2.  Memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan.  

3.  Pengiriman menjadi sangat cepat.  

4.  Pelanggan bisa menerima informasi yang relevan secara detail dalam hitungan detik, bukan lagi hari atau 

minggu.  

5.  Memberi tempat bagi para pelanggan lain di electronic community dan bertukar pikiran serta pengalaman.  

6.  Memudahkan persaingan yang ada pada akhirnya akan menghasilkan diskon secara substansial.  

Menurut Suyanto (2003:52) selain manfaat terhadap organisasi, konsumen e-commerce juga 

mempunyai manfaat bagi masyarakat, antara lain :  

1.  Memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini 

berakibat menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara.  

2.  Memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah.  

3. Memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk 

dan jasa yang akan susah mereka dapatkan tanpa e-commerce.  

Manfaat yang dirasakan perusahaan khususnya untuk kepentingan pelanggan memperlihatkan bahwa e-

commerce dapat memberikan manfaat :  

1.  Mendapatkan pelanggan baru. Studi yang menyebutkan bahwa manfaat penggunaan e-commerce dalam 

bisnis adalah mendapatkan pelanggan baru dikemukakan oleh Hamill dan Gregory, 1997 dan Swatman, 1999 

serta Hoffman dan Novak, 2000. Digunakannya e-commerce memungkinkan perusahaan tersebut 

mendapatkan pelanggan baru baik itu yang berasal dari pasar domestik maupun pasar luar negeri.  

2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 di industri 

perbankan menemukan bahwa dengan adanya layanan e-banking membuat nasabah tidak berpindah ke bank 

lain. Selain itu bank juga akan mendapatkan pelanggan baru yang berasal dari bank-bank yang bertahan 

dengan teknologi lama.  

3.  Meningkatkan mutu layanan. Dengan adanya e-commerce memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan 

layanan dengan melakukan interkasi yang lebih personal sehingga dapat memberikan informasinya sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Studi yang menyebutkan bahwa penggunaan e-commerce dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan ini dikemukakan oleh Gosh, 1998  

4.  Melayani konsumen tanpa batas waktu. Studi yang dilakukan oleh Daniel & Storey, 1997 menemukan 

bahwa adanya pelanggan dapat melakukan transaksi dan memanfaatkan layanan suatu perusahaan tanpa 

harus terikat dengan waktu tutup ataupun buka dari suatu perusahaan tersebut.  

 

2.4 Konsep Dasar Aplikasi E-commerce 

Konsep dasar aplikasi E-commerce di website atau cara E-commerce bekerja adalah sebagai berikut: 

Konsumen berbelanja secara online di pasar/toko online melalui Internet. Disana, dia mulai berbelanja berbagai 

macam kebutuhan yang diinginkan. Untuk itu, mulailah dia memasuki server transaksi online dimana semua 

informasi yang dia berikan untuk keperluan belanja online dienkripsi. Kemudian dia memesan sebuah order. 

Segala informasi yang berkaitan dengan order ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia (private 

gateway) ke bagian pemrosesan informasi (processing network) dimana di bagian inilah transaksi dinyatakan 

sah atau tidak oleh bank yang bersangkutan  (Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi,2001). 

 

2.5 Peta E-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta E-Commerce (Sumber: Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001) 
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2.6 Struktur Sistem E-commerce Berbasis Web 

Media yang populer dalam aktivitas e-commerce adalah world wide web (WWW). Oleh karenanya, 

perbaikan terus menerus mengenai pelayanan yang disediakan oleh sistem web e-commerce akan mempunyai 

pengaruh yang besar pada tingkat penjualan dan kepuasan konsumen (Aberg dan Shahmehri, 2000). Adapun 

struktur sistem e-commerce berbasis web sebagaimana disajikan pada gambar berikut.  

