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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Sistem E-Commerce  

Pengertian sistem e-commerce menurut beberapa ahli :  

1. Menurut O’Brien (2003), e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan 

serta pemasaran dan pelayanan produk, servis, dan informasi melalui jaringan 

komputer yang beragam.  

2. Menurut Laudon and Laudon (2004), e-commerce adalah proses penjualan 

pembelian barang dan jasa secara elektronik dengan transaksi bisnis 

terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan dan teknologi lainnya.  

3. Menurut Rayport and Jaworski (2003), e-commerce adalah pertukaran antar 

bagian yang dihubungkan dengan teknologi (baik individual atau organisasi) 

juga diaktivitas dalam atau antar organisasi berbasis elektronik yang mendukung 

pertukaran seperti itu. 

B. Komponen Sistem E-Commerce 

Menurut Hidayat (2008), ada beberapa kelebihan yang dimiliki e-commerce dan 

tidak dimiliki oleh transaksi bisnis yang dilakukan secara offline, beberapa hal 

tersebut adalah sebagai berikut ini :  

1. Produk : Banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet 

seperti pakaian, mobil, sepeda dan lainnya.  
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2. Tempat menjual produk : Tempat menjual adalah internet yang berarti harus 

memiliki domain dan hosting.  

3. Cara menerima pesanan : Email, Telepon, SMS dan lain-lain.  

4. Cara pembayaran : Credit Card, Paypal, Tunai.  

5. Metode pengiriman : Menggunakan Pos Indonesia, EMS, atau JNE. 

6. Customer service : Email, Contact us, Telepon, Chat jika tersedia dalam 

software.   

C. Jenis Sistem E-Commerce 

 Penggolongan e-commerce pada umumnya dilakukan berdasarkan sifat 

transaksinya. Menurut Laudon and Laudon (2004), penggolongan e-commerce 

dibedakan sebagai berikut: 

1. Business to Consumer (B2C) 

 B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. 

Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh 

perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga 

lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini 

berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website 

serta banyaknya toko virtual bahkan mal di internet yang menjual beragam 

kebutuhan masyarakat. Contoh website e-commerce tipe B2C adalah Bhinneka, 

Berrybenka dan Tiket.com.  
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2. Business to Business (B2B) 

B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang 

dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya 

menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya e-commerce dengan jenis ini 

dilakukan dengan menggunakan EDI (Electronic Data Interchange) dan email 

dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau 

pengiriman dan permintaan proposal bisnis. EDI (Electronic Data Interchange) 

adalah proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, 

dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik. 

Contoh website e-commerce B2B adalah Bizzy dan Ralali. 

3. Consumer to Consumer (C2C)  

C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik 

barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak 

ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. 

Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, 

Bukalapak dan Lamido. Disana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang 

melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis 

C2C dan mengharuskan penjual terlebih dulu menyelesaikan proses verifikasi.  

4. Peer-to-peer (P2P)  

Peer-to-peer (P2P) adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. 

Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam 

bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan e-commerce, 
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kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk online dalam bentuk 

platform serupa dengan e-commerce. Dengan itu, seorang peminjam bisa 

mendapatkan pendanaan dari banyak individu. 

5. Mobile Commerce (M-Commerce)  

Mobile Commerce (M-Commerce) adalah sistem perdagangan elektronik (e-

commerce) dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti: telepon 

genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain lain. Pada saat pengguna 

komputer berpindah dari satu tempat ke tempat lain (sewaktu berada dalam 

mobil, misalnya), pengguna komputer tersebut dapat melakukan transaksi jual 

beli produk di internet dengan menggunakan sistem m-commerce ini. 

Tabel 1. Jenis E-Commerce 

No Jenis E-

Commerce 

Karakteristik Hasil 

1 Bussiness to 

Consumer (B2C) 

- Penjualan barang/jasa 

dalam jumlah yang 

banyak. 

- Biasanya dijual 

dengan harga khusus 

guna dijual kembali. 

- Koneksi online antara 

vendor dengan 

pembeli. 

- Produktivitas kerja yang 

besar dan potensial. 

- Penghematan waktu dalam 

melakukan transaksi. 

- Pencapaian berkompetisi 

secara nyata. 

2 Bussines to 

Bussiness (B2B) 

- Penjualan barang 

secara eceran dari 

perusahaan. 

- Produk eceran yang 

sangat beraneka 

ragam. 

- Pembayaran secara 

online menggunakan 

kartu kredit. 

- Akses ke pasar global secara 

langsung. 

- Penghematan waktu dan 

tempat. 

- Pengurangan biaya yang 

sangat berarti. 

