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E-COMMERCE 

 

 Pengertian E-Commerce 

E-Commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui 

sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.  

E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem 

manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. 

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan 

dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara 

elektronik, SCM (supply chain management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran 

online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran 

data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll. 

 Manfaat E-commerce 

Ada beberapa manfaat e-commerce, yaitu: 

✓ Mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. 

✓ Mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. 

✓ Memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. 

✓ Mempermudah proses penjualan dan pembelian. 

✓ Mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. 

✓ Mempermudah penyebaran informasi. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Elektronik
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Televisi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Www
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi
https://id.m.wikipedia.org/wiki/E-bisnis
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertukaran_data_elektronik
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertukaran_data_elektronik


 Jenis-jenis E-commerce 

1. Bussines to bussines (B2B) 

2. Bussines to consumer (B2C) 

3. Consumer to consumer (C2C) 

4. Consumer to bussines (C2B) 

5. Bussines to administration (B2A) 

6. Consumer to administration (C2A) 

7. Online to online (O2O) 

 

 E-Commerce JD. ID 

 

Bisnis e-commerce atau e-dagang di Indonesia semakin dinamis dan memperlihatkan geliat 

dominasinya. Meskipun masih di kisaran middle hingga high-level, namun potensi dominasi e-

commerce semakin terlihat, khususnya dengan bermunculannya e-commerce baik skala kecil 

maupun besar. Pada kuartal akhir tahun 2015 yang lalu, muncul perusahaan e-commerce baru yang 

namanya kian melesat hingga hari ini. E-commerce tersebut bernama JD.id (PT. Jingdong 

Indonesia Pertama) yang merupakan situs e-commerce dengan konsep B2C (Business to 

Consumer). Jd.id telah masuk dalam jajaran mall online terbesar di Indonesia, dan berpotensi 

menjadi yang paling terdepan. 

JD.id, perusahaan e-commerce satu ini sebenarnya merupakan pemain lama di market online shop 

dunia. JD.id merupakan ‘versi’ Indonesia dari JD.com yang merupakan perusahaan e-commerce 

asal Tiongkok. Liu Qiangdong atau dikenal juga dengan Richard Liu merupakan perintis JD.com 

pada tahun 1998 yang lalu. Pada awalnya, Liu tidak fokus pada bisnis olshop melainkan fokus 



pada bisnis magneto-optikal yang dijual secara offline. Bagi yang belum tahu, magneto-optikal 

merupakan tempat penyimpanan file yang rewritable dan erasable. Baru pada tahun 2013 yang 

lalu, nama JD.com dipakai sebagai nama domain perusahaan. 

JD.com merupakan perusahaan e-commerce terbesar kedua setelah Alibaba di Tiongkok. Jadi 

ekspansi bisnis di negara lain bukanlah hal yang aneh untuk ukuran ukuran JD.com. Pada kuartal 

akhir tahun 2015 yang lalu, tepatnya bulan November, e-commerce asal Tiongkok ini melakukan 

invasi bisnis di Indonesia. Pada awal kemunculannya, JD.id lebih fokus pada penjualan peralatan 

elektronik dan gadget seperti laptop, televisi, smartphone dan lain-lain. Namun seiring waktu, 

JD.id terus melakukan penambahan kategori produk seperti fashion dan houseware. Tidak butuh 

waktu lama untuk JD.id agar bisa stand out di market ritel dan olshop Indonesia karena menjelang 

tutup tahun 2016, JD.id sudah disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce besar 

lainnya di Indonesia. 

JD.id menggunakan konsep B2C (Business to Consumer) yang merupakan konsep khas e-

commerce bertaraf internasional. Sistem penjualan tidak menyertakan pihak ketiga sehingga 

proses berbelanja pun jauh lebih cepat dan aman. Tidak hanya itu, JD.id juga menyertakan 

berbagai layanan terbaik bagi konsumen. Berikut beberapa layanan dari JD.id: 

• Layanan COD (Cash on Delivery) 

Salah satu layanan pembayaran yang disediakan oleh JD.id adalah COD atau bayar ditempat. 