 

                                                                                          Intelligent Adaptive Web Shop 

                                   User Interface 

                                  

                                  Web browser 

 

                                   Phone 

 

                                  

                                 Chat Window 

 

                                   

                                                                

   Conversation 

 

Gambar 2. Struktur Sistem E-commerce Berbasis Web (Sumber: Aberg dan Shahmehri, 2000) 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa konsumen dapat berinteraksi dengan perusahaan 

penyedia layanan e-commerce melalui tiga jalur (interface), yaitu web browser, telepon atau fasilitas chating 

(chat window). Semua informasi mengenai konsumen akan disimpan pada user model dan informasi ini 

dijadikan oleh perusahaan sebagai database profil konsumen. Informasi profil konsumen tersebut sangat berarti 

bagi perusahaan dalam kaitannya untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen. 

Faktor-faktor yang menjadi pendorong implementasi e-commerce, menurut Desruelle dan Burgelman 

(2001) meliputi: 

a) Globalisasi dan liberalisasi perdagangan; 

b) Kompetisi yang semakin tajam; 

c) Perkembangan teknologi; 

d) Pengurangan tujuan secara fisik; dan 

e) Publisitas. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah: 

a) Faktor investasi; 

b) Faktor teknis; 

c) Faktor organisasi; dan 

d) Faktor jaringan. 

Menurut Gaertner dan Smith (2001), dari hasil kajian literatur dan empiris permasalahan yang dapat 

diidentifikasi berkaitan dengan keuntungan dan kerugian e-commerce meliputi: 

a) Keuangan dan penjualan; 

b) Pembelian; 

c) Kenyamanan dan informasi; dan 

d) Administrasi dan komunikasi. 

 

2.6 Keuntungan dan Kerugian E-commerce bagi pembeli dan penjual 

Secara terinci, identifikasi terhadap keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli disajikan pada 

tabel  1 berikut. 
 

Tabel 1: Keuntungan dan Kerugian E-commerce Bagi Pembeli 

Keuntungan Kerugian 

1. Lebih cepat/nyaman dalam pembelian. 

2. Pilihan produk/layanan terus     ditingkatkan. 

3. Memiliki akses yang lebih banyak     terhadap 

informasi. 

4. Dapat memperbaiki harga (pasar yang     lebih 

kompetitif). 

5. Dapat melakukan umpan balik terhadap supplier, 

vendor dan biro iklan. 

1. Masalah keamanan. 

2. Pembeli tidak semuanya mempergunakan teknologi yang 

sama. 

3. Masalah hukum/aspek legal. 

4. Bukan pengalaman belanja di dunia nyata. 

5. Tidak semua orang memiliki akses terhadap internet. 

6. Kemungkinan informasi yang melimpah. 

7. Konsumen takut terhadap penjual yang 

 
Web 

shop 

User model 

Assis-tant 

costumer 
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6. Metode pembelian yang lebih mudah/cepat. 

7. Meningkatkan tingkat ketersediaan pelayanan 

konsumen. 

8. Meningkatkan kepercayaan. 

    belum diketahui/dikenal. 

8. Akses bukan hal yang mudah bagi pemula. 

Sumber: Gaertner dan Smith (2001) 

 
Berdasarkan tabel di atas, pada sisi keuntungan, diketahui bahwa dengan menggunakan e-commerce 

pembeli dapat melakukan transaksi pembelian secara lebih leluasa, terutama dalam memilih dan 

membandingkan barang/jasa yang akan dibeli di antara beberapa vendor. Dengan demikian, pembeli akan 

memperoleh barang/jasa yang tepat, baik harga maupun fiturnya. Sedangkan pada sisi kerugian banyak 

menyangkut pada aspek keamanan, pengetahuan pembeli, dan ketersediaan infrastruktur internet. Oleh karena 

itu, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi keamanan e-commerce, banyaknya informasi dan 

komunitas pengguna ecommerce, serta semakin banyaknya tersedia infrastruktur internet, maka kerugian yang 

dihadapi pembeli dapat semakin diperkecil. 

Selain keuntungan dan kerugian e-commerce bagi pembeli, dapat diidentifikasi pula keuntungan dan 

kerugian e-commerce bagi penjual. Hasil identifikasi tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2 berikut: 
 

Tabel 2: Keuntungan dan Kerugian E-commerce bagi Penjual 

Keuntungan Kerugian 

1. Manajemen informasi/komunikasi yang 

lebih baik. 

