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Kata Pengantar 

 

 Buku ajar ini membahas mengenai manajemen bisnis berbasis teknologi digital untuk 

mengantisipasi perubahan teknologi informasi yang sangat cepat di masa yang akan datang 

dalam bidang bisnis, karena tidak menutup kemungkinan pada masa yang akan datang bisnis 

yang berbasis teknologi digital yang akan memenangkan persaingan. Karena itu buku ajar ini 

sangat berguna bagi para praktisi bisnis agar dapat mengantisipasi dan mempersiapkan 

manajemen bisnis mereka dalam menghadapi digitalisasi di masa yang akan datang. Demikian 

juga buku ajar ini sangan berguna bagi para akademisi (dosen dan mahasiswa manajemen 

bisnis) jenjang S1, S2, dan S3 serta para pelatih manajemen bisnis yang visioner. 

 Buku ajar ini disusun untuk memenuhi pengajaran manajemen bisnis yang diampu oleh 

penulis, serta sebagai buku pegangan bagi para mahasiswa program S1, S2 dan S3 yang 

memilih konsentrasi manajemen bisnis. Di samping itu, buku ajar ini bisa digunakan sebagai 

materi bagi para dosen yang mengajar manajemen bisnis. Karena itu harus dimiliki oleh para 

dosen dan mahasiswa  S2 dan S3 agar lebih terarah dalam proses belajar mengajarnya.  

 Saya sebagai penulis buku ajar ini mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang sudah membantu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, khususnya 

kepada guru-guru penulis ketika kuliah di S3 Universitas Padjadjaran, serta teman-teman 

alumni satu angkatan yang banyak menyumbangkan pemikiran dan koreksi pada buku ajar 

yang saya susun. 

 Saya sebagai penulis buku ajar ini berharap agar buku ini mengenai sasarannya. Kami 

yakin bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Maka dari itu kami mengharapkan saran atau 

kritik  yang membangun untuk memperbaiki buku ini. Akhirnya saya mengucapkan terima 

kasih kepada pimpinan PENERBIT  Dee Publish yang telah menyetujui untuk menerbitkan 

buku ini. 
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BAB. I 

 

PENDAHULUAN 
 

Dalam menjalankan bisnis, seseorang perlu mendalami tentang ilmu manajemen. Manajemen 

bisnis inilah yang dapat membantu dalam mengelola dan menjalankan bisnis secara benar dan 

tepat agar dapat mencapai target-target yang ditetapkan. Tanpa adanya hal tersebut, bisnis atau 

bisnis tidak akan berjalan secara optimal. 

Masalahnya, tidak semua orang memiliki background dalam bidang manajemen. Lantas, apa 

ini artinya harus kuliah terlebih dulu selama sekitar empat tahun untuk mendalaminya? Karena 

itu salah satu tujuan buku ini disusun adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siapapun 

yang tertarik dalam bidang bisnis, baik yang mengambil kuliah di bidang manajemen bisnis, 

maupun praktisi bisnis itu sendiri. 

Setidaknya dengan hadirnya buku ini bisa mempelajari hal-hal dasar terkait manajemen bisnis, 

yang di dalamnya juga termasuk manajemen keuangan dan pemasaran. Pada dasarnya, 

manajemen berfungsi untuk mengatur jalannya bisnis Anda sehingga membentuk keteraturan 

yang dapat memudahkan Anda dalam mencapai tujuan. 

Agar bisnis berjalan lancar dalam mencapai target, diperlukan manajemen yang tepat. 

(Source: Pexels) 

https://sleekr.co/blog/keuangan-bisnis-tanpa-paham-akuntansi/
https://sleekr.co/blog/keuangan-bisnis-tanpa-paham-akuntansi/


 

 

1.1. Pengertian Manajemen 

Apabila ditinjau dari sisi epistomologis, manajemen sebetulnya berasal dari Bahasa Perancis 

kuno, yakni “management”, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dari arti 

epistomologis tersebut, beberapa ahli dalam ilmu manajemen mengembangkannya menjadi 

definisi yang lebih panjang. 

Ricky W. Griffin, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan Henry Fayol yang mengatakan bahwa 

manajemen adalah ilmu yang mengandung lima gagasan atau fungsi utama, yakni merancang, 

memerintah, mengorganisir, mengendalikan, dan mengoordinasi. 

Ada pula George R. Terry yang menyebut manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. 

Nah, dari berbagai definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

sebuah proses merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, dan mengendalikan kegiatan 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya 

organisasi. 

1.2. Fungsi Manajemen 

Setidaknya ada empat fungsi utama yang dimiliki oleh manajemen, yaitu: 

Perencanaan (planning) 

Dalam fungsi ini, manajemen berperan untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang hendak 

dicapai oleh organisasi, lalu merencanakan cara terbaik demi mencapai tujuan tersebut. 

Tergantung dari skala perbisnisan, perencanaan ini bisa biasanya dilakukan selama beberapa 

kali, yakni untuk kepentingan perbisnisan secara keseluruhan dan di-break down lagi secara 

lebih detail untuk masing-masing divisi. Biasanya, manajer akan mengevaluasi berbagai 

alternatif rencana sebelum memilih rencana apa yang dipilih dan paling cocok diterapkan untuk 

mencapai tujuan perbisnisan. 

Perencanaan bisa dibilang merupakan basis terpenting dari keseluruhan proses manajemen 

bisnis. Anggaplah perencanaan sebagai pondasi rumah yang harus dibangun secara kuat. Tanpa 

adanya perencanaan yang matang dan detail, bisa-bisa proses bisnis Anda tak akan berjalan 

sesuai harapan. 

Pengorganisasian (organizing) 

Setelah melakukan perencanaan secara matang, saatnya mengubah rencana tersebut menjadi 

sesuatu yang nyata. Namun, untuk itu, Anda perlu memastikan agar tugas atau kegiatan tertentu 

https://sleekr.co/blog/6-tips-perencanaan-bisnis-awal-tahun/
https://sleekr.co/blog/6-tips-perencanaan-bisnis-awal-tahun/
https://sleekr.co/blog/6-hal-menarik-perhatian-karyawan/


dikerjakan oleh orang-orang yang tepat. Di sinilah fungsi pengorganisasian akan membantu 

Anda. Biasanya, pengorganisasian di perbisnisan dibagi berdasarkan fungsi pokok, misalnya 

seperti pemasaran, akuntansi, produksi, administrasi, dan sebagainya. 

Nah, setiap fungsi pokok tersebut idealnya diketahui oleh masing-masing manajer yang 

bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan 

menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, siapa yang 

bertanggung jawab atas tugas tersebut, hingga pada tingkatan mana keputusan harus diambil. 

Pengarahan (directing) 

Pada tahap ini, setiap anggota tim idealnya sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan 

demi mencapai tujuan perbisnisan. Meski begitu, mereka tetap membutuhkan dorongan agar 

bisa terus termotivasi untuk bekerja. Di sinilah fungsi pengarahan dalam manajemen sangat 

dibutuhkan. Biasanya, peran directing ini dilakukan oleh seorang manajer di masing-masing 

divisi. Mereka akan melakukan pengarahan melalui metode influencing dan motivating. 

Pengendalian (controlling) 

Agar setiap proses dalam manajemen berjalan optimal dan sesuai rencana, maka perlu 

diberlakukan fungsi pengendalian. Umumnya, fungsi pengendalian meliputi empat kegiatan, 

yaitu untuk menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai, 

membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, serta melakukan 

perbaikan apabila ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditentukan. 

Manajemen bisnis adalah proses merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, dan 

mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemanfaatan sumber daya organisasi. (Source: Pexels) 

https://sleekr.co/blog/6-hal-menarik-perhatian-karyawan/


1.3. Jenis Manajemen yang Diperlukan dalam  Bisnis 

Agar bisnis dapat berjalan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, diperlukan 

beberapa jenis manajemen lain untuk diterapkan, yaitu: 

 

Manajemen keuangan 

Sesuai namanya, manajemen keuangan berfungsi untuk mengatur keuangan perbisnisan agar 

arus kas berjalan stabil sehingga pengeluaran tidak lebih besar daripada pemasukan bisnis. 

Dengan adanya pengelolaan keuangan, seluruh komponen keuangan bisnis juga akan terdata 

secara rapi, memudahkan Anda untuk melakukan analisis dan meningkatkan peluang untuk 

pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. 

Agar lebih optimal, penggunaan teknologi seperti Sleekr Accounting sangat disarankan karena 

dapat melakukan integrasi perbankan dengan sistem yang otomatis. Seluruh data keuangan, 

mulai dari profit margin hingga utang piutang juga tersedia secara real time sehingga Anda 

bisa selalu mendapatkan data terbaru. 

Manajemen SDM 

Ada banyak unsur yang berperan dalam kesuksesan bisnis. Salah satu yang terpenting adalah 

sumber daya manusia (SDM). Manusia lah yang menjadi pemegang kontrol terhadap unsur-

unsur lainnya, contohnya seperti uang, material, atau mesin. Karena perannya yang amat 

krusial, diperlukan penanganan khusus yang disebut juga dengan manajemen SDM. Dengan 

adanya pengelolaan yang tepat, SDM diharapkan bisa saling bekerja sama secara baik, efektif, 

dan efisien sehingga tujuan dapat tercapai. 

Baca juga: 4 Isu Strategis yang Berkembang di Bidang Manajemen SDM 

Manajemen operasional 

Dalam bisnis, manajemen operasional dapat membantu Anda untuk memastikan 

bahwa kegiatan operasional sehari-hari berjalan sesuai rencana dan kebijakan yang berlaku. 

Kegiatan operasional ini mencakup segala hal yang berhubungan dengan proses produksi, 

mulai dari bahan baku, mesin, teknologi hingga metode yang diterapkan dalam mengubah 

bahan baku menjadi produk tertentu.  

Dengan adanya pengelolaan operasional, Anda bisa memastikan kualitas terbaik untuk bahan 

baku, mengetahui jumlah bahan baku yang harus disediakan, waktu yang dibutuhkan dalam 

proses produksi, bagaimana cara melakukan efisiensi waktu serta tenaga, dan masih banyak 

yang lainnya. 

