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BAB I
PENDAHULUAN

• LATAR BELAKANG

Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread 

network), layaknya yang dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, 

cepat  dan  kemudahan akses.  Dalam internet,  kita  dapat  menghasilkan  uang 

yaitu  melalui  toko  online.  Bisnis  ini  disebut  sebagai  E-Commerce.  Dalam 

modul ini akan dijelaskan tentang konsep E-Bussiness dan E-Commerce.

Untuk itu  kita  sebagai  mahasiswa harus  mengaplikasikannya untuk 

kehidupan masyarakat agar nantinya masyarakat dapat merasakan kenyamanan 

dan kemudahan dalam berbisnis di dalam dunia maya.

• TUJUAN

- Praktikan dapat memahami konsep dasar Ebusiness dan Ecommerce

- Praktikan dapat melakukan instalasi OsCommerce

- Praktikan dapat membuat suatu ide bisnis online



BAB II

LANDASAN TEORI

• Konsep Ebusiness dan Ecommerce

Secara umum  Electronic Commerce  (ECommerce) dapat didefinisikan 

sebagai  segala  bentuk  transaksi  perdagangan/perniagaan  barang  atau  jasa 

(trade  of  goods  and  service)  dengan  menggunakan  media  elektronik. 

Sedangkan Ebusiness memiliki definisi yang lebih luas daripada ECommerce. 

Ebusiness  mencakup  segala aspek  yang  ada  di  dalam  ECommerce, plus 

bagaimana cara menjalankan bisnis (proses internal di dalam organisasi).  Di 

dalam  ECommerce,  pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan 

hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik (public network) yang dalam 

perkembangan terakhir menggunakan media internet.

Secara  umum,  Ecommerce  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis, 

yaitu: Business  to  Business  (B2B)  dan  Business  to  Consumer  (B2C).  B2B 

adalah sistem komunikasi  bisnis  online  antar pelaku bisnis,  sedangkan B2C 

merupakan mekanisme toko online (electronic shopping mall), yaitu transaksi 

antara pihak yang menawarkan barang atau jasa dengan pihak pembeli dengan 

menggunakan media internet. Dalam B2B, pada umumnya, transaksi dilakukan 

oleh para  trading partners  yang sudah saling kenal dengan format data yang 

telah disepakati bersama. Sedangkan dalam B2C sifatnya terbuka untuk publik, 

sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu web server. Dalam 

modul  ini,  untuk  selanjutnya  yang  dibahas  adalah  B2C. Model  transaksi 

Ecommerce  dapat  digambarkan  sebagai  proses  seperti  yang terlihat  dalam 

Gambar 1.



• OsCommerce

OsCommerce merupakan solusi aplikasi online shop (eCommerce) yang 

bersifat open source. Aplikasi ini membantu menciptakan toko di dalam dunia 

maya yang pada  akhirnya  membantu  solusi  penjualan  di  dalam perusahaan 

melalui  metode  yang  lebih  modern  yaitu  penjualan  di  dalam  internet. 

Keunggulan dari OsCommerce:

- Gratis karena merupakan aplikasi open source

- Sangat mudah untuk melakukan initial setup

- Tidak sulit untuk mengelola isi di dalamnya

- Gampang  bagi  administrator  toko  untuk  menampilkan  semua  produk 

mereka ke konsumen dengan permintaanpermintaan khusus dari konsumen 

itu sendiri.

- Komunitas  yang  aktif  dimana  sesama  member  saling  membantu  apabila 

menemukan kesulitan dalam penggunaannya.

Yang menjadi fitur-fitur inti di dalam OsCommerce adalah sebagai berikut:

- Customer Functionality

Customer  dapat  melihat  semua  history  pembelian  di  dalam toko  online. 

Basisdata mengenai penjualan atas customer tersimpan rapi. Customer juga 

dapat mengelola account mereka sendiri.

- Product Functionality

Menampilkan produk-produk yang dijual di dalam toko online. Berapa stok 

yang tersedia dan penjelasan lebih lanjut mengenai spesifikasi produk yang 

bersangkutan.

- Payment Functionality

Menyediakan  beberapa  alternatif  pembayaran  atas  pembelian  terhadap 

produk didalam toko  online.  Baik itu berupa pembayaran  offline  maupun 

online.