2. Peningkatan level layanan dapat tersedia. 

3. Kemampuan untuk menyediakan 

layanan konsumen yang lebih baik. 

4. Meningkatkan daya saing. 

5. Mengurangi biaya/meningkatkan 

pendapatan. 

6. Mengurangi siklus waktu. 

7. Sedikit hambatan dalam penerapan 

metode penjualan. 

8. Semua perusahaan dapat berkompetisi 

pada level yang sama. 

9. Memperbaiki dukungan distributor. 

10. Kemampuan untuk membangun 

investasi infrastruktur informasi. 

11. Dapat memperbaiki manajemen logistik. 

12. Dapat memperbaiki image perusahaan. 

13. Cara yang lebih murah untuk mencari 

partner bisnis. 

14. Lebih banyak tersedia informasi 

elektronik. 

15. Dapat memperbaiki akses informasi 

mengenai transaksi yang terjadi. 

16. Cara langsung yang lebih banyak untuk 

pembelian. 

17. Kemampuan untuk melewati hambatan 

global dalam marketing. 

18. Memperoleh pengetahuan melalui 

diskusi di internet. 

19. Biaya stock dan produksi dapat dipotong 

melalui penawaran yang kompetitif. 

20. Kemampuan untuk mengidentifikasi 

pasar produk baru. 

21. Mendukung hubungan melalui berbagi 

informasi secara real-time. 

22. Akselerasi terhadap proses bisnis 

23. Mudah dalam memperbarui katalog 

online. 

24. Meningkatkan efisiensi transaksi 

1. Organisasi/manajer butuh untuk 

meningkatkan pengetahuannya mengenai 

teknologi informasi. 

2. Permasalahan dengan pengembangan 

web yang jelek. 

3. Masalah hukum/aspek legal. 

4. Informasi yang dikirim oleh supplier 

dapat diganggu oleh hacker. 

5. Merek dagang/kepercayaan menjadi hal 

yang utama. 

6. Kompetisi yang ketat bagi 

supplier/vendor. 

7. Biaya implementasi/advertensi dapat 

menjadi tinggi. 

8. Tidak cukup metode untuk pembayaran. 

9. Harus memiliki konsumen yang loyal. 

10. Pengguna dikenai biaya transaksi. 

11. Bahasa, zona waktu, dan perbedaan mata 

uang. 

12. Permasalahan perlindungan hak cipta. 

13. Gangguan pada rantai pasokan. 

14. Kemudahan pembeli untuk berganti 

supplier/vendor. 

15. Populasi web mungkin tidak mewakili 

populasi target. 

16. Tidak ada estándar internet bagi 

perusahaan web hosting. 

17. Butuh restrukturisasi proses bisnis. 

18. Sulit untuk mengatasi keputusan 

pembelian yang licik. 

19. Kesulitan untuk mengetahui pembeli 

yang sedang mencari. 

20. Keharusan untuk merubah organisasi. 

21. Penjualan melalui internet terbatas pada 

orang ketika mulai mempergunakan 

internet untuk pembelian. 

22. Hambatan oleh jangkauan jaringan 

komputer. 

Sumber: Gaertner dan Smith (2001) 
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2.7 Kemampuan Bersaing  
Kemampuan bersaing atau keunggulan bersaing adalah kemampuan meraih perhatian yang lebih besar 

dibandingkan dengan pihak lain yang mengelola kegiatan sejenis. Pengertian ini juga harus disesuaikan dengan 

fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan, mengingat setiap fungsi-fungsi yang dalam perusahaan akan 

berhadapan dengan kata persaingan atau tidak satupun di antara fungsi tersebut yang tidak ingin memperoleh 

keunggulan dalam persaingan. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan seperti fungsi produksi, fungsi 

pemasaran, fungsi manufaktur serta fungsi sumberdaya manusia harus dapat bekerjasama secara terpadu dan 

terintegrasi satu sama lain dan menopang tujuan perusahaan untuk memenangkan persaingan.  