Dengan adanya layanan semacam ini, konsumen tidak perlu khawatir barang tidak akan sampai 

tujuan. Wilayah pengiriman pun sangat luas yang tersebar di 37 wilayah di Indonesia. Jadi setelah 

konsumen apply produk yang mereka inginkan dan memilih metode pembayaran dengan 

menggunakan COD, maka tim dari JD.id akan langsung mengantarkan produk ke tempat yang 

konsumen inginkan. 

• Layanan Purna Jual 

JD.id juga menyediakan layanan purna jual sehingga jalinan antara JD.id dan konsumen tidak 

hanya sebatas jual beli belaka, namun ada feedback yang baik dari perusahaan pada konsumen, 

begitupun sebaliknya. 

• Pengembalian Produk dan Dana 



JD.id juga bertanggung jawab terhadap segala hal yang mendetail, khususnya komplain konsumen. 

Jika konsumen menemukan adanya kesalahan atau kerusakan pada produk yang dibeli, maka 

konsumen bisa apply program pengembalian produk dan dana yang tertera di situs JD.id. Namun 

sebelum mengembalikan produk, ada baiknya konsumen membaca terlebih dahulu syarat dan 

ketentuan pengembalian produk dan dana, sehingga prosesnya pun menjadi lebih mudah dan cepat. 

• Layanan Concierge 

Layanan lainnya yang diberikan JD.id yaitu layanan concierge. Layanan ini pada dasarnya 

merupakan usaha JD.id untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Konsumen dapat apply 

layanan ini setelah membeli produk dari JD.id, tentunya dengan menghubungi tim after-sales dari 

JD.id. 

• Kupon 

Selain itu JD.id juga menyediakan kupon yang dapat digunakan untuk mengurangi harga dari 

produk tertentu. Terdapat dua jenis kupon yang disediakan oleh JD.id yaitu kupon kartu dan kupon 

kode, dan konsumen bisa menemukan keduanya pada produk-produk yang dijual JD.id maupun 

pada halaman promo. 

Ada beberapa point yang mungkin bisa kamu pertimbangan ketika ingin berbelanja di JD.id. yaitu : 

❖ Kelebihan JD.id. 

▪ Free shipping 

Ya, free shipping adalah magnet yang kuat buat para shopper ketika memutuskan untuk 

berbelanja. Yang ongkos kirimnya hampir sama bahkan lebih mahal dari harga barang 

yang dibeli. Walau JD.id bukan satu-satunya ecommerce yang membebaskan ongkos 

kirim kepada pembelinya, tetep aja pilihan JD.id sebagai pemain baru di Indonesia adalah 

pilihan bijak. 

▪ Customer Service 

Bisa dibilang CS adalah ujung tombak perusahaan untuk memberikan solusi dan jawaban 

ketika customer mempunyai masalah. Sejauh pengalaman dengan CS JD.id mereka 

cukup responsif dengan pertanyaan-pertanyaan di twitter ataupun facebook. Dalam 24 

Jam direspon dengan baik. 



▪ Aplikasi 

Dengan adanya aplikasi untuk smartphone, ini memudahkan pelanggan untuk berbelanja. 

Tidak perlu ribet harus buka web browser yang kadang size webnya suka tidak matching 

dengan ukuran layar smartphone. 

❖ Kekurangan JD.id. 

• Konfirmasi Pembayaran 

Konfirmasi pembayaran via Email ataupun twitter saat ini bukanlah pilihan baik. 

Tokopedia atau Bukalapak aja ada form konfirmasi pembayarannya. Setelah telusuri help 

di web JD.id di sana disebutkan ada form konfirmasi pembayaran, nyatanya tidak ada. 

Walaupun respon mereka ketika konfirmasi pembayaran via email cukup cepat, tetap aja 

kurang. 

• Air Ways Bill / Resi 

Sama dengan konfirmasi pembayaran, idealnya ketika selesai konfirmasi pembayaran dan 

pesanan telah diproses oleh kurir customer bisa mendapatkan resi yang bisa digunakan 

untuk tracking pesanan. nomor order bisa dipakai untuk tracking. Tapi kalau pelanggan 

baru gimana kasian kan bingung kalau gak rajin cek timeline JD.id. 

• Dukungan Kurir / Ekspedisi 

Mungkin perlu menggunakan ekspedisi lainnya,  untuk di daerah yang tidak ada rpx atau 

j-express, karena  dengan menggunakan ekspedisi yang agennya telah tersebar di 

Indonesia, pengiriman bisa jadi lebih cepat. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