- Shipping Functionality

Fitur pengiriman yang akan langsung menghitung berapa biaya pengiriman 

yang akan ditanggung oleh  pembeli  terhadap berat,  kuantitas  dan tujuan 

pengiriman atas suatu produk yang dijual di toko online.

- Tax Functionality



Menampilkan  pajak  atas  penjualan  produk  di  dalam  toko  online.  Dapat 

menampilkan pajak yang berbeda-beda tergantung atas produknya.



BAB III

TUGAS PENDAHULUAN

SOAL :

1. Jelaskan pengertian Ebusiness dan ECommerce!

2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik ECommerce!

3. Sebutkan dan jelaskan jenis - jenis ECommerce!

4. Sebutkan dan jelaskan dampak Ecommerce terhadap praktik bisnis!

5. Sebutkan dan jelaskan pendistribusian pesanan pembeli dalam Ecommerce!

6. Sebutkan dan jelaskan macam-macam metode pembayaran E-Commerce!

JAWABAN :

1. Pengertian Ebusiness dan Ecommerce :

- Secara  umum  Electronic  Commerce  (ECommerce)  dapat  didefinisikan 

sebagai  segala  bentuk  transaksi  perdagangan/perniagaan  barang  atau 

jasadengan  menggunakan  media  elektronik.  Ebusiness  mencakup  segala 

aspek yang ada di  dalam  ECommerce, plus bagaimana cara menjalankan 

bisnis.

2. Karakteristik E-Commerce :

- Transaksi tanpa batas

 Setelah  internet  hadir  maka  banyak  orang  tertolong  dengan  aplikasi  e-

Commerce,  apalagi sekarang ini  e-Commerce  sudah banyak dimanfaatkan 

tidak  terkecuali  para  pengusaha  kecil  dan  menengah.  Dengan  internet 

pengusaha tersebut dapat memasarkan produknya secara internasional dan 

tidak terhalang letak geografis serta tidak terhalang waktu.

- Transaksi anonim

Para  penjual  dan  pembeli  tidak  diharuskan  bertemu  muka  dalam 

bertransaksi.  Penjual  tidak  memerlukan  nama  dari  pembeli  sepanjang 

mengenai  pembayarannya  telah  diotorisasi  oleh  penyedia  sistem 

pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit.



- Produk digital dan non digital

Produk-produk digital  seperti  software  komputer,  musik  dan produk lain 

yang  bersifat  digital  dapat  dipasarkan  melalui  internet  dengan  cara  di-

download.

- Produk barang tak berwujud

Banyak  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  e-Commerce  dengan 

menawarkan barang tak berwujud seperti data,  software  dan ide-ide yang 

dijual melalui internet.

3. Jenis - jenis E-Commerce :

Secara umum, e-Commerce dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

- Business to Business  (B2B)  adalah sistem komunikasi bisnis  online  antar 

pelaku bisnis

- Business  to  Consumer  (B2C),  merupakan  mekanisme  toko  online 

(electronic shopping mall), yaitu transaksi antara pihak yang menawarkan 

barang  atau  jasa  dengan  pihak  pembeli  dengan  menggunakan  media 

internet. 

4. Dampak Ecommerce terhadap praktik bisnis :
- Kemunculan  e-Commerce  memberikan  beberapa  dampak  positif  bagi 

aktivitas pemasaran, di antaranya :

- Memudahkan  promosi  produk  dan  jasa  secara  interaktif  dan  real  time 

melalui saluran komunikasi langsung via internet.

- Menghadirkan pasar maya/virtual (marketspace) sebagai komplemen pasar 

tradisional (marketplace)..

- Memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengiriman informasi 

dan produk terdigitalisasi (contohnya: perangkat lunak dan musik).

- Menekan  waktu  siklus  dan  tugas-tugas  administratif  (terutama  untuk 

pemasaran internasional) mulai dari pesanan hingga pengiriman produk.

- Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, karena pelanggan 

bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online.

- Memudahkan aplikasi  one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif 

dibandingkan mass advertising.



- Menghemat  biaya  dan  waktu  dalam  menangani  pesanan,  karena  sistem 

pemesanan  elektronis  memungkinkan  pemrosesan  yang  lebih  cepat  dan 

akurat.