3 Consumer to 

Consumer (C2C) 

- Transaksi yang 

dilakukan hanya 

- Membantu seseorang yang 

secara pribadi ingin menjual 
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sebatas antar 

konsumen. 

- Internet dijadikan 

sarana tukar-menukar 

informasi suatu 

produk. 

- Konsumen juga 

membentuk komunitas 

penggemar suatu 

produk. 

barang secara cepat ke 

masyarakat luas. 

- Biaya untuk menaruh iklan 

pada situs lelang online 

relatif murah. 

- Konsumen dapat 

membandingkan harga dan 

kualitas dari sebuah produk. 

4 Peer to Peer 

(P2P) 

- Kegiatannya bersifat 

pendanaan modal. 

- Menyediakan portal 

untuk mempertemukan 

pihak investor dengan 

pembutuh dana 

(debitur) 

- Adanya suku bunga 

dalam hal 

peminjaman. 

- Cepat mendapatkan modal 

untuk berinvestasi. 

- Proses pencairan modal yang 

relative singkat. 

- Mendapatkan pendanaan dari 

banyak individu. 

5 Mobil Commerce 

(M-Commerse) 

- Mobility 

- Reachability 

- Dissemination 

- Dapat digunakan dimanapun 

pengguna berada dan 

disituasi apapun. 

- Pengguna dapat dihubungi 

kapan saja secara langsung. 

- Memungkinkan pengguna 

menerima dan 

menyebarluaskan informasi 

secara cepat dan terkini (saar 

itu juga) 

 

D. Metode Pembayaran E-Commerce  

Menurut Prihatna (2005) dalam transaksi yang menggunakan e-commerce 

terdapat 3 metode pembayaran yang dapat digunakan 

1. Online Procesing Credit Card 
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 Metode ini digunakan untuk produk yang bersifat retail dimana mencakup pasar 

yang sangat luas yaitu seluruh dunia. Pembayaran dilakukan secara langsung atau 

saat itu juga.  

2. Money Transfer 

Pembayaran dalam metode ini lebih aman namun membutuhkan biaya bagi 

pihak penyedia jasa money transfer untuk mengirim sejumlah uang ke negara 

lain. 

3. Cash on Delivery  

Pembayaran dengan bayar di tempat ini hanya bisa dilakukan jika 

konsumen langsung data ke toko tempat produsen menjual produknya atau 

berada dalam satu wilayah yang sama dengan penyedia jasa. 

E. Sistem Pendukung Penerapan E-Commerce 

1. Open Source  

Menurut Schmidt (2003), Open Source Software (OSS) adalah perangkat 

lunak yang kode sumbernya terbuka, yang tersedia secara bebas, untuk umum. 

Menurut definisi di atas dapat disimpulkan open source merupakan istilah yang 

digunakan untuk software yang membebaskan source code untuk di lihat oleh 

orang lain dan membiarkan orang lain mengetahui cara kerja dari software 

tersebut. 

2. Opencart  

Opencart adalah salah satu aplikasi web yang berbasis CMS (Content 

Management System) khusus untuk penjualan secara online (e-commerce). 
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Opencart merupakan aplikasi webstore (toko online) yang berbasis PHP dan 

MySQL yang dapat dikelola dengan sistem CMS , dimana untuk penggunaannya 

bersifat Open Source dan gratis untuk siapa saja 

3. MySQL 

Menurut Kadir (2013) “SQL (Structured Query Language) adalah suatu 

bahasa yang digunakan untuk mengakses database relasional”. Bahasa ini 

mendukung perintah untuk membuat database, menciptakan tabel, menambah 

data, mengubah data, menghapus data dan mengambil data yang berada dalam 

database. SQL juga menyediakan perintah untuk mengatur akses database 

sehingga keamanan data bisa terjamin. Artinya, bisa diatur agar pemakai tertentu 

hanya bisa mengakses data tertentu. 

4. Hipertext Preprocessor (PHP) 

PHP adalah bahasa pemrograman uang ditujukan untuk pembuatan 

aplikasi web. PHP memungkinkan pembuatan aplikasi web yang dinamis, dalam 

arti dapat membuat halaman web yang dikendalikan oleh data. Dengan demikian, 

perubahan data akan membuat halaman web ikut berubah tanpa harus mengubah 

kode yang menyusun halaman web (Kadir,   2013). 

5. XAMPP 

XAMPP merupakan software web server yang berguna dalam 

pengembangan website yang didalamnya sudah tersedia database server MySQL 

dan dapat mendukung pemrograman PHP. XAMPP merupakan software gratis, 

dapat dijalankan di sistem operasi Windows, Linux maupun Mac OS. 
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