
TUGAS 

SISTEM INFORMASI BISNIS 

“Bisnis Online” 

Dosen Pengampu : Dr. Ismi Rajiani, MM 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh Kelompok II : 

1. Asep Sahbana 4. Tito 

2. Ahmad Abdul Ghani 5. Dion 

3. Hermawan 6. Nelson 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN 

KEPELABUHANAN (STIAMAK) BARUNAWATI SURABAYA  

TAHUN 2018 



 BISNIS ONLINE 

Tidak perlu diragukan lagi memang saat ini bisnis online sudah sangat merajalela, 

dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tentunya dalam 

bisnis online ini semakin banyak usaha yang dipasarkan dan juga persaingan 

dalam media sosial. 

Beberapa yang harus diperhatikan apabila tertarik akan berbisnis online sebagai 

berikut ini : 

1. Ikut Komunitas Penjual 

Jangan hanya sekedar berjualan, sesekali mengupgrade skill penjualan juga hal ini 

sangat penting, agar tau trik dan tips cara promosi toko online terkini. 

Sesekali sempatkan diri untuk bergabung di komunitas penjual online agar bisa 

dapat tambahan ilmu tentang prospek bisnis toko online di tahun depan serta 

mendapatkan pengalaman baru dan tapi juga bisa memperluas jaringan 

pemasaran. 

2. Menjual Produk yang Memiliki Nilai 

Kendati produk yang dijual sebenarnya sudah ada banyak di pasaran, tapi agar 

terlihat beda buatlah tampilan produk lebih bernilai di depan calon konsumen. 

Misalnya dengan mengganti bungkusnya dengan kemasan produk yang menarik, 

atau bisa juga membubuhkan label brand pada produk tersebut. 

Meski terlihat sederhana, tapi bisa meningkatkan nilai jual produk di mata 

konsumen 

3. Menggunakan Website 

Jangan hanya fokus pada sosial media saja, sesekali kita perlu untuk memantau 

lajur di Search Engine Google.  Memanfaatkan website e-Commerce untuk 



mempromosikan lapak toko online kita untuk dapat meningkatkan jumlah 

konsumen  

Jika tidak mempunyai website pribadi, kita bisa bergabung pada e-

Commerce lainnya seperti Lazada, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan 

sebagainya. 

4. Survei Pasar 

Melakukan survei terhadap pasar terlebih dahulu untuk memastikan bahwa  

produk yang kita jual benar-benar dibutuhkan dan dicari oleh pasar. 

 Melihat pangsa pasar saat ini maka kami mencoba melakukan bisnis 

online dengan produk yang permintaannya di prediksi akan terus meningkat 

menjelang bulan suci ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yaitu baju muslim untuk 

Pria, baju gamis dan mukena. 

Berikut adalah langkah langkah untuk menarik minat konsumen : 

1. Dalam membangun saling mempercayai maka sistem pembayaran yang 

kami terapkan adalah “Barang sudah sampai dirumah” baru melakukan 

transaksi pembayaran; 

2. Untuk produk tententu akan diberikan discount ataupun bonus barang 

lainnya, misal apabila melakukan pembelian baju koko lengkap dengan 

sarung akan diberikan gratis 1 (buah) peci.  Adapun produk yang akan 

kami tawarkan adalah sebagai berikut ini :

 



Harga sesuai Kode Barang : 

Kode 001 Rp.170.000,- Free 1 (buah) peci 

Kode 002 Rp.180.000,-  

Kode 003 Rp.500.000,-  

Kode 004 Rp.150.000,- Pembelian 2 stel, free kerudung 
 

Berikut ini adalah skema pemesanan produk kami secara Online : 

 

1. Melakukan order pemesanan barang sesuai dengan keinginan anda  ke 

Customer Service kami, baik secara langsung maupun melalui SMS maupun 

WhatsUp dengan menyebutkan kode pada setiap produk; 

2. Customer service kami akan mendata data dan pesanan anda secara lengkap; 

3. Melakukan packing barang pesanan anda dengan aman dan baik agar tidak 

mengalami kekurangan atau kerusakan selama proses pengiriman; 

4. Melakukan pengiriman dengan menggunakan Jasa kurir disertai surat 

pengantar untuk memastikan barang diterima sesuai pesanan; 

5. Apabila barang sudah sampai di rumah, silahkan melakukan transaksi 

pembayaran sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. 