Manajemen pemasaran 

Agar produk bisa sampai di tangan pengguna, Anda membutuhkan pemasaran. Terlebih jika 

produk Anda tergolong baru, maka Anda harus menjadi pihak yang lebih aktif melakukan 

promosi untuk membuat target market mengetahui kehadiran produk Anda. Proses pemasaran 

https://sleekr.co/accounting/
https://sleekr.co/accounting/
https://sleekr.co/blog/isu-strategis-manajemen-sdm/
https://sleekr.co/blog/cara-cerdas-menurunkan-biaya-operasional/


lah yang bisa membantu Anda dalam hal ini, yakni melalui beberapa strategi pilihan yang 

memiliki peluang paling tinggi untuk membawa kesuksesan. 

Manajemen bisnis tak akan dapat berjalan tanpa adanya jenis manajemen lain seperti 

manajemen pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. (Source: Pexels) 

1.4. Unsur-unsur Manajemen 

Dalam bisnis, terdapat enam unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu bisnis. Unsur-

unsur ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Jika salah satu unsur 

tidak ada atau tidak optimal, maka dapat mempersulit perbisnisan dalam mencapai tujuannya. 

Berikut ini unsur-unsur tersebut: 

Manusia (human) 

Tidak berlebihan rasanya menyebut sumber daya manusia sebagai unsur terpenting dalam 

manajemen bisnis. Tanpa adanya manusia, perbisnisan tidak dapat menentukan tujuan dan 

menyusun rencana terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Manusia lah yang memegang 

kontrol terhadap unsur-unsur lain dalam bisnis. 

Uang (money) 

Sejak awal mendirikan bisnis, uang sudah menjadi salah satu hal paling krusial, yakni sebagai 

modal. Selain sebagai alat tukar, uang juga dapat berfungsi sebagai alat pengukur nilai. 

Keberhasilan suatu kegiatan atau penjualan bisa diukur berdasarkan jumlah uang yang beredar 

dalam perbisnisan. 



Sebagai salah satu unsur manajemen, uang dapat membantu Anda untuk memperhitungkan 

bisnis secara rasional. Hal ini berkaitan dengan berapa banyak uang yang harus disediakan 

untuk membeli mesin baru, membayar gaji karyawan, hingga berapa banyak yang harus 

didapatkan demi mendapat keuntungan. 

Bahan (materials) 

Ada dua jenis bahan dalam unsur bahan, yakni bahan setengah jadi dan bahan jadi. Tanpa 

adanya bahan, bisa dipastikan Anda akan kesbisnisn untuk menghasilkan produk yang hendak 

dijual. Seluruh rencana yang disusun dapat menjadi percuma dan menghambat perbisnisan 

mencapai tujuannya. 

Mesin (machine) 

Anda sudah mempunyai bahan yang diperlukan untuk membuat produk. Namun, proses 

produksi bisa terhambat apabila Anda tak memiliki mesin yang mumpuni. Perlu diingat pula 

bahwa dalam hal ini, mesin tak hanya terbatas pada mesin-mesin pabrik untuk menghasilkan 

produk barang. Mesin seperti komputer, printer, hingga mesin fotokopi juga memiliki nilai 

penting dalam proses bisnis Anda. 

Metode (methods) 

Unsur satu ini membantu Anda dan tim untuk menjalankan setiap proses manajemen secara 

efektif dan efisien. Karenanya, Anda perlu menentukan metode terbaik untuk diterapkan di 

perbisnisan. Dari sini, biasanya akan ditemukan kesinambungan antara satu divisi dengan 

divisi lain sehingga Anda dan seluruh karyawan bisa bekerja secara berdampingan dengan 

baik. 

Pasar (market) 

Sebagus apa pun kualitas produk yang diciptakan, hal tersebut akan percuma apabila tidak 

ada demand atau pasar yang memadai. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar proses 

produksi akan berhenti sehingga mengancam kesuksesan perbisnisan. Karenanya, Anda juga 

perlu melakukan pemasaran untuk menarik perhatian target market Anda. Susunlah strategi-

strategi yang dapat menggaet mereka. 

Manajemen sangatlah dibutuhkan dalam setiap bisnis atau bisnis. Agar prosesnya bisa berjalan 

lancar, tidak ada salahnya menggunakan teknologi software seperti Sleekr Accounting yang 

dapat mempermudah sistem akuntansi Anda. Mulai dari pembuatan laporan keuangan, 

penjurnalan, pemantauan invoice, performa bisnis, hingga utang dan piutang, semua bisa 

dilakukan dengan data yang tersimpan secara sistematis dan aman. Hal ini tentu akan sangat 

memudahkan Anda dalam mengambil berbagai keputusan penting. 

 

 

1.5. Tugas Kelompok 

 

 

a. Berdasarkan penjelasan di atas, coba Anda buat suatu contoh manajemen bisnis yang 

Anda ketahui saat ini, serta bagaimana hubungannya dengan fungsi-fungsi 

manajemen> 

https://sleekr.co/blog/metode-penggajian-karyawan-terbaik/
https://sleekr.co/blog/proses-implementasi-software-hr/
https://sleekr.co/blog/proses-implementasi-software-hr/
https://sleekr.co/accounting/


b. Bagaimana keterkaitan fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam suatu perbisnisan, 

dengan contoh yang sdh Anda berukan di soal a? 

c. Dalam membangus suatu bisnis, tentu Anda harus melihat permintaan pasar maupun 

sumber daya yang Anda miliki. Coba Anda identifikasi sumber daya apa yang harus 

dimiliki untuk melayani permintaan pasar (berkenaan dengan contoh bisnis yang sdh 

Anda jelaskan di soal a) ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB. II 
 

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DIGITAL 
 

 

2.1. Teknologi Digital 

 

Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara 

manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau 

format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem 

penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai 

numerik (kode digital). 

 

Sedangkan, teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik 

komputer, sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan 

biner akan membentuk kode digital (1 dan 0 berdasarkan adanya arus listrik atau tidak yang 

diatur oleh transistor). Kode digital tersebut nantinya akan diolah oleh komputer. Contohnya 

gambar kamera video yang telah diubah dari gelombang cahaya menjadi menjadi bentuk 

digital dalam bentuk pixel. 

 

Perbedaan Teknologi Digital dan Analog 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teknologi digital merupakan sistem penghitung 

sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik (angka). 

Sebelum diproses, diperlokan sensor yang mengubah informasi-informasi nyata menjadi kode 

digital (contohnya adalah kamera digital). Kode digital yang dikirim sensor barulah akan diolah 

oleh komputer (mikroprosessor) yang dimana di setiap alat digital pasti ada. Dari hasil 

pengolahan data digital tersebut, informasi akan ditampilkan pada layar. 

 

Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program tertentu yang 

sudah diatur dengan pengaturan tertentu, seperti komputer analog. Komputer analog pada 

dasarnya merupakan alat ukur dan biasanya digunakan pada mesin-mesin untuk memberikan 

sebuah informasi dan kendali otomatis. Kelemahan dari teknologi analog adalah tidak dapat 

mengukur dengan teliti dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses informasi. 

 

Contoh teknologi analog adalah telepon biasa (buka ponsel pintar/ smartphone), sedangkan 

teknologi digitalnya berupa telepon yang menggunakan sinyal internet. 

 

Teknologi analog dapat dikatakan pula merupakan teknologi peralihan dari teknologi mekanis 

ke teknologi digital dimana teknologi mekanis lebih mengedepankan sistim-sistim mekanis 

atau manual. Pada teknologi mekanis, tidak diperlukan komputer atau mikroprosessor untuk 

mengatur dan mengoperasikannya karena sudah memiliki sistem mekanikal yang terstruktur. 

Kelemahan sistem mekanis ini adalah pengaturannya terbatas dan terdiri dari banyak bagian-

bagian mekanik yang memerlukan perawatan khusus. 

 

Perhatikan jam tangan mekanik (kiri), analog (kanan atas) dan digital (kanan bawah) di bawah 

ini: 

https://www.studiobelajar.com/gelombang-cahaya/


 
Jika dirawat dengan benar (tidak ada komponen yang berkarat), jam mekanik dapat bertahan 

sangat lam. Pada jam tangan analog, dibutuhkan perawatan berupa penggantian baterai 

beberapa tahun sekali. Jam digital memakai sensor-sensor untuk mengetahui keadaan di sekitar 

pengguna (sensor cahaya, sensor gerakan, dll). 

 

Perkembangan Teknologi Digital 

Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 

3 hal berikut. 

1. Lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu 

2. Lahirnya internet atau World Wide Web (WWW) pada tahun 1989 

3. Lahirnya situs jejaring sosial (social media) pada tahun 1997 dan maraknya 

penggunaannya sejak tahun 2000-an 



 
(sumber gambar: elearningindustry.com) 

 

Kelebihan Teknologi Digital 

Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing, berikut ini beberapa kelebihan 

teknologi digital: 

1. Data yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan 

noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. 

2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. 

3. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. 

 

 
(sumber gambar: elearningindustry.com) 

 

Kekurangan Teknologi Digital 

Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan, 

berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital: 

1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital (digitalisasi). 

2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, 

dll oleh hacker ataupun virus. 



3. Membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, yang dapat menghambat 

kemampuan empati dan sosial secara nyata. 

 
(sumber gambar: newyou.com) 

 

Contoh Soal Teknologi Digital 

Manakah di antara berikut yang bukan merupakan ciri-ciri teknologi digital? 

1. Mengubah informasi menjadi data numerik 

2. Informasi diolah dengan sangat cepat 

3. Sinyal data berupa bilangan biner 

4. Membutuhkan mikroprosesor untuk mengolah data 

5. Dijalankan dengan program tertentu yang sudah diatur dengan pengaturan tertentu 
 
 

 

 

2.2. Perkembangan Teknologi Digital 

 

Contoh revolusi digital dari mesin ketik (zaman dahulu) menjadi laptop (sekarang) 

 



Perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi 

sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh 

sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, 

revolusi Industri, revolusi digital menandai awal era Informasi. 

Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang 

sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh 

dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena 

tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. 

Berikut sejarah singkat mengenai Revolusi Digital dalam perkembangan teknologi dunia. 

