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BISNIS E-COMMERCE 

Dewasa ini perkembangan pengunaan Teknologi Informasi dilingkungan millenial 

sangatlah pesat. Terlebih pada kebutuhan akan informasi sangatlah mudah di akses dengan 

adanya internet, serta persentase masyarakat indonesia yang menggunakan smartphone seiring 

waktu semakin tinggi sehingga kalkulasi dari analisa kami tentang minat masyarakat dalam 

melakukan transaksi jual beli online akan semakin meningkat karena dianggap lebih efektif dan 

efisien dalam hal waktu, biaya & tenaga. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat kelemahan dalam melakukan 

sistem transaksi jual beli online, yakni antara lain: Keamanan, Kondisi geografis, dan kelemahan 

lainnya yang dapat menghambat transaksi-transaksi yang ada. 

Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan E-Commerce, kami menampilkan tabel 

berikut ini: 

TAHUN FASHION ELEKTRONIK KOSMETIK FURNITURE 

2015 99.1% 71.5% 37.6% 75.8% 

2016 27% 33.9% 18.6% 41% 

2017 22.5% 14.9% 18.9% 20.4% 

2018 21.2% 13.6% 16.6% 18.2% 

Tabel 1. Pertumbuhan penjualan E-Commarce di indonesia 

Seperti yang terlihat pada tabel diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat penjualan 

pada bidang fashion jauh lebih tinggi dibandingkan bidang lainnya dan khusus pada tahun 2016 

bidang funiture memimpin pertumbuhan penjualan. Dan disini kita bisa menagkap bahwa 

peluang bisnis yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan banyak keutungan adalah dengan 

menjual produk yang paling diminati, yaitu fashion dan furniture. Karena strategi yang akan 

mengantarkan kita untuk “How to win the game” adalah dengan mengikuti keinginan atau minat 

pasar terbesar. Tapi selain menentukan produk, kita juga harus menghitung kembali modal yang 

kita miliki. Jangan sampai kita yang memiliki sedikit modal memaksa untuk berjualan kedua 

jenis barang tersebut dengan menambah modal kita dengan cara berhutang tanpa tahu cara 

mengembalikannya.  

Dan karena disini kami sebagai mahasiswa tidak memiliki jumlah modal ataupun tempat 

yang memadai untuk menyediakan produk furniture ini, kami lebih memilih untuk berjualan 

online bidang fashion., kami memutuskan untuk membangun bisnis online pada bidang fashion. 

Analisis S.W.O.T. kami adalah: 

S-Strenght  

 Banyak peminat dari berbagai kalangan 

 Bersifat Dinamis (Positif) 

W-Weakness 



 Tidak semua fashion dapat diterima 

O-Opportunity 

 Pangsa pasar yang luas 

T-Threats 

 Banyak pesaing 

 Sifatnya yang Dinamis (negatif) 

 

PERINGKAT NAMA PENGUNJUNG PENGINSTAL TWITTER INSTAGRAM FACEBOOK 

1 Lazada 58,33 10 223 347 17,848 

2 Tokopedia 50,67 10 277 235 3,353 

3 Elevania 34,33 1 125 105 1,219 

4 BukaLapak 30,33 10 117 187 1,803 

5 Bli-bli.com 27,33 1 435 106 4,730 

Tabel 2. Penguasa pasar E-Commerce di indonesia 

Lalu untuk tempat atau E-Commerce yang kami gunakan untuk menjual barang, kami 

memilih Lazada  untuk melaksanakannya. Kenapa? Seperti yang dapat anda sekalian lihat pada 

tabel 2 diatas, terlihat bahwa lazada menduduki peringkat pertama sebagai penguasa pasar E-

commerce di indonesia. Selain itu Lazada adalah satu-satunya pasar online di indonesia yang 

memiliki jasa expedisi-nya sendiri. 

Sekian pendapat dari kami mengenai peluang bisnis online. Kurang lebihnya kami mohon 

maaf, terima kasih atas perhatiannya. 

 


