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A. PEMBAHASAN 

 

E-Commerce 
 

E-Commerce atau disebut juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan 

dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sistim 

elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce juga melibatkan aktivitas yang 

berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti transfer dana elektronik, pertukaran data 

elektronik, sistim pengolahan data inventori yang dilakukan dengan sistim komputer ataupun 

jaringan komputer dan lain sebagainya. 

Dalam teknologi informasi e-commerce dapat dikategorikan sebagai bagian dari e-business dimana 

e-business memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi aktivitas ataupun jenis jenis kegiatan 

yang dilakukannya. 

 

Jenis E-Commerce 
 

Ada beberapa jenis e-commerce yang biasanya dilakukan banyak orang melalui media internet 

seperti di jelaskan di bawah ini : 

1. E-Commerce Business To Business (B2B) 

 Jenis e-commerce Business to Business atau B2B adalah bisnis yang dilakukan oleh 

orang atau pihak yang saling memiliki kepentingan bisnis di dalamnya dimana kedua belah 

pihak biasanya sudah saling mengenal dan saling mengetahui proses bisnis yang mereka 

lakukan satu sama lain. Biasanya jenis bisnis B2B dilakukan secara berkelanjutan atau saling 

berlangganan, transaksi ini dilakukan karena diantara kedua belah pihak saling 

menguntungkan dan adanya kepercayaan satu sama lain. 

 Contoh dari bisnis B2B adalah dua perusahaan yang saling mengadakan transaksi jual 

beli atau supply barang yang dilakukan melalui transaksi online dari internet, begitu juga dengan 

payment yang biasanya mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kredit card dari internet. 

 

2. E-Commerce Business To Consumer (B2C) 

 Jenis E-Commerce B2C adalah jenis bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis dengan 

konsumen, seperti antara produsen yang menjual dan menawarkan produknya ke konsumen 

umum secara online. Disini pihak produsen akan melakukan bisnis dengan menjual dan 

memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk 

melakukan bisnis kembali kepada pihak produsen, yang artinya produsen hanya menjual atau 

memasarkan produk ataupun jasanya dan pihak konsumen hanya sebagai pemakai atau 

pembeli. 



3. E-Commerce C2C 

  Jenis E-Commerce Consumen to Consumen dilakukan antara konsumen dengan 

konsumen, sebagai contoh pelanggan dari sebuah produsen akan menjual kembali kepada 

konsumsen lainnya. 

 

 

4. E-Commerce Consumen to Business (C2B) 

 

  Jenis E-Commerce Consumen To Businses dilakukan oleh konsumen kepada para 

produsen yang menjual produk ataupun jasanya, sebagai contoh konsumen akan 

memberitahukan detail produk atau jasa yang dia inginkan melalui media internet kepada 

para produsen, yang kemudian produsen yang mengetahui permitnaan tersebut akan 

menawarkan produk atau jasa yang diinginkan oleh konsument tersebut. 

 
5. Non-Bussines Electronic Commerce 

 

6. Intrabussines (Organizational) Electronic Commerce 
 

 

Kelebihan dan Kekurangan E-Commerce 

Kelebihan : 

1. Revenue Stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak 

bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 

2. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar). 

3. Menurunkan biaya operasional (operatingcost). 

4. Melebarkan jangkauan (globalreach). 

5. Meningkatkan customer loyality. 

6. Meningkatkan supplier management. 

7. Memperpendek waktu produksi. 

8. Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan). 

Kekurngan : 

1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu 

mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti 

semua data finansial yang ada. 

2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap 

semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat 

mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat 

kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. 

4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang hacker 

yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan 

sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. 

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti 

usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan 

reputasi perusahaan tersebut. 



6. Kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan 

sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, 

kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.



B. Sistem E-commerce pada Perusahaan Shopee 

 

 

Mobilitas manusia yang tinggi menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan layanan 

dan barang dengan cepat sesuai permintaan konsumen. Untuk mengatasi masalah tersebut, kini 

muncul transaksi yang menggunakan media internet untuk menghubungkan produsen dan 

konsumen. Transaksi bisnis melalui internet lebih dikenal dengan nama e-business dan e-commerce. 

Melalui e-commerce, seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama 

untuk bersaing dan berhasil di dunia maya. Berdasarkan pengamatan iprice sebagai user, konten yang 

lengkap dan tampilan yang menarik menjadi salah satu faktor penting yang membuat 

pengguna nyaman berbelanja dan betah berlama-lama di sebuah website. Terlihat dari kelima besar 

website yang memiliki rata-rata waktu kunjungan di atas rata-rata. Seperti Shopee, Mapemall, 

Berrybenka, Tokopedia, dan Zalora. Laporan digital in 2017 Growth Overview menunjukan, rata-rata 

waktu kunjungan masyarakat Indonesia ke laman e-commerce adalah 4 menit 9 detik. Shopee dan 

MAPemall dinilai juara menyajikan konten yang membuat konsumen betah berlama-lama. 