- Menciptakan saluran distribusi baru yang dapat menjangkau lebih banyak 

pelanggan di hampir semua belahan dunia

5. Pendistribusian pesanan pembeli dalam Ecommerce :

- Pendistribusian pesanan pembeli  dapat  dilakukan melalui  dua jalur,  yaitu 

berdasarkan wujud barang:

- Distribusi fisik: Segala jenis produk yang dibeli dapat didistribusikan secara 

fisik.  Dalam distribusi  fisik,  pembeli  akan menerima produk fisik  secara 

utuh ataupun media yang berisi produk yang dibelinya

- Distribusi digital: Distribusi digital dapat dilakukan pada produk yang dapat 

ditransformasikan  menjadi  format  digital  dan  biasanya  didistribusikan 

langsung melalui internet

6. macam-macam metode pembayaran E-Commerce:

- Paypal dan nomor rekening



BAB IV

TUGAS PRAKTIKUM

1. Lakukan instalasi aplikasi online shop Jommla dan VirtueMart 

2. Tentukan ide bisnis untuk membuat bisnis online!

JAWABAN :

Instalasi LAMPP(xampp linux)

1. buka 'nautilus'. Tekan alt+F2. Ketik 'gksu nautilus'

2. copy file lampp.tar.gz(xampp-linux-1.6.tar.gz)

3. paste ke File System/opt

4. klik kanan pilih Extract here

7. setelah proses Extract selesai maka proses penginstalan lampp sudah finish

BUAT DATABASE DI PHPMYADMIN

1. Buka terminal (tekan ctrl+alt+t)

2. Start xamppnya (ketik perintah: 'sudo /opt/lampp/lampp start' lalu masukkan 

password rootnya). Pastikan bahwa xampp STARTED.

3. Buka browser. Masukkan address 'localhost/phpmyadmin'

4. Buat database baru. Disini saya pakai nama database saya 'laptopdb'



INSTALASI JOOMLA

1. Start xampp.

2. untuk mengeceknya buka browser lalu ketikkan localhost pada address bar 

jika muncul xampp seperti gambar di bawah ini berarti lampp benar-benar 

aktif

3. Buka 'nautilus'. Tekan alt+F2. Ketik 'gksu nautilus'

4. copy folder  joomla lalu paste di File System/opt/lampp/htdocs

5. ubah nama joomla dengan nama yang paling gampang di ingat misalkan saya 

ubah menjadi 'laptopku' seperti gambar di bawah ini :

6. buka browser  ketikkan localhost/namajoomla  karena  folder  joomla  saya 

diganti  laptopku maka peritah  yang ketik  localhost/laptopku  maka akan 

muncul joomla instalation

7. pilih bahasa kemudian next next next

8. halaman preinstallation  configuration.php masih 'no'  karena folder joomla 

kita belum di beri hak akses bebas.



9. buka terminal (tekan ctrl+alt+t)

10. ubah permission folder joomla dengan cara ketikkan perintah chmod -R 

777 /opt/lampp/htdocs/laptopku kemudian tekan enter. 

11.  Kembali ke browser. Klik 'check again'

12. masuk halaman license. Klik next.

13. di database configuration isi host name , user name , password(tidak harus 

di isi) , database name seperti gambar dibawah ini :

kemudian next

14. masuk halaman ftp configuration. Biarkan default. Klik next

15. di main configuration isi site name , email , password

jangan lupa klik install delault sample data . Klik next

16. Masuk  halaman  finish.  Masuk  mode  nautilus.  Lalu  hapus  folder 

'installation' di dalam folder joomla

17. buka joomla anda di browser. (localhost/laptopku).



BAB VI

PENUTUP

4.7 KESIMPULAN

Secara umum Electronic Commerce (ECommerce) dapat didefinisikan 

sebagai  segala  bentuk  transaksi  perdagangan/perniagaan  barang  atau  jasa 

dengan menggunakan media elektronik.  Ebusiness  mencakup segala aspek 

yang ada di dalam ECommerce.

Secara umum,  e-Commerce  dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu:  Business  to  Business  (B2B) dan  Business to  Consumer  (B2C).  Dan 

didalam joomlaa e commerce kita dapat bertransaksi dengan mudah tanpa di 

batsi oleh tempat dan waktu.

4.8 ANALISA

- Ecommerce dapat memudahkan seseorang untuk melakukan perdagangan 

di dunia maya

- toko  dalam e  commerce  dibuka  dala  waktu  24  jam non stop  sehingga 

pembeli dapat membeli barang dan jasa kapanpun itu.