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka kalangan yang berpendapat bahwa keunggulan bersaing 

adalah kemampuan dalam menggunakan sumberdaya informasi idealnya pengembangan strategi perusahaan 

yang efektif dan efisien tidak cukup hanya melalui pendekatan yang terpilah-pilah, tetapi harus menyeluruh 

sebagai satu kesatuan sistem yang utuh dalam konteks yang relevan. Pendekatan sistem membuat pemahaman 

keseluruhan interaksi antara berbagai elemen penting dan dinamis karena daur ulang formulasi dan strategi 

perusahaan, serta evaluasi harus memperhatikan berbagai elemen penting interaksinya. Hal ini juga berarti 

bahwa dimensi waktu merupakan faktor penting yang secara eksplisit harus dipertimbangkan dalam persaingan 

bisnis modern.  

Wajar bagi sebuah perusahaan memiliki begitu banyak pesaing yang tidak henti-hentinya berusaha 

untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Dalam teori-teori manajemen klasik, yang sebagai 

pesaing adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk dengan tipe dan karakteristik yang relatif 

sama. Perusahaan-perusahaan biasanya berada dalam sebuah industri yang berbeda sehingga mudah untuk 

diidentifikasikan mana yang memiliki potensi sebagai kompetitor dan mana yang bukan.  

Berdasarkan penelitian tehadap 80 perusahaan pemimpin pasar, Treacy dan Wiersema mengidentifikasi 

tiga kelompok disiplin yang dapat dijadikan tumpuan untuk memenangkan persaingan, yaitu :  

1.  Keunggulan Operasional ( operational excellence )  

 Tujuan dari penyampaian keunggulan operasional adalah untuk menjadi pemimpin industri dalam aspek 

kualitas, harga, dan kemudahan. Strategi ini cocok untuk segmen pasar yang memprioritaskan biaya total 

terbaik (best total cost), tetapi tetap mempertimbangkan pula faktor kualitas dan kemudahan mendapatkan 

produk atau jasa tersebut.  

2.  Kepemimpinan Produk ( product leadership )  

 Untuk mencapai kepemimpinan produk, suatu perusahaan perlu secara terus-menerus melakukan 

pengembangan dan inovasi produk dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian diharapkan perusahaan selalu 

dapat memimpin dalam penciptaan state of the art product or service. Strategi ini sangat tepat ditujukan 

kepada pelanggan yang mengutamakan kinerja atau keunikan produk. Ada tiga tantangan yang dihadapi 

perusahaan seperti ini. Pertama, perusahaan dituntut untuk selalu kreatif. Kedua, ide-ide yang muncul harus 

dapat dikomersilkan secepat mungkin. Ketiga dan yang paling penting, perusahaan juga dituntut untuk 

berani menciptakan tandingan bagi produk/jasa terbarunya sendiri. Misalnya, dengan cara menghasilkan 

produk sejenis yang lebih baik.  

3.  Keakraban dengan pelanggan ( customer intimacy )  

 Keakraban dengan pelanggan mengandung arti perusahaan selalu berusaha menyesuaikan produk maupun 

jasanya dengan kebutuhan spesifik dan special setiap pelanggan. Jadi perusahaan tidak sekedar menjual 

barang/jasa, tetapi menjual solusi total dengan memberikan pelayanan dan advis yang bersifat personal. 

(Tjiptono, 2004 : 25) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu Yang Berhubungan Dengan Tema 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Spicaalmilia dan Robahi (2007) menunjukkan bahwa yang 

menjadi manfaat terbesar penggunaan e-commerce pada perusahaan adalah dapat meningkatkan omzet 

penjualan dengan persentase sebesar 31%, manfaat berikutnya adalah peningkatan jumlah pelanggan dengan 

persentase sebesar 25% dan yang berikutnya adalah perluasan jangkauan bisnis serta sarana promosi dengan 