Perkembangan Komputer 

Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta 

dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, 

memprosesnya, dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah instruksi- 

instruksi program dan tersimpan di memori (storage program). Pengolahan data dengan 

menggunakan computer dikenal dengan nama Pengolahan data elektronik (PDE) atau 

elektronik data prosessing (EDP). Pengolahan data adalah manipulasi dari data kedalam bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat 

elektronik, yaitu computer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta merta muncul 

begitu saja melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ihwal munculnya 

komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakannya abacus – 

ditemukan dibabilonia sekitar 5000 tahun yang lalu – sebagai alat perhitungan manual yang 

pertama, baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang, saat itu. Pada periode 

selanjutnya telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis yaitu pascalen yang 

ditemukan oleh Blaine Pascal pada tahun 1642, Arithometer oleh Charles Xavier Thomas de 

Colmar pada tahun 1820, Babbage’s Folly oleh Charles Babbage pada tahun 1822, 

dan Hollerith oleh Herman Hollerith pada tahun 1889. Kesemuanya masih berbentuk mesin 

sepenuhnya tanpa tenaga listrik. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat 

pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Barulah pada tahun 1940, era baru komputer 

elektrik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar 

Boolean. Pada dekade 1980-an komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di 

negara maju, dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah, termasuk 17 juta 

Commodore 64 sendiri antara tahun 1982 dan 1994. 

Ponsel 

Ponsel menjadi pemandangan umum di negara-negara barat, dengan bioskop mulai 

menampilkan iklan memberitahu orang-orang untuk membungkam ponsel mereka. Martin 

Cooper merupakan penemu ponsel yang digunakan lebih dari separuh populasi dunia. Handset 

pertama dilahirkannya pada 1973 dengan bantuan tim motorola dengan berat dua kilogram. 

Ketika dia menderita di jalanan new york dan membuat panggilan ponsel pertama dari 

prototipe ponselnya, dia tidak pernah membayangkan perangkat buatannya itu akan sukses 

suatu saat. Untuk memproduksi ponsel pertama, Motorola memerlukan biaya setara dengan 

US$1 juta. “Di 1983, ponsel portabel berharga US$4 ribu (Rp36 juta) setara dengan US$10 

ribu (Rp90 juta). Cooper mengatakan bahwa timnya menghadapi tantangan bagaimana 

memasukkan semua bahan ke dalam sebuah ponsel untuk pertama kalinya. Namun akhirnya 

desainer industri telah melakukan pekerjaan super dan insinyur menyelesaikan dua kilogram 



perangkat ponsel pertama. “Bahan yang sangat penting untuk ponsel pertama adalah baterai 

dengan berat empat atau lima kali daripada ponsel yang ada saat ini. Waktu hidup baterai 20 

menit. Setelah merevolusi masyarakat di [dunia [dikembangkan]] pada 1990-an, revolusi 

digital menyebar ke massa di negara berkembang pada tahun 2000-an. Pada akhir tahun 2005 

populasi internet mencapai 1 miliar dan 3 miliar orang di seluruh dunia ponsel yang digunakan 

oleh akhir dekade ini. Saat ini, televisi transisi dari analog ke sinyal digital 

Situs Jejaring Sosial 

Situs jejaring sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan 

penggunanya untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang 

atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat 

mobile dan halaman web internet melalui “jaringan sosial” telah menjadi standar dalam 

komunikasi digital. Awal mula situs jejaring sosial ini muncul pada tahun 1997 dengan 

beberapa situs yang lahir berbasiskan kepercayaan setelah itu kejayaan situs jejaring sosial 

mulai diminati mulai dari tahun 2000-an serta 2004 muncul situs pertemanan bernama 

freindster lanjut ke tahun-tahun berikutnya tahun 2005 dan seterusnya muncul situs-situs 

seperti MySpace, Facebook, Twitter dan lain-lain. Zaman semakin canggih karena teknologi 

yang selalu diperbaharui, segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif 

banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari jejaring sosial. 

Teknologi digital semakin berkembang 

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia, 

lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. 

Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, 

serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi di 

sayangkan semakin berkembangnya teknologi justru semakin banyaknya kejahatan yang 

terdeteksi. Maka dari itu segala sesuatunya harus memiliki perlindungan hak cipta dan 

mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Begitu banyak game online yang menyebabkan 

kerusakan mental anak saat ini, pornografi dan pelanggaran hak cipta pun banyak dilanggar. 

Konversi Teknologi 

• Catatan gramophone perkembangan ke cd ke mp3 : 

Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk 

menghasilkan bunyi dari sebuah disc, alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam 

adalah Gramophone seiring berkembangnya teknologi kemudian piringan hitam berfungsi 

untuk merekam suara ataupun video dan setelah itu berkembang menjadi CD, CD dibuat dalam 

bisnis merampingkan media penyimpanan musik dengan memperbaiki kualitas suara yang 

dihasilkan. Kemudian MP3, untuk mempermudah dalam mendengar ataupun memutar 

video/musik. 

• VHS tape untuk DVD untuk blu-ray: 

Format baru untuk menyimpan data berupa video. Format ini dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan akan teknologi HDTV (High Definition TV) yang menjanjikan kualitas video yang 

jauh lebih tajam. Sekeping Blu-ray dengan single-layer mampu menyimpan data hingga 27 



GB. Hal ini setara dengan 2 jam video dengan kualitas tinggi (high defenition) atau sekitar 13 

jam dengan kualitas video standar. Sedangkan untuk double layer, mampu menampung hingga 

54 GB untuk sekitar 4,5 jam video dengan kualitas tinggi atau 20 jam dengan kualitas video 

standar. Bahkan ada rencana untuk mengembangkan terus ukurannya hingga dua kali lebih 

besar. 

• Analog penyiaran untuk penyiaran digital 

• Telephone umum ke ponsel 

• E-book 

• Mail ke email 

• Analog pornografi ke fotografi digital 

Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Yang mendasari revolusi digital adalah perkembangan komputer elektronik digital, yang 

komputer pribadi, dan khususnya mikroprosesor dengan kinerjanya terus meningkat (seperti 

yang dijelaskan oleh [Moore [s hukum]), yang memungkinkan teknologi komputer untuk 

tertanam ke berbagai objek besar dari kamera ke pemutaran musik pribadi. Sama pentingnya 

adalah pengembangan teknologi transmisi termasuk jaringan komputering, para internet dan 

penyiaran digital .4G , yang tumbuh pesat penetrasi sosial pada tahun 2000, juga memainkan 

peran yang sangat besar dalam revolusi digital karena mereka secara bersamaan memberikan 

hiburan di mana-mana, komunikasi, dan konektivitas online. Teknologi Informasi tidak hanya 

terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk 

menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan 

informasi. 

Dampak Positif 

Aspek positif termasuk keterkaitan yang lebih besar, komunikasi lebih mudah, dan paparan 

informasi yang pada masa lalu bisa lebih mudah telah ditindas oleh totalizer rezim. 

Dampak ekonomi dari revolusi digital telah besar. Tanpa World Wide Web (WWW), misalnya, 

globalisasi dan outsourcing tidak akan hampir sama layak seperti sekarang. Revolusi digital 

secara radikal mengubah cara individu dan perbisnisan berinteraksi. Perbisnisan daerah kecil 

tiba-tiba diberi akses ke pasar yang jauh lebih besar. Konsep-konsep seperti On-demand jasa 

dan manufaktur dan cepat menjatuhkan biaya teknologi membuat inovasi-inovasi baru yang 

mungkin dalam semua aspek industri dan kehidupan sehari-hari. 

Setelah kekhawatiran awal seorang IT Produktivitas Paradox semakin banyak bukti bahwa 

teknologi digital telah secara signifikan meningkatkan produktivitas dan kinerja bisnis. 

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dnia bisnis yang 

revolusioner (digital revolution era) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis, dan dinamis 

dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Seperti internet misalnya saat ini menjadi 

sebuah solusi untuk beberapa kalangan. Di zaman yang semakin terbuka inilah segalanya terasa 

lebih mudah dan praktis tentu saja dibalik kesempurnaan ini terdapat banyak sisi negatif atau 

dampak negatif. Maka segala sesuatu yang dilakukan harus memenuhi proses untuk 

melindungi setiap hak cipta. 



 Dampak Negatif 

Efek negatif termasuk informasi yang berlebihan predator internet, dan saturasi media. Dalam 

beberapa kasus, karyawan perbisnisan menggunakan meresap perangkat digital portabel dan 

komputer bekerja terkait untuk penggunaan pribadi – email, instan messaging, lalu game 

komputer online ataupun tidak sering ditemukan atau dianggap mengurangi produktivitas 

seseorang. Pada masa kini perubahan signifikan yang disebabkan oleh game online terjadi pada 

anak-anak dan remaja karena terlalu banyak mengahbiskan waktu di depan komputer mereka 

menjadi kurak produktif dalam melakukan sesuatu dan bermasalah pula pada kesehatan mata 

serta penyakit yang lainnya belum lagi kerusakan moral. Komputasi personal dan non-kegiatan 

kerja digital terkait di tempat kerja sehingga membantu menyebabkan bentuk kuat invasi 

privasi, seperti merekam keystroke dan informasi penyaringan aplikasi ( spyware dan isi 

kontrol perangkat lunak). Selain itu banyak juga efek negatif karena terlalu bebasnya situs situs 

porno, sangat tidak baik untuk seseorang ketika terus menerus menyaksikan hal tersebut karena 

dapat merusak kinerja otak dan syaraf. Serta masalah-masalah yang begitu banyak kaitannya 

dengan teknologi yang semakin luas ini. 

Kesimpulan 

1.  Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh 

masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, 

semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang dapat saling bertukar informasi 

satu sama lain. Informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat 

dengan cepat melalui media-media TIK yang ada. 

2.  Hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja. A berada 

di kota Bandung dan B berada di kota Makassar. Mereka berkomunikasi melalui ponsel. 

Mereka saling mengabarkan kondisi satu sama lain dan saling bertukar cerita. Itulah sedikit 

gambaran pemafaatan TIK dalam hubungan interaksi sosial. Walaupun berjauhan dan 

berada dalam zona waktu yang berbeda, mereka tetap dapat berkomunikasi dan saling 

bertukar informasi. 

3.  Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 

Peraturan pemerintah serta kebijakannya dapat keluar pada waktu yang tidak dapat 

diprediksi. Masa berlakunya pun kadang bersifat tentatif. Masyarakat pun sering 

dibingungkan oleh masalah ini. Karena keterlambatan info, masyarakat dirugikan oleh hal 

ini. Oleh karena itu, publikasi kebijakan serta peraturan pemerintah memerlukan media 

TIK, misalnya televisi, radio dan internet. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah 

dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah maupun baru keluar. 

4. Tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB. III 
 

PERKEMBANGAN BISNIS DIGITAL 
 
 

3.1. Pendahuluan 

 

Ekosistem bisnis berbasis platform tercipta seiring dengan teknologi internet yang berkembang 

sangat pesat, telah mengubah mekanisme bisnis konvensional. Model bisnis ekosistem 

platform memanfaatkan data dan teknologi jaringan internet secara tidak langsung telah 

membuat aturan baru agar sebuah nilai (value) dapat dibuat dan memberikan hasil bagi setiap 

pemangku kepentingan dalam sebuah ekosistem. Munculnya model bisnis platform bagi 

sebagian pelaku bisnis sangat membantu meningkatkan skala bisnis tanpa investasi (Moazed 

dan Johnson 2016), dan juga meningkatkan nilai pelanggan dengan memanfaatkan efek 

jaringan (Parker et al 2016, Choudary 2015). Karakteristik pertumbuhan ekosistem platform 

yang berkembang secara viral telah menyebabkan gangguan di beberapa industri.  

 

Model bisnis platform memiliki konsep sederhana namun transformatif yang secara radikal 

mengubah bisnis, ekonomi, dan masyarakat secara luas. Hampir semua sektor industri di mana 

informasi adalah merupakan bagian penting merupakan sektor yang dapat tersentuh revolusi 

platform. Hal ini tidak hanya termasuk pada sektor bisnis yang produknya adalah informasi, 

seperti pendidikan dan media, akan tetapi juga sektor bisnis apa pun yang dapat mengakses 

informasi tentang kebutuhan pelanggan, fluktuasi harga, penawaran dan permintaan, dan tren 

pasar memiliki nilai yang mencakup hampir semua bisnis.  

 

Menjadi tidak mengherankan bahwa beberapa daftar merek global yang tumbuh paling cepat 

semakin didominasi oleh bisnis berbasis platform. Faktanya, pada tahun 2014, tiga dari lima 

perbisnisan terbesar dunia diukur dengan kapitalisasi pasar, antara lain; Apple, Google, dan 

Microsoft. Semuanya menjalankan model bisnis platform. Salah satunya, Google, memulai 

debutnya sebagai perbisnisan publik pada tahun 2004. Secara global, saat ini raksasa bisnis 

incumbent mulai dari Walmart dan Nike hingga ke John Deere, GE, dan Disney berebut untuk 

mengadopsi pendekatan platform untuk bisnis mereka.  

 

Model bisnis berbasis platform ini mendasari keberhasilan banyak perbisnisan yang paling 

besar, berkembang paling cepat, dan yang paling kuat saat ini. Terlebih lagi, konsep platform 

mulai mengubah berbagai arena ekonomi dan sosial lainnya, dari perawatan kesehatan dan 

pendidikan hingga energi dan pemerintah. Tanpa mempedulikan pihak manapun, kemungkinan 

besar konsep platform telah mengubah pola hidup sebagian besar masyarakat dan siap untuk 

menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang 

seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi internet.Selama dua dekade terakhir, kita 

telah menyadari bahwa kekuatan ekonomi, sosial, dan teknologi yang kuat telah mengubah 

dunia kita dengan cara-cara yang hanya dipahami oleh segelintir orang.  

 

Untuk memahami seberapa besar kekuatan yang diciptakan oleh ledakan bisnis platform, perlu 

dicermati mengenai bagaimana sebuah nilai (value) telah lama dikreasikan dan disalurkan di 

sebagian besar pasar ekosistem. Sistem tradisional yang digunakan oleh sebagian besar bisnis 

adalah sistem yang dapat dianalogikan sebagai sebuah saluran pipa. Berbeda dengan platform, 



saluran pipa adalah sebuah model bisnis yang menggunakan pengaturan langkah demi langkah 

untuk menciptakan dan mentransfer nilai dimana pihak produsen berada di satu ujung dan 

konsumen berada di ujung yang lain. Perbisnisan pertama mendesain produk atau layanan. 

Kemudian produk dibuat dan ditawarkan untuk dijual, atau suatu sistem disiapkan untuk 

memberikan layanan. Akhirnya, seorang pelanggan muncul dan membeli produk atau layanan. 

Oleh karena bentuknya yang sederhana, tunggal, maka bisnis pipa dapat juga dianalogikan 

sebagai rantai nilai linier.  

 

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak bisnis yang beralih dari struktur pipa ke 

struktur bisnis berbasis platform. Dalam pergeseran ini, pengaturan pipa sederhana diubah 

menjadi hubungan yang kompleks di mana produsen, konsumen, dan platform itu sendiri 

masuk ke dalam serangkaian hubungan yang bervariasi. Di dalam dunia platform, berbagai 

jenis pengguna dapat menghubungkan dan melakukan interaksi satu sama lain menggunakan 

sumber daya yang disediakan oleh platform. Konteks pengguna dalam ekosistem platform, 

beberapa di antaranya adalah produsen, beberapa di antaranya adalah konsumen, dan beberapa 

di antaranya adalah orang-orang yang dapat memainkan peran keduanya di berbagai waktu. 

Dalam prosesnya, mereka saling bertukar, mengkonsumsi, dan kadang-kadang membuat 

sesuatu produk atau layanan menjadi lebih bernilai. Alih-alih mengalir dalam garis lurus dari 

produsen ke konsumen, nilai dapat dibuat, diubah, dipertukarkan, dan dikonsumsi dalam 

berbagai cara dan tempat. Semua ini dimungkinkan oleh koneksi internet yang memfasilitasi 

platform. Setiap platform beroperasi secara berbeda, menarik berbagai jenis pengguna, dan 

menciptakan berbagai bentuk nilai, tetapi elemen dasar yang sama ini dapat dikenali di setiap 

bisnis platform.  

 

Konsep bisnis berbasis platform merupakan penggerak ekonomi digital diseluruh dunia saat 

ini. Dimana Konsep ekonomi digital pertama kali di perkenalkan oleh Tapscott (Tapscott, 

1998), yaitu merupakan sebuah fenomena sosial yang mempengaruhi sistem ekonomi, dimana 

fenomena tersebut mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, 

berbagai akses terhadap instrument informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. 

Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industry TIK, 

aktivitas e-commerce, distribusi digital barang dan jasa.  

 

Sementara itu, konsep ekonomi digital menurut Zimmerman (Zimmerman, 2000), merupakan 

sebuah konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan dampak global terhadap pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada kondisi sosial-

ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan 

inovasi dan kemajuan tekologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor 

yang dipengaruhi meliputi barang dan jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau 

suplainya tergantung kepada sejauh mana teknologi digital dapat menjangkau.  

 

Dalam ekonomi digital, perbisnisan menawarkan layanan mereka sesuai dengan layanan 

layanan tertentu yang sesuai dengan permintaan spesifik tertentu atau penawaran khusus, 

penawaran telah dikarakterisasi sebagai penawaran pribadi dan individu atau pribadi (Bloch et 

al., 2006). Agar ekonomi digital dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat dan pelaku 

bisnis, maka diperlukan kerangka regulasi yang tepat sehingga terjadi iklim pasar yang 

kompetitif dan seimbang dalam mengembangkan ide untuk menciptakan produk dan inovasi. 

Ciri ekonomi digital adalah melakukan perdagangan global dan banyak memotong rantai 

intermediary. Diharapkan tidak ada barrier to entry sehingga memberi keleluasaan partisipasi 

pasar.  

 



Di Indonesia, ekonomi digital semakin berkembang utamanya dalam bidang e- commerce. 

Misalnya dengan maraknya transaksi elektronik dalam bertransaksi menggantikan system 

tradisional. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital. 

Industri e- commerce ini tidak semata mata hanya membicarakan tentang jual beli barang dan 

jasa via internet. Tetapi ada juga hal lain didalamnya seperti penyedia jasa layanan antar 

penyelenggara jasa telekomunikasi dan lain- lain. Hal hal tersebut yang menjadikan industri e-

commerce harus selalu diawasi agar mampu mendorog laju perekonomian Nasional.  

 

Persaingan bisnis dalam ekosistem ekonomi digital pun sangan ketat, persaingan antar 

perbisnisan merupakan hal yang wajar terjadi, karena setiap perbisnisan pasti selalu  

mengeluarkan dan mengembangkan produk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Banyak 

ancaman-ancaman yang terjadi misalnya datang dari pesaing yang menawarkan produk atau 

jasa dengan karakteristik yang relative sama, ada pula datang dari perbisnisan yang 

berkemampuan menawarkan produk substitusi, yang memiliki nilai manfaat yang lebih baik 

dari produk atau jasa yang dihasilkan perbisnisannya, selain itu dating pula dari pelanggan 

sendiri karena pelanggan memiliki hak untuk ememilih mana produk yang akan dia beli yang 

mencakup seluruh kebutuhannya.  

 

Persaingan bisnis di era ekonomi digital ini harus bersifat costumen oriented dan juga 

competition oriented. Jika tidak segera menerapkan konsep seperti itu maka akan 

memungkinkan tergilasnya oleh perbisnisan pesaing secara langsung maupun tidak langsung. 

Konsumen menuntut banyak hal dari perbisnisn misalnya dalam pengiriman barang yang stepat 

waktu dan juga kepuasan pelanggan dari keaslian barangnya. Maka setiap perbisnisan harus 

memiliki manajemen yang baik dalam mengelola bisnisnya. Terkait dengan teknologi yang 

bersifat umum sangat erat hubungannya dengan kegiatan bisnis. Semua teknologi pasti di 

butuhkan dalam kegiatan berbisnis agar lebih efektif dan efisien. Bisnis memerlukan 

tekonologi yang canggih agar kegiatannya dalam berjalan dengan lancar dan dapat membantu 

semua kegiatan dengan para konsumen dan produsennya.  

 

Pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia selain disebabkan oleh pesatnya 

perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan juga tidak terlepas dari 

meningkatnya penetrasi penggunaan internet. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia (APJII), Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis dalam jumlah 

pengguna internet. Dari 252,4 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2015, 88,1 juta 

diantaranya adalah pengguna internet. Hal ini meningkat di tahun 2016 dengan total 132,7 juta  

pengguna internet dari 254,6 juta jiwa penduduk. Meskipun demikian, masih banyak 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) 

ekonomi digital di Indonesia, diantaranya; regulasi yang kurang memadai, tingginya 

kesenjangan digital dan kualitas SDM yang masih rendah.  

 

Fenomena pesatnya perkembangan ekonomi digital tersebut harus diikuti dengan kebijakan 

yang tepat untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal 

tersebut, kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan apa yang 

harus ditempuh oleh pemerintah dalam rangka menghadapi revolusi bisnis berbasis platform. 

Dengan demikian, kajian yang dilakukan adalah kajian kebijakan (policy research) dalam 

rangka memberikan rekomendasi bagi pemeangku kebijakan dalam mengambil langkah 

kebijakan yang tepat pada sector ekonomi digital.  

 

 



 

 

3.2. Tantangan Ekonomi Digital  

 

Model pertumbuhan ekonomi ke depan akan bergantung pada berbagai inovasi teknologi. 

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde, menyampaikan 

potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar karena ada 1.700 bisnis rintisan bergeliat di 

dalam negeri. Namun saat ini tugas pemerintah adalah memastikan bahwa ekonomi digital 

harus dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi baru ini harus menjamin agar tidak 

hanya mendorong produktivitas dan pertumbuhan, namun juga menjadi fondasi yang 

bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Model pertumbuhan ekonomi baru ini harus 

bertujuan mendorong permintaan domestik, meningkatkan perdagangan antar-kawasan, dan 

memberikan peluang terjadinya diversi kasi ekonomi. Untuk itu perlu dikendalikan melalui 

peningkatan kualitas infrastruktur digital dan sistem pendidikan yang sesuai untuk masa depan.  

Ekonomi digital mendorong orang menjadi produktif dengan memanfaatkan teknologi dan 

dengan bonus demogra diharapkan generasi muda lebih menguasai perkembangan teknologi. 

Penguasaan teknologi digital adalah salah satu hal yang masih dapat dikatakan minim di 

Indonesia. Hal inilah yang harus diantisipasi dan diselesaikan oleh pemerintah menjelang 

bonus demogra . Bonus demogra akan maksimal apabila penduduk usia produktif memiliki 

kesehatan yang layak, pendidikan, dan keterampilan yang memadai. Apabila kemajuan 

teknologi tidak diiringi dengan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi 

tersebut, maka Indonesia dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton dan pangsa pasar 

produk asing.  

 

Perindustrian, mengatakan memetakan industri yang bisa memanfaatkan ekonomi digital 

sehingga mendapat nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Industri tersebut antara lain 

industri kimia, otomotif, dan tekstil. Industri lain juga bisa namun dampaknya tidak sebesar 

industri- industri tersebut. Sedangkan Menteri Keuangan, Sri Mulayani Indrawati, mengakui 

belum ada kebijakan yang mampu mengakomodasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. 

Meskipun demikian, Kementerian Keuangan sendiri telah merespons pertumbuhan ekonomi 

digital dengan mengajukan paket insentif bagi perbisnisan rintisan melalui pembiayaan dari 

modal ventura dengan pembebasan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh). Namun, hal yang 

lebih penting yaitu bagaimana pelaku bisnis ekonomi digital bisa merespons arah  kebijakan 

pemerintah.  

 

Kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital juga perlu dibangun pemerintah karena 

baru 7,5 persen dari keseluruhan pengguna layanan internet yang memanfaatkan jaringan 

internet untuk transaski elektronik. Pemerintah maupun perbankan harus secara aktif 

memberikan pemahaman akan kemudahan yang akan didapatkan oleh masyarakat dan 

keamanan yang terjamin sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan transaksi 

elektronik. Pemerintah juga harus fokus terhadap penanganan cyber crime yang merupakan 

salah satu pemicu ketidakpercayaan masyarakat atas keamanan data pribadi mereka di jejaring 

internet.  

 

Sudah jelas bahwa pesatnya perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan bagi 

pemerintah. Untuk itu, penulis ingin menekankan bahwa untuk menangkap peluang bisnis, baik 

di pasar dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah harus meningkatkan peran kementerian 

teknis di sektor industri dan sektor perdagangan untuk melakukan pembinaan bagi UKM agar 

dapat memiliki daya saing tinggi dengan menerapkan sistem teknologi dan informasi pada 

kegiatan bisnisnya. Pemerintah juga harus mendorong tumbuh kembang industri kreatif yang 



memiliki kekhasan, melalui fasilitasi permodalan, pembukaan pasar (diversi kasi pasar), dan 

pemberian insentif di bidang perpajakan. Insentif pajak ini menjadi penting untuk memberi 

ruang gerak para pengbisnis baru untuk mengembangkan bisnisnya.  

 

Tantangan yang tidak kalah penting dan harus dapat diantisipasi oleh pemerintah adalah 

menginternalisasi pendidikan  berbasis TIK mulai dari pendidikan dasar sampai atas agar 

sumber daya manusia Indonesia mampu bersaing dalam menghadapi era ekonomi digital saat 

ini. Secara khusus, pemerintah dapat menyediakan fasilitas pendidikan lanjutan bagi calon 

pekerja atau bahkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan TIK, tidak hanya melalui 

vokasi, melainkan sampai serti kasi.  

 

3.3. Evolusi Teknologi 

 

1. Kekuatan Berkomputer (Kondisi dan Perkiraan PC)  

Perkembangan personal komputer (PC) di Indonesia diawali pada sekitar tahun 1980-an 

dengan prosesor 8088 (XT) memori 640 Kb, perangkat lunak Microsoft Wordstar, Lotus 1-2-

3, dan dBase III+. Komputer itu langsung menggebrak dunia bisnis dan bertahan dengan 

tenggang waktu yang cukup lama (sekitar tahun 1990-an) walaupun sekitar tahun 1988-an 

mulai muncul PC AT (prosesor 286, 386sx, 386dx, 486sx, 486dx dengan kapasitas memori 

antara 1 hingga 8 Mb). Harga itu PC AT itu sangat mahal. Kemahalan harga itu dapat 

digantikan fungsinya oleh PC XT sehingga masih terkesan eksklusif untuk bisnis.  

Program yang ada mulanya menggunakan PC-DOS atau MS-DOS, mulai berubah ke Microsoft 

Windows meskipun pada awal peluncuran perdananya perbisnisan dan organisasi mulai 

melirik Windows di atas 1990-an karena kebutuhan bisnis yang semakin besar, program 

Wordstar, Lotus, dan dBase III+ mulai digantikan oleh kecanggihan Microsoft Office dan 

Lotus Smart Suite kala itu dengan operating system MS Windows. Namun harus diakui, 

investasi yang harus dikeluarkan untuk migrasi dari DOS ke Windows cukup besar terutama 

untuk pembelian perangkat komputer (hardware). Perangkat komunikasi untuk menunjang 

“kepiawaian” yang ditawarkan oleh Windows pun masih sangat mahal. Jadi, tahap ini 

kemajuan dan pemakaian teknologi informasi untuk berbisnis masih dirasakan sangat mahal 

dan terkesan sebagai pemborosan saja sehingga TI dianggap sebagai cost center.  

 

Sekitar tahun 1994-an, harga PC mulai menurun karena banyak produsen komputer mulai ikut 

dalam kancah persaingan perakitan industri komputer. Negara Taiwan, Singapura, bahkan 

Malaysia mulai berlomba merakit komputer yang dikenal dengan istilah PC Jangkrik. 

Walaupun harga PC di Indonesia semakin murah, perangkat komunikasi dan biaya untuk 

berkomunikasi masih tetap mahal. Jadi, banyak komputer yang beroperasi sebagai single user 

PC saja.  

 

Dengan kata lain, integrasi diantara sistem komputer masih sangat jarang. Komputer hanya 

sebagai dukungan operasi sebuah organisasi/perbisnisan saja. Perubahan besar–besaran mulai 

dirasakan sejak dikeluarkanya Microsoft Windows 95 dengan dukungan fasilitas internet 

explorer secara pengaturan jaringan network yang semakin mudah. Para penguna komputer 

mulai merasakan suatu sensasi yang berbeda. Dari situlah, mulai terasa bahwa komputer tidak 

hanya mendukung operasi tetapi dapat menjadi suatu keunggulan bersaing dalam bisnis. 

Kemudahan dan  fasilitas yang ditawarkan makin “memanjakan” para penggunanya. Suatu 

gebrakan besar saat dunia dapat saling terhubung melalui jaringan internet.  

 

Namun, biaya komunikasi yang harus dikeluarkan untuk akses internet masih cukup mahal 

kala itu. Kecepatan bandwidth pun masih sangat minimal (dimulai dari 9 hingga 11 Kbps). 



Service yang terdapat di internet pun masih sebatas text dan sedikit gambar diam saja. Lonjakan 

yang sangat besar dan cepat terjadi pada kecepatan internet langsung melejit sampai 33,6 Kbps 

dan sekarang 56,6 Kbps. Tolok ukurnya adalah kecepatan yang dapat dicapai sebuah modern.  

Dengan demikian, fenomena berkomputer sudah mulai berubah seperti berikut.  

1. Akses internet cepat aksesnya dan biayanya semakin murah.  

2. Single user PC berubah ke multi user PC.  

3. Kecepatan PC Pentium bergerak naik hanya dalam hitungan bulan.  

4. Produksi PC per tahun naik secara ganda (double).  

Namun mulai tahun 2002, arah perkembangan komputer (teknologi informasi) akan  

berubah seperti berikut ini.  

1. Pengguna home PC akan berubah ke mobile PC dan hal itu sudah terjadi.  

2. Perangkat komunikasi akan berubah dari wire ke wireless sedang dirintis.  

3. Munculnya cara baru berbisnis seperti elektronik bisnis atau elektronik commerce 

dengan  

dukungan internet.  

4. Dari mobile PC ke PDA, handphone, mobilephone, dan lain – lain yang saat ini sedang 

dirintis.  

5. Dari e-Business dan e-Commerce ke m-Business atau m-Commerce yang akan menjadi 

trendi  

masa yang akan datang.  

 

2. Konektivitas dan Integrasi Bisnis Global Secara Online  

Pasar bisnis mulai dapat menangkap menangkap peluang yang ditawarkan oleh teknologi ini 

tidak dapat ditembus oleh para pebisnis seperti waktu, jarak, dan ruang. Sekarang, bisnis dapat 

dilakukan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 setahun penuh tanpa istirahat sedikit 

pun. Telah ada pasar bisnis baru, yaitu pasar di internet (I-Market). Terdapat dua jenis I-

Market, yaitu B2B dan B2C. Perkembangan elektronik bisnis itu mendorong munculnya 

perantara elektronik (cyber broker atau cyber intermediaries). Perantara elektronik itu kian 

menyemarakan dan mendukung perkembangan bisnis secara elektronik. Para pemain bisnis 

seperti B2B dan B2C tidak kesulitan mencari konsumen baru.  

Dengan menghubungkan jaringan intranet dan ekstranet ke internet, suatu 

perbisnisan/organisasi dapat melakukan bisnis secara online. Tanpa harus menambahkan 

perangkat keras maupun lunak, dapat berhubungan langsung ke internet dengan mudah. 

Melalui media internet, bisnis akan berubah menjadi bisnis global. Selain jarak, waktu, dan 

ruang, media internet secara otomatis dapat mengurangi biaya transaksi (hingga 99%). 

Konsumen pun lebih merasa dimanjakan karena salah satu fokus utama dalam berbisnis di 

internet adalah kebutuhan dan kemauan pelanggan.  

 

Organisasi Maya (The Virtual Company)  

I. Enterprise Teknologi Informasi  

Teknologi informasi dibutuhkan informasi untuk memusatkan suatu kegiatan bisnis, 

melakukan bisnis dengan baik dan benar, serta menciptakan kreativitas (inovasi) baru atau nilai 

baru. Teknologi informasi menjadi keunggulan bersaing bagi perbisnisan dalam dunia 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya dimonopoli 

perbisnisan besar saja karena banyak perbisnisan skala kecil menengah yang menggunakan 

teknologi informasi terutama untuk efisiensi. Berikut ini tantangan baru teknologi informasi 

sebagai pusat bisnis.  

1. Menghubungkan organisasi maya (The Virtual Company).  

2. Adaptasi terhadap perubahan bisnis secara cepat.  

3. Menghantarkan nilai baru dari lini atas lini bawah dalam suatu organisasi.  



Hal penting yang harus selalu diperhatikan dalam mengeksploitasi teknologi informasi 

di organisasi adalah berbisnis lebih efisien daripada para pesaing.  

 

2. Perkembangan Organisasi Maya  

Organisasi maya adalah suatu perbisnisan yang menggunakan teknologi informasi untuk 

menghubungkan (link) orang, aset, dan pemikiran (knowledge) dari berbagai rekan bisnis, 

sumber daya manusia tanpa batas ruang, jarak, dan waktu dalam mengeksploitasi kesempatan 

bisnis. Di organisasi maya, setiap departemen dan aspek ditransformasikan dari proses yang 

terpisah (pada mulanya) ke penyatuan proses (integrasi). Pada awalnya, departemen personalia, 

keuangan, pemasaran dan lain–lain.  

 

Bekerja secara sendiri–sendiri (mempunyai target tersendiri) serta lokasi khazanah data 

(database) yang tersebar pada masing–masing departemen dan lokasi. Dengan adanya 

integrasi, target masing– masing departemen tersebut berubah menjadi satu visi dan misi 

perbisnisan/organisasi secara utuh dan khazanah data pun menjadi terpusat. Hal itu disebut 

dengan membangun manajemen knowledge. Karakteristik organisasi maya yang sukses 

meliputi adaptability, opportunism, excellence, teknologi, borderless, dan trust-based. Secara 

teknis, proses pemeliharaan data pun akan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Salah satu 

biaya terbesar dalam pemakaian teknologi informasi adalah biaya pemeliharaan.  

 

Biasanya, proses integrasi dilakukan dengan proses rekayasa ulang bisnis (Business Process 

Reengineering/BPR). Semua unit proses bisnis dievaluasi kembali dan ditinjau ulang. Suatu 

unit harus dihapuskan bila tidak efektif. Jika ada unit yang efektif tapi tidak efisien, harus 

dilakukan perubahan pola kerja agar menjadi lebih efisien, harus dilakukan perubahan pola 

kerja agar menjadi lebih efisien. Tujuan utama BPR adalah perubahan secara radikal dengan 

tingkat kenaikan keuntungan secara ganda. Tidak hanya 10%, 30%, atau 70%, tetapi harus 

secara 100% atau 200%. Suatu penentuan ukuran standar harus dibuat untuk melihat perubahan 

yang dihasilkan oleh BPR. Fokus BPR untuk mereorganisasi agar siap melakukan proses bisnis 

yang baru.  

 

Di dalam e-Business, integrasi dilakukan diarea departemen produksi dan proses 

penyediaan/order bahan baku. Selanjutnya, di area sales, employee self-service (dengan 

implementasi Human Resource Information System), dan area layanan pelanggan (Customer  

Relationship Management/CRM). Proses terkahir adalah area dukungan operasi seperti 

keuangan dan personalia tetapi dengan orientasi ke pelanggan.  

 

3. Implikasi, Tantangan, dan Perubahan  

Digitalisasi arus informasi adalah tujuan utama integrasi dan organisasi maya. Jika dahulu data 

atau informasi tersebar menjadi “pulau informasi”, tugas integrasi adalah menyatukan dan 

menghubungkan “pulau informasi” tersebut. Aplikasi (software) yang digunakan pun berubah 

dari single-application menjadi multi application, multi company, dan multi audience. Dengan 

adanya gabungan serta keanekaragaman aplikasi itu, dituntut pula suatu media untuk 

standarisasi, yaitu internet. Protokol internet dapat digunakan secara global. Akan tetapi, 

timbul masalah dan konflik untuk penyatuan itu sebagai berikut.  

1. Sistem yang ada tidak di desain untuk bekerja secara bersama – sama.  

2. Proses kerja antar aplikasi yang tidak berkesinambungan.  

3. Biaya integrasi mahal dan memerlukan waktu yang lama sangat berisiko untuk gagal.  

4. Hanya terfokus pada efisiensi dan terlalu banyak cost cutting.  

5. Tidak terlalu memperhatikan sudut pandang konsumen (pelanggan).  

6. Suka meniru ide pesaing (bisnis membutuhkan ide yang selalu baru).  



7. Gambaran proyek organisasi yang terlalu lebar (respon untuk tindakan menjadi 

lambat).  

8. Frequently untuk reorganisasi (agar para manajer lebih konsisten).  

9. Terlalu banyak konsultan luar yang terlibat (konsultan TI biasanya lebih fokus ke 

benefit dan  

perubahan teknologi informasi).  

 

4. Virtual Private Networking  

Dengan menghubungkan jaringan lokl (intranet dan ekstranet) ke jaringan publik (internet), 

memiliki risiko seperti penyadapan (sniffed) oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh 

karena itu, diterapkan teknologi yang dapat menghubungkan antara dua buah komputer 

(jaringan) secara aman melalui jaringan internet, yaitu denga VPN.  

 

VPN adalah sebuah teknologi untuk menciptakan koneksi aman antara dua buah bagian pada 

jaringan privat yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai sarana komunikasinya 

sehingga biaya koneksi dapat ditekan seminimal mungkin. VPN ditempatkan pada kedua ujung 

segmen dari jaringan privat yang saling terhubungi.  

 

Digunakan dua teknologi utama, yaitu tunneling dan enkripsi. Tunneling adalah teknologi yang 

membuat semacam jalur khusus bagi dua buah segmen jaringan (lorong) untuk melewatkan 

paket data. Sistem itu akan memperkecil terjadinya penyadapan. Enksripsi adalah teknologi 

untuk mencapai mengacak paket data. Apabila paket data itu tertangkap oleh pihak lain, tidak 

akan dapat mengakses data tersebut secara utuh dan sempurna.  

 

VPN dapat berupa software (router atau firewall misalnya www.zonelabs.com) atau hardware 

(mesin/perangkat keras). Masa depan penggunaan VPN akan semakin banyak karena 

menggunakan koneksi internet yang murah dan cepat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 

VPN, dapat dilihat pada situs www.vpnlabs.com atau situs vendor, hardware, dan software 

VPN terkemuka.  

 

5. Strategi Untuk Organisasi Maya  

1. Sharing infrastruktur dan risiko.  

2. Adanya link antarberbagai kompetensi utama.  

3. Mengurangi “concept-to-cash time” melalui sharing.  

4. Meningkatkan fasilitan dan cakupan pasar.  

5. Adanya akses ke pasar baru atau memperoleh loyalitas pelanggan.  

6. Beralih dari menjual produk ke menjual solusi.  

 

Kunci Untuk Persaingan Bisnis yang Tepat  

Agile competition adalah kemampuan perbisnisan untuk beroperasi untung dalam lingkungan 

kompetitif yang mencakup perubahan preferensi pelanggan, kondisi pasar, dan kesempatan 

bisnis yang berlangsung secara terus menerus dan untuk predictable. Hambatan utama 

performansi agile competition adalah arus informasi internal maupun antar perbisnisan. 

Kemasan informasi, penyediaan akses ke informasi, dan penyediaan tools menjadi produk yang 

sangat berharga.  

 

I. Pelanggan  

Fokus ke pelanggan adalah kunci utama untuk sukses dalam persaingan bisnis yang semakin 

ketat terutama di dalam e-Bisnis. Pelanggan biasanya ingin berbisnis secara kontinu 

berdasarkan aspek kecepatan, kemudahan, personalisasi/individu, dan harga. Produsen harus 



memperhatikan apabila produk/jasa yang ditawarkan sudah memenuhi kebutuhan dan prioritas 

pelanggan. Faktor lain yang harus diperhatikan yakni berbisnis di internet mempunyai entri 

barrier yang sangat rendah sekali. Artinya, setiap saat akan muncul pesaing bisnis baru. 

