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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini merupakan suatu kebutuhan yang 

harus dimiliki oleh organisasi maupun perusahaan untuk meningkatkan kualitas 

layanan. Pemanfaatan teknologi informasi harus diimbangi dengan implementasi 

sistem informasi. Teknologi informasi dan sistem  informasi merupakan dua bidang 

yang saling berdampingan dalam penyampaian informasi. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan sistem informasi dapat membantu organisasi maupun perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang maksimal. Hal ini terbukti dengan semakin 

berkembang dan mudahnya peran teknologi informasi dan sistem informasi 

dikalangan organisasi maupun perusahaan.  

Di era globalisasi yang semakin cepat dan meluas terutama pada teknologi dan 

bisnis. Teknologi dan bisnis harus berjalan bersama-sama agar ada keseimbangan. 

Jika bisnis dilakukan tanpa teknologi ataupun sebaliknya, maka tidak akan ada 

perkembangan karena semakin lama teknologi dan bisnis semakin berkembang. 

Salah satu perkembangannya adalah internet sebagai media bertaransaksi yang 

lebih dikenal dengan istilah e-commerce. E-Commerce atau electronic commerce 

adalah suatu konsep yang menjelaskan proses pembelian, penjualan dan pertukaran 

produk, service dan informasi melalui jaringan komputer yaitu internet (Turban, 

2002). Sedangkan menurut McLeod (2008), e-commerce adalah penggunaan 
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jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan 

populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan 

browser web untuk membeli dan menjual produk.  

Sejak tahun 1970 diperkenalkan Electronic Funds Transfer (EFT) antara bank 

melalui jaringan keamanan private untuk mengubah market finance. Electronic 

Funds Transfer (EFT) merupakan pembayaran elektronik dengan elektronik yang 

menyediakan informasi pembayaran. Akhir tahun 1970 dan awal tahun 1980, e-

commerce sudah menyebar luas ke perusahaan dalam bentuk electronic messaging 

technology, yaitu Electronic Data Interchange (EDI) dan Electronic Mail (E-Mail). 

Electronic messaging technology mengalirkan proses bisnis dengan mengurangi 

kertas kerja dan meningkatkan automasi. Electronic Data Interchange (EDI) 

mengizinkan perusahaan untuk mengirim dan menerima dokumen bisnis seperti 

purchase order dalam bentuk standar elektronik untuk dan dari pemasok mereka. 

Pada akhir tahun 1980 dan memasuki awal tahun 1990, electronic messaging 

technology menjadi bagian dalam dari workflow atau sistem teknologi komputer 

yang berkolaborasi, yang disebut juga dengan roupware. Contoh: Lotus Notes. 

Pada tahun 1990-an datangnya World Wide Web (WWW) atas internet yang 

mewakili permulaan awal pada e-commerce, dengan menyediakan kemudahan 

penggunaan teknologi komputer sebagai pemecahan masalah atas informasi. Web 

membuat e-commerce untuk memudahkan cara dalam melakukan bisnis dalam 

skala ekonomi dan memungkinkan ruang lingkup ekonomi yang lebih dapat 

diklasifikasikan. (Saputra, 2002) 
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Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak 

jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi 

baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS 

memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak 

bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan kajian secara menyeluruh tentang 

perkembangan bisnis online (e-commerce) dalam menunjang perekonomian pada 

pelaku bisnis, baik usaha kecil menengah maupun perusahaan.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan: “Belum 

terformulasikan perkembangan e-commerce di dunia penjualan sehingga 

diperlukan kajian ini”. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perkembangan dan 

penerapan bisnis online (e-commerce) dalam penjualan.  

   

 

 

 

 

Perkembangan Bisnis Online..., Arif Suryadin, Fak. Teknik UMP 2018