IPrice menyebut, konsumen Indonesia paling betah berlama-lama mengunjungi situs 

Shopee, dengan catatan waktu 9 menit 34 detik. Situs lain yang paling lama dikunjungi konsumen 

adalah MAPemall, rata-rata selama 8 menit 2 detik. Baru kemudian disusul oleh Berrybenka dan 

Tokopedia, yang rata-rata dikunjungi selama 6 menit 39 detik dan 5 menit 54 detik. Juga Zalora 

dengan rata-rata kunjungan 5 menit 49 detik.Peringkat pertama adalah Shopee. Marketplace C2C 

yang satu ini memang memiliki pertumbuhan yang pesatsepanjang 2016. Salah satu kelebihan 

Shopee adalah jumlah dan ragamnya produk dengan harga yang amat bersaing. Banyaknya produk 

membuat pengguna dengan leluasa mencari-cari barang yang diinginkan hingga akhirnya melakukan 

transaksi. 

Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena (berubah 

nama menjadi SEA Group). Bisnis C2C (customer to customer) mobile marketplace yang diusung 

Shopee memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan 

masyarakat, termasuk di Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada 

Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee 

Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya 

sudah didownload oleh lebih dari 25 juta pengguna. Menawarkan one stop mobile experience, 

Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling 

berinteraksi dengan mudah dan cepat. Meskipun banyak persaingan dengan e-commerce lainnya 

Shopee tetap bisa berdiri sendiri karena warga Indonesia memiliki 79 juta pengguna media sosial aktif, 

dan hampir 65 persen orang Indonesia membeli barang dari situs media sosial. Oleh karena itu peluang 

agar tetap bertahan akan selalu ada. Shopee berkeinginan untuk mengembangkan 

kewirausahaan dengan cara memberdayakan pengusaha untuk bergabung di platform mereka 

Dengan adanya tambahan fitur hastag pada Shopee memudahkan pencarian dan berbagi 

produk, rekomendasi, penjual dan produk tren dan pilihan berbagi untuk media sosial lainnya. Salah 

satu yang mampu membuat shopee bertahan dengan peminat yang relative banyak adalah karena 

Shopee mengadakan promo dengan biaya ongkos kirim free di seluruh Indonesia yang bekerja sama 

dengan JNE,sehingga customer senang berbelanja di Shopee. Namun E-Commerce Shopee Indonesia 

juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri,yaitu : 



 Kelebihan dari Shopee Indonesia : 

 

1. Kemudahan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan disana. Maksimum 

hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan di Shopee. 

2. Pada bagian penjualan, terdapat fitur yang akan mempermudah penjual ketika menanti 

pembayaran, produk yang harus dikirim, hingga status transaksi yang sudah selesai. 

3. Adanya fitur khusus “barang diblokir” yang dapat memudahkan pengguna ketika ada 

masalah pada produk yang dijual. 

4. Fitur varian produk yang akan mempermudah dan sangat cocok untuk penjualan produk 

yang memiliki ragam warna, motif, aatu ukuran. 

5. Terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hastag hingga 

18 maksimum hastag. 

6. Aplikasi tersedia untuk Playstore (Android) dan iTunes (Apple). 

7. Saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkos kirim (JNE), 

promosi di halaman depan masih gratis. 

8. Tidak memiliki batasan pada produk yang akan dijual disini. 

 

 Sedangkan kekurangan dari Shopee Indonesia : 

 

1. Memiliki peluang yang masih sangat besar dan menjanjikan. Karena belum terlalu 

populer, sehingga masih belum banyak onlineshop yang menggunakan Shopee.Adanya 

bagian pembeli dan penjual, sehingga terkesan tidak efisien dan rumit. 

2. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan 

merepotkan. 

3. Tampilan deksripsi produk yang dinilai kurang menarik perhatian para calon pembeli. 

4. Pencairan dana ke rekening yang terhitung sangat lama setelah proses transaksi sukses. 

5. Terkadang situs sulit di akses atau bahkan lambat pada jam-jam tertentu. 

6. Walupun dapat menginput gambar dalam jumlah yang relatif banyak, namun pada 

beberapa kasus terkadang upload gambar tersebut sering gagal. 

7. Selain gambar, ketika menginput no resi via aplikasi pun sering gagal. 

8. Marketplace online terbaru ini juga tidak menyarankan dropship. 
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