Pelanggan dapat mengunjungi took online secara cepat. Secara otomatis, produsen 

mendapatkan pelanggan baru secara cepat juga.  

 

Pasar internet berarti pasar global (international). Target pangsa pasar sangat besar serta 

dituntut untuk selalu berinovasi, berkreasi, membuat produk/jasa yang fleksibel, dan 

customization. Produk massal mungkin tidak cocok untuk di jual di pasar itu. Kebutuhan 

pelanggan di Indonesia berbeda dengan kebutuhan pelanggan di Amerika Serikat.  

Melalui pelanggan, dapat diprediksi pola penjualan dan produksi di masa yang akan datang. 

Produk/jasa apa yang kira–kira akan dibeli oleh pelanggan dan berapa unit jumlah 

pembeliannya. Penggunaan teknologi informasi yang menyimpan dan mengolah khazanah data 

pelanggan dengan sistem penunjang keputusan (decision support), akan mengerjakan hal itu 

secara otomatis.  

 

2. Sumber Daya Manusia dan Masa Kini  

Kunci utama selanjutnya adalah karyawan. Karyawan merupakan aset berharga bagi setiap 

perbisnisan. Kunci keberhasilan kerja perbisnisan tergantung pada karyawan itu sendiri. 

Dengan merekrut karyawan smart dan mempunyai knowledge akan menghasilkan keputusan 

bisnis strategis yang smart pula. Itu semua membuat proses kerja (rantai nilai) yang semakin 

efisien.  

 

3. Teknologi Informasi  

Technology should be an enable. Untuk dapat mengikuti persaingan bisnis yang semakin ketat, 

teknologi informasi merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar– tawar lagi. Perbisnisan 

tanpa teknologi informasi dapat dipastikan lambat laun akan ketinggalan. Teknologi informasi 

akan “membuka” kreativitas dan fleksibilitas untuk inovasi produk/jasa di masa depan.  

 

Teknologi informasi dapat menghubungkan perbisnisan dengan pelanggan (melalui internet, 

mobilephone, PDA, dan lain – lain), partner kerja (melalui jaringan EDI, internet, dan lain – 

lain), bahkan menghubungkan dan memperkuat para karyawan itu sendiri. Akhirnya, teknologi 

informasi akan menangkap dan menciptakan nilai bisnis yang lebih pada setiap tingkatan di 

suatu organisasi sebagai berikut.  

1. Pada lini bawah: menyelesaikan banyak pekerjaan dengan lebih cepat.  

2. Pada lini atas: menciptakan new values dari aset organisasi yang sudah ada maupun 

yang baru  

ada (knowledge management).  

 

3.4. Realita Perubahan 

 

I. Bisnis Hari ini adalah e-Business  

Rumus dasar e-Business/e-Commerce adalah teknologi informasi + bisnis. Definisi e- 

Business/e-Commerce sangat beragam dan sudah banyak diketahui orang. Terdapat dua macam 

interaksi utama dalam e-Business, yaitu B2C dan B2B. Secara prinsip, cara kerjanya tidak jauh 

berbeda sehingga sulit dibedakan. Berikut ini cara mudah membedakan B2C dan B2B.  

1. B2C adalah interaksi antara orang (customer/pelanggan) dengan program (situs web, 

ATM, dan lain–lain). Dengan kata lain, data berasal dari orang lain.  



2. B2B adalah interaksi antara program dengan program. Terdapat keterkaitan dan 

ketergantungan yang sangat erat antara aplikasi, sistem, dan subsistem. Integrasi (lihat 

virtual company) adalah model bisnis B2B.  

Untuk membangun dan merawat (maintenance) interkasi diantara program dengan  

program, memerlukan biaya mahal, waktu dan proses yang lama, serta konsumsi sumber daya 

yang banyak. Organisasi sering mengalami “sakit kepala” membangun atau merawat interaksi 

dan integrasi itu. Dahulu, pebisnis (organisasi) mempunyai sistem kerja (TI) yang tertutup 

(sistem yang khusus/spesial), begitu juga dengan partner bisnis yang lain. Jika berbisnis 

menyatukan (integrasi) semua sistem dan subsistem itu, akan menyebabkan timbulnya konflik 

(kerusakan) karena aplikasi itu didesain untuk berdiri sendiri.  

 

2. Harapan Konsumen  

Biasanya nilai harapan seorang konsumen pasti akan selalu berada di atas realita yang ada. 

Dengan kata lain, sebagus dan sesempurna apapun produk/jasa yang dapat diberikan 

konsumen, belum 100% memuaskan konsumen. Integrasi proses sebuah organisasi bisnis akan 

menghasilkan produk/jasa yang berkualitas baik, singkat, serta harga yang bersaing. Jadi, 

penggunaan teknologi melalui solusi terpadu dan terintegrasi dapat menawarkan yang superior.  

 

3. Apa yang Dibutuhkan  

Suatu bisnis harus mempunyai kemampuan secara cepat dan fleksibel untuk memilih partner 

kerja, sistem, dan aplikasi yang terbaik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang 

andal khususnya dalam bidang teknologi. Berikut ini tantangan yang harus dihadapi para 

pebisnis.  

1. Pelanggan/konsumen yang mobile.  

2. Hubungan dengan partner kerja dan vendor dagang yang harus baik.  

3. Sumber daya manusia (karyawan) yang smart dan mobile.  

4. Isu penting lainnya adalah regulasi, marketplace, kompetisi, dan ekonomi makro.  

 

4. Solusi dan Microsoft I. Infrastruktur E-Bisnis  

E-Businss adalah dasar (pondasi) untuk sebuah kesuksesan suatu infrastruktur bisnis organisasi 

pada masa sekarang dan akan datang. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu 

reliable, scrable, dan manageable. Membuat business-value yang berguna dalam memperkuat 

posisi bisnis organisasi seperti berikut.  

1. Semua lingkungan kerja yang dapat mengakses data – data misi organisasi yang 

kritikal.  

2. Menjadi pondasi untuk kolaborasi di antara para karyawan.  

3. Menjadi pondasi untuk layanan dan kerja sama yang erat antara pelanggan dan partner 

kerja.  

 

5. Microsoft Enterprise Software  

Microsoft Enterprise Software adalah sekumpulan paket perangkat lunak dari Microsoft agar 

terhubung dengan dunia informasi (people, sistem, dan peralatan), yaitu Microsoft Visual 

Studio, Microsoft Enterprise Servers, dan Microsoft Windows XP. Solusi utama yang 

ditawarkan dari pihak Microsoft sebagai berikut.  

1. Integrasi partner bisnis untuk supplier dan manajemen pengadaan.  

2. Empowering, employees terdiri dari corporate intranets, mobile communications, 

project  

collaboration and analysis, retail analytics, sales and marketing analytics.  

3. Hubungan dengan pelanggan seperti bisnis di internet dan internet bisnis retail 

extension.  



4. Infrastruktur e-business terdiri dari pengembangan, manajemen, dan arsitektur sistem.  

 

3.5. Microsoft.Net 

 

Terdapat tiga pilar dasar Microsoft. NET seperti berikut.  

1. XML Web Services  

Merupakan suatu perubahan besar (evolusi) situs web karena dapat digunakan untuk 

pemrograman (service) sekaligus teks, display, dan gambar. Selain itu, program/aplikasi yang 

biasanya hanya ada di server saja, saat ini telah berdasarkan dapat didistribusikan ke pengguna 

(users). Dengan begitu, “kerja” server dapat dikurangi dan proses output lebih cepat.  

Kemampuan yang hebat adalah protokol open semua di layer seperti http://atau XML Web 

Service sebagai lingua-franca untuk integrasi. Mempunyai data format yang universal (sistem 

dapat saling “berbicara” satu sama lain) dan merupakan dasar untuk standar interaksi sistek 

(SOAP=interskasi, WSDL=description, UDDI=directory).  

2. New applications = Clients + Servers + Services  

Dahulu, aplikasi adalah clients + servers. Namun, aplikasi saat ini adalah clients + servers + 

services. Artinya, tidak perlu membuat suatu program aplikasi secara berulang–ulang tetapi 

dapat memakai suatu aplikasi untuk proses yang lain sekaligus di outsource. Dengan 

paradigma baru itu, pengambilan keputusan teknis yang biasanya dilakukan orang TI dapat 

dilakukan pula oleh manajerial (eksekutif).  

3. Great User Experience  

Suatu contoh kasus yang cukup sukses dan terkenal adalah yahoo. Yahoo.com tidak membuat 

aplikasi sendiri tetapi menggunakan banyak outsource. Yahoo adalah Web Service Consumer 

yang berfokus pada content aggregator dan service aggregator.  

 

3.6. Tanggapan Para Analisis tentang Web Services  

1. Gartner Group: “.NET is a brilliant strategy that enables Microsoft to define the next 

shift the software business.”  

2. Meta Group: “Everyone should build on the XML/SOAP foundation.”  

3. Gartner Group: “Gartner believes Microsoft is now providing more vision and 

influence  

regarding this shift than any other vendor.”  

4. Patricia Seybold Group: “.NET is a leading example of what we believe will be the 

dominant  

architectural model for the third generation of internet applications.”  

Microsoft Sostware untuk Agile Business  

1. Platform yang paling lengkap untuk mengkoneksikan dunia.  

2. Fleksibel dan sangat cepat.  

3. Delivers best TCO.  

4. Berfokus pada kepercayaan berkomputer.  

5. .NET adalah realita hari ini.  

 

3.7. Isu Serta Tantangan dalam Implementasi Teknologi di Indonesia  

 

Secara garis besar, terdapat tiga aspek besar yang menjadi tantangan dalam membuat 

perubahan bisnis berdasarkan teknologi terutama di Indonesia.  

 

I. Aspek Politik  

Dengan adanya integrasi proses dan otomatisasi keputusan, akan “memotong” beberapa 

“kepentingan bisnis” yang sebenarnya “diharapkan” tidak bekerja sama satu sama lain. 



