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PENDAHULUAN

Perdagangan elektronik yang biasa disebut e-commerce, adalah

penggunaan jaringan komunikasi dan computer untuk melaksanakan proses bisnis.

Sebagaian besar e-commerce, terjadi antarbisnis, dan bukan antara bisnis dengan

konsumen.

Tetapi pandangan populer tentang e-commerce ini adalah tentang penggunaan

internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk.

Memang tidak salah, tapi pandangan ini hanyalah sebagian kecil bagian tentang e-

commerce.

Definisi sempit mengenai perdagangan elektronik (yang biasa disebut e-commerce)

yaitu meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan

pemasok, yang menghubungkan computer mereka masing-masing melalui internet.

Ini artinya hanya transaksi-transaksi yang melintasi batas perusahaan saja yang

dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce.

Sedangkan definisi luas yang diberikan mengenai e-commerce yaitu bahwa e-

commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan.

Maka dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik

akan sama.

PERDAGANGAN ELEKTRONIK

E-commerce (perniagaan elektronik), sebagai bagian dari electronic

business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission),

oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum e-

commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi

perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan

menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas,

bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis.

Kesimpulannya, “e-commerce is a part of e-business”.



E-Commerce pertama kali

diperkenalkan pada tahun 1994

pada saat pertama kali banner-

elektronik diapakai untuk tujuan

promosi dan periklanan di suatu

halaman website. Menurut Riset

Forrester, perdagangan elektronik

menghasilkan penjualan seharga

AS$ 12,2 milyar pada 2003.

Menurut laporan yang lain pada

bulan Oktober 2006 yang lalu,

pendapatan ritel online yang

bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalakan akan mencapai US$ 0.25

trilyun pada tahun 2011. Banyak situs yang menawarkan dan menyediakan tempat

untuk berbisnis online di Indonesia seperti www.bhinneka.com, yang menjual

berbagai peralatan software dan hardware komputer, gadget dan berbagai

asesoris-asesoris yang mendukung mobilitas kita. Selain

itu www.tokobagus.com yang menjual berbagai produk kebutuhan hidup kita

sehari-hari. Untuk transaksi tidak usah kawatir, karena transaksi bisa dilakukan

secara via ATM atau secara bertemu di suatu tempat dan melakukan transaksi

secara cash.

Keuntungan e-commerce

Banyak manfaat yang dapat di rasakan dengan adanya e-commerce ini,

diantaranya :

a) Mudah dan efisien, seorang pembeli di internet dapat menggunakan

komputer pribadinya baik siang maupun malam selama tujuh hari

perminggu untuk membeli hampir semua barang. Seorang konsumen

tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meningglakan rumahnya;

b) Beberapa perusahaan e-commerce telah membuat proses ini lebih mudah.

Beberapa toko online menyimpan informasi kartu kredit pembelinya

diserver mereka, sehingga informasi yang dibutuhkanhanya dimasukkan

sekali saja;

http://www.kaskus.com/
http://www.tokobagus.com/


c) Pengurangan biaya. Perusahaan yang menjual saham secara

online, seperti etrade.com membebankan biaya hanya sekitar $ 10 per

perdagangan, yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli

saham tersebut melalui perantara saham tradisional.

Kelemahan e-commerce

Perdagangan melalui internet memang memudahkan customer untuk bertransaksi

jual-beli. Namun demikian, e-commerce juga memiliki kelemahan. Dengan

metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan

konsumen secara langsung dan tidak melihat secara langsung barang yang

diinginkan bisa menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen.

Berikut beberapa kelemahan dari e-commerce:

a) Isu Security;

b) Ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan;

c) Ketidaktepatan waktu pengiriman barang.;

d) Faktor keamanan transaksi seperti keamanan metode pembayaran

merupakan salah satu hal urgen bagi konsumen. Masalah ini penting sekali

diperhatikan karena terbukti mulai bermunculan kasus-kasus dalam e-

commerce yang berkaitan dengan keamanan transaksi, mulai dari

pembajakan kartu kredit, stock exchange fraud, banking fraud, hak atas

kekayaan intelektual, akses illegal ke sistem informasi (hacking)

perusakan website sampai dengan pencurian data.



Kami kelompok 6 transfer memilih fashion business yang mengandalkan TI
dalam e-commerce

Kemajuan technologi dan business competitive membuat human sebagai
entreprenuer selalu berfikir bagaimana dalam menjalankan bisnisnya dapat
mencakup semua segmen market yang membuat product/servicenya familiar
dicostumer dan para calon costumernya.

MENGGUNAKAN INTERNET

Internet bermula dari ketika pemerintah AS membuatsutu jaringan dengan nama
ARPANET. Usaha-usaha yang diawali ditahun 1989 mengarah pada apa yang kita
kenal sebagai World Wide Web.

World Wide Web
Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer yang bekerja di
CERN, laboratorium fisika partikel eropa, menemukan cara yang lebih baik bagi
fisikawan untuk saling berkomunikasi. Ide ini adalah menggunakan hypertext-
dokumen untuk elektronik yang saling terkait. Ide ini menjadi kenyataan pada
pertengahan tahun 1992 dalam bentuk World Wide Web. Ia juga memungkikan
dikirimkannya hypermedia-multimedia yang terdiri dari teks, grafik, audio, dan
video – melalui World Wide Web.
World Wide Web adalah informasi yang dapat diakses melalui internet dimana
dokumendokumen hypermedia (file-file komputer) diimpan dankemudian diambil
dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik.
Para pengguna juga dapat menyalin file ke komputer mereka dari semua situs
Web dengan menggunakan File Transfer Protocol (FTP). Beberapa perusahaan
membuat situs FTP di luar premis utama mereka untuk memberikan file yang
memuat informasi produk, update peranti lunak, rilis berita, dan informasi lain.



A. Fashion

Fashion yaitu gaya berbusana yang populer dalam suatu budaya atau
sebagai mode. Ada juga yang berpendapat bahwa fashion merupakan gaya
berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Kata Fashion
sendiri berasal dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai mode, model, cara,
gaya ataupun kebiasaan.

produk fashion
paling banyak dicari 1. Good looking

2. Handsome
3. Beautiful
4. Subtaible
5. Modern

Need/ kebutuhan
primer

Live style
F A S H I O N

A L A S A N

Mudah mencari
partner bisnis

Meminimalkan
kerugian

Product



B. Target Market
Target market adalah sasaran customer yaitu pada konsumen remaja. ABG,
karyawan perkantoran. Kami sengaja memilih konsumen tersebut karena
product yang kami jual adalah paling cocok untuk mereka sebab customer
behavior paling familiar dengan dunia WEB/internet juga mereka.
Target market kita focuskan sebagai berikut:

Ket:
a) Customer behavior adalah memahami tingkah laku konsumen

berdasarkan bisa pada trend saat ini, kualitas barang, dan harga
barang

b) Desire setelah pihak calon customer mengetahui akan barang
tersebut, sehingga muncul hasrat untuk memilikinya

c) Smart yaitu target market kepada calon buyer/customer yang
mempertimbangkan antara barang yang ditawarkannya dengan
harga yang diberikan

d) Viral marketing, adalah effect dari kepopuleran suatu barang
tersebut juga dari word of mouth yang keluar dari pembeli satu
kemudian didengar oleh para customer lainnya

e) Medsos, suatu sarana endorse ataupun market juga dalam
memanagement marketing dengan mengikuti kepopuleran media
social saat ini, missal IG/Instagram, Tweeter, FB/face book,
bahkan juga youtube. Ini merupakan tempat-tempat yang paling
banyak dikunjungi oleh sasaran pasar, dan tanpa batas untuk
melakukan market disini.

f) Closing yaitu how get the product, product yang ingin dibeli oleh
customer dan cara pembayaran serta pengiriman sampai ditanggan
buyer.

C. Business Challengge
a. Rival/pesaing
b. Jenis product
c. Chanel acces/Internet/app
d. Keamanan TI
e. Kepercayaan customer

Customer behavior SMARTdesire

VIRAL MARKETING medsos closing



D. Umur fashion business e-commerce
a)

b)

Perkembangan dunia digital yang semakin modern saat ini telah banyak
memberikan dampak dan perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai
bidang bisnis. Salah satunya yaitu ikut membuka peluang usaha berbisnis
fashion di dunia maya. Namun agar bisa sukses di e-commerce perlu berbagai
persiapan untuk memulainya dari pengetahuan soal tren fashion hingga
jejaring sosial. Pebisnis fashion harus bisa membaca pasar, mempersiapkan
rantai suplai dan pada pebisnis ini harus bisa memastikan alur suplai hingga ke
penjual, setelah itu juga wajib memiliki jejaring sosial yang digunakan untuk
memasarkan produk nya agar dikenal publik. Karena kalau yang dianggap
seseorang tren belum tentu menurut orang lain itu tren. Sosial media adalah
satu-satunya alat untuk menyampaikan dari pandangan subjektif menjadi
objektif karena itu bisnis fashion harus didukung dengan sosial media asset.

Fashion Business Demand

MedsosViral
Communication

Follower’s

Tren

Fashion
Business

Channel Access

Internet World of
Side Connection

Member’s