16% serta peluang terbukanya bisnis baru dan kepuasan pelanggan dengan persentase sama yaitu 5% serta yang 

terakhir adalah kemudahan hubungan relasi yaitu hanya 2 %. Berdasarkan analisis deskriptif faktor motif dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang melandasi perusahaan terdorong  menggunakan e-commerce terdiri dari enam 

faktor yaitu yang menjadi harapan tertinggi bagi perusahaan ketika ingin menerapkan e-commerce: mengakses 

pasar global sebesar 56%, mempromosikan produk  sebesar 63%, membangun merek sebesar 56%,mendekatkan 

dengan pelanggan sebesar 74%, membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan sebesar 63% dan 

memuaskan pelanggan sebesar 56%. Berdasarkan analisis yang kedua yaitu analisis deskriptif faktor manfaat 

yang diperoleh perusahaan dengan adanya penerapan e-commerce terdiri dari dua faktor yaitu yang menjadi 

manfaat terbesar perusahaan setelah menerapkan e-commerce yaitu kepuasan konsumen sebesar 74% dan 

keunggulan bersaing sebesar 81%.  

 Penelitian lain dilakukan oleh Pergiwati (2013) yang berjudul “Efektifitas Situs E-commerce bagi 

Penjual” (Studi Deskriptif Kualitatif pada Perspektif Member Aktit Toko Bagus.com) “ menunjukkan bahwa 
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situs e-commerce sangat efektif bagi penjual jika dilihat dari perspektif member aktif TokoBagus.com yang 

menjadi situs jual beli nomor satu di Indonesia dengan prestasi yang diraih mampu berhasil menembus jumlah 

member aktif hingga 2,5 jt orang lebih sejak didirikan delapan tahun silam dan lebih dari seratus ribu 

pengunjung setiap harinya. Dengan kata lain situs e-commerce memberikan dampak yang signifikan pada 

tingkat kecepatan penjualan, tingkat traffic (kunjungan), dan pendapatan. Hal tersebut mebuktikan situs e-

commerce cukup efektif bagi penjual.  

 Yulimar (2006) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pengadopsian E-commerce dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi Pada Perusahaan Kecil dan 

Menengah di Indonesia)” menyebutkan bahwa kompatibilitas, dukungan manajemen puncak, kesiapan 

organisasional, dorongan eksternal dan manfaat yang dirasakan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

pengadopsian E-commerce dan pengadopsian e-commerce tersebut mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan.  

 Ruppel dan Howard (1998) mengatakan bahwa dukungan manajemen puncak merupakan faktor yang 

mempengaruhi pengadopsian teknologi. Chwelos et al  (2000) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengadopsian teknologi adalah manfaat yang dirasakan, dorongan ekternal dan kesiapan 

organisasional. Limthongchai dan Speece (2002) menemukakan bahwa kompatibilitas mempunyai hubungan 

yang signifikan positif terhadap pengadopsian e-commerce. Nelson dan Shaw (2003) mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengadopsian teknologi adalah kompetibilitas, dukungan manajemen puncak, 

kesiapan organisasional dan dorongan eksternal. Sedangkan Seyal dan Rahman (2003) mengemukakan sikap 

manajer dan kompatibilitas sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengadopsian e-commerce. Dari 

sisi manfaat atau dampak, Venkat (2000) dan Kraemar et al. (2002) mengemukakan bahwa penggunaan sistem 

e-commerce meningkatkan kinerja perusahaan. (Yulimar : 2006) 

 

 

3. SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat simpulkan sebagai berikut : 

a. Penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan 

teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan 

persaingan bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce (e-commerce). 

b. Dengan e-commerce perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber 

keunggulan bersaing sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para 

pelanggannya. 

c. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-commerce diantaranya membantu komunikasi 

lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, membangun merek, sebagai sarana mempromosikan 

produk,  dan kemudahan mengakses pasar global. Sehingga penerapan teknologi e-commerce merupakan 

salah satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan.  

d. Manfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omzet penjualan, meningkatkan 

jumlah pelanggan, perluasan jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan 

hubungan dengan relasi dan kepuasan pelanggan  
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