Maksudnya, proses hubungan bisnis yang semakin erat, cepat, dan terintegrasi di dalam 

teknologi informasi justru akan membuat birokrasi politik berkurang. Secara otomatis, orang 

yang berada dalam proses rantai nilai kepentingan bisnis akan “kehilangan” kesempatan untuk 

kolusi dan korupsi. Timbul suatu upaya untuk mencegah teknologi informasi tidak berkembang 

secara cepat. Dengan kata lain, mereka “menolak” kehadiran teknologi informasi.  

 

II. Aspek Budaya  

Sifat bekerja sambil malas–malasan, suka menunda pekerjaan, mengulur waktu, dan 

sebagainya merupakan naluri dasar human being. Kebiasaan buruk itu sering dilakukan dengan 

sengaja maupun tidak sengaja dalam suatu proses bisnis yang tidak menggunakan teknologi 

informasi. Jika suatu organisasi memakai teknologi informasi, dapat dipastikan bahwa 

kebiasaan tersebut tidak akan dilakukan kembali. Yang pasti, setiap proses bisnis akan 

menghasilkan keluaran (output) yang akan dipakai sebagai masukan (input) untuk proses bisnis 

selanjutnya. Jika tidak bekerja secara konsisten dan kontinu, sistem akan memperingatkan 

sehingga proses selanjutnya akan terhambat. Dengan kata lain, pesan kesalahan akan langsung 

dibuat atas nama yang membuat kesalahan. Secara “paksa,” kebiasaan buruk itu akan berubah 

menjadi kebiasaan kerja yang baik. Hal itu sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas.  

 

III. Aspek Bisnis (Organisasi)  

Teknologi informasi mungkin akan “memangkas” dan “merampingkan” suatu organisasi. 

Tujuan utama perampingan itu membuang suatu proses atau departemen yang tidak 

menghasilkan nilai tambah sehingga akan terjadi efisiensi. Teknologi informasi mungkin akan 

mengurangi kontribusi unit bisnis secara individu walaupun benefit untuk organisasi secara 

keseluruhan akan meningkat. Harus diperhatikan bahwa itu dapat menimbulkan ‘perumahan” 

karyawan. Organisasi harus bijaksana dalam merumahkan karyawanya supaya tidak muncul 

konflik baru. Koordinasi dengan bagian HRD dan serikat karyawan akan menghasilkan solusi 

yang terbaik.  

 

Secara keseluruhan, ketiga aspek tersebut merupakan tantangan terbesar dalam implementasi 

teknologi informasi. Namun, hambatan terbesar justru berada didalam organisasi itu sendiri. 

Jika diprediksikan, sumber daya manusia tidak akan bertahan untuk menolak kehadiran  

teknologi informasi. Barang siapa tidak dapat mengeksploitasi teknologi informasi, akan 

tertinggal jauh di belakang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

 

E-COMMERCE SEBAGAI FLATFORM BISNIS DIGITAL 

 

4.1. Definisi E-commerce  

Electronic Commerce (e-commerce) adalah proses pembelian, penjualan atau pertukaran 

produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. ecommerce merupakan bagian dari e-

business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi 

mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. 

Selain teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau 

pangkalan data (database), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non 

komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-

commerce ini (Siregar, 2010).  

Menurut Rahmati (2009) E- commerce singkatan dari Electronic Commerce yang artinya 

sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. E- Commerce ini mencakup distribusi, 

penjualan, pembelian, marketing dan service dari sebuah produk yang dilakukan dalam sebuah 

system elektronika seperti Internet atau bentuk jaringan komputer yang lain. E- commerce 

bukan sebuah jasa atau sebuah barang, tetapi merupakan perpaduan antara jasa dan barang. E-

commerce dan kegiatan yang terkait melalui internet dapat menjadi penggerak untuk 

memperbaiki ekonomi domestik melalui liberalisasi jasa domestik dan mempercepat integrasi 

dengan kegiatan produksi global. Karena ecommerce akan mengintegrasikan perdagangan 

domestik dengan perdagangan dunia, berbagai bentuk pembicaraan atau negosiasi tidak hanya 

akan terbatas dalam aspek perdagangan dunia, tetapi bagaimana kebijakan domestik tentang 

pengawasan di sebuah negara, khususnya dalam bidang telekomunikasi, jasa keuangan, dan 

pengiriman serta distribusi.  

Electronic Commerce di definisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk,jasa, dan 

informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan computer. Salah 

satu jaringan yang digunakan adalah internet. Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), 

sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan 

electronic transmission (Hildamizanthi. 2011). Dalam mengimplementasikan e-commerce 

tersedia suatu integrasi rantai nilai dari infrastrukturnya, yang terdiri dari tiga lapis. Pertama, 

insfrastruktur sistem distribusi (flow of good); kedua, insfrastruktur pembayaran (flow of 

money); dan ketiga, infrastruktur sistem informasi (flow of information). Agar dapat 

terintegrasinya sistem rantai suplai dari supplier, ke pabrik, ke gudang, distribusi, jasa 

transportasi, hingga ke pelanggan maka diperlukan integrasi enterprise system untuk 

menciptakan supply chain visibility. Ada tiga faktor yang faktor dicermati oleh kita jika ingin 

membangun toko ecommerce yaitu: variability, visibility, dan velocity (Sukamjati, 2009). E-

commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya biaya 

operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). 



 

 

Proses yang ada dalam E-commerce adalah sebagai berikut :  

a. Presentasi elektronis (pembuatan website) untuk produk dan layanan.  

b. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.  

c. Otomatisasi akun pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun nomor Kartu 

Kredit).  

d. Pembayaran yang dilakukan secara Langsung (online) dan penanganan transaksi.  

 

Gambar 4.1. Contoh Aplikasi E-commerce : Pembelian CD dengan Kartu Kredit  

 

4.2. Perspektif E-commerce. 

 

E-commerce (electronic commerce) merupakan istilah yang digunakan oleh perbisnisan untuk 

menjual dan membeli sebuah produk secara online. Ecommerce didefinisikan dari beberapa 

perspektif (Kalakota dan Whinston (1997) yaitu berdasarkan komunikasi, proses bisnis, 

layanan, dan online.  

 

Definisi e-commerce berdasarkan beberapa prespektif yang telah disebutkan yaitu :  

• Perspektif Komunikasi (Communications), Menurut perspektif ini, ecommerce merupakan 

pengiriman informasi, produk/jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan 

komputer atau sarana elektronik lainnya.  

• Perspektif Proses bisnis (Business), Menurut perspektif ini, e-commerce merupakan 

aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perbisnisan (work flow).  

• Perspektif layanan (Service), Menurut perspektif ini e-commerce merupakan satu alat yang 

memenuhi keinginan perbisnisan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service 

cost ketika meningkatkan mutu barang dan ketepatan pelayanan.  

• Perspektif Online (Online), Menurut perspektif ini e-commerce berkaitan dengan kapasitas 

jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya.  

 



 

4.3. Jenis-Jenis E-COMMERCE 

 

E-commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik berbeda-beda, 

yaitu :  

a) Business to Business eCommerce, memiliki karakteristik:  

• Trading partners yang sudah  

diketahui dan umumnya memiliki hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi 

hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan 

komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan 

kebutuhan dan kepercayaan (trust).  

Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, 

misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata 

lain, layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data 

untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.  

Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus 

menunggu parternya.  

Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing intelligence 

dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.  

Pada Business to Business e- commerce umumnya menggunakan mekanisme 

Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang digunakan 

sehingga menyulitkan interkomunikasi antar pelaku bisnis. Standar yang ada saat ini 

antara lain: EDIFACT,  

• ANSI X.12, SPEC 2000, CARGO-IMP, TRADACOMS, IEF, GENCOD, EANCOM, 

ODETTE, CII. Selain standar yang disebutkan di atas, masih ada format-format lain 

yang sifatnya proprietary. Jika anda memiliki beberapa partner bisnis yang sudah 

menggunakan standar yang berbeda, maka anda harus memiliki sistem untuk 

melakukan konversi dari satu format ke format lain. Saat ini sudah tersedia produk yang 

dapat melakukan konversi seperti ini.  

Pendekatan lain yang sekarang cukup populer dalam standarisasi pengiriman data adalah 

dengan menggunakan Extensible Markup Language (XML) yang dikembangkan oleh World 

Wide Web Consortium (W3C). XML menyimpan struktur dan jenis elemen data di dalam 

dokumennya dalam bentuk tags seperti HTML tags sehingga sangat efektif digunakan untuk 

sistem yang berbeda. Kelompok yang mengambil jalan ini antara lain adalah XML/EDI group. 

Pada mulanya EDI menggunakan jaringan tersendiri yang sering disebut VAN (Value Added 

Network). Populernya jaringan komputer Internet memacu inisiatif EDI melalui jaringan 

Internet, atau dikenal dengan nama EDI over Internet. Topik yang juga mungkin termasuk di 

dalam business- tobusiness e-Commerce adalah electronic/Internet procurement dan 

Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini adalah implementasi penggunaan teknologi 

informasi pada perbisnisan dan pada manufakturing. Sebagai contoh, perbisnisan Cisco maju 



pesat dikarenakan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat menjalankan just-in-time 

manufacturing untuk produksi produknya.  

b) Business to Consumer (B2C). Business to Consumer eCommerce memiliki karakteristik 

sebagai berikut:  

• Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.  
• Pelayanan (service) yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang 

dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem Web sudah umum 

digunakan maka layanan diberikan dengan menggunakan basis Web.  
• Layanan diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer melakukan 

inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.  
• Pendekatan client/server sering  

digunakan dimana diambil asumsi client (consumer) menggunakan sistem yang 

minimal (berbasis Web) dan processing (business procedure) diletakkan di sisi server.  

c) Business to Consumer e-commerce, memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme 

untuk mendekati konsumen pada saat ini menggunakan bermacam-macam pendekatan 

misalnya dengan menggunakan “electronic shopping mall” atau menggunakan konsep 

“portal”.  

• Electronic shopping mall menggunakan websites untuk menjajakan produk dan 

layanan. Para penjual produk dan layanan membuat sebuah storefront yang 

menyediakan katalog produk dan layanan (service) yang diberikannya. Calon pembeli 

dapat melihat-lihat produk dan layanan yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan 

sehari-hari dengan melakukan window shopping. Bedanya, calon pembeli dapat 

melakukan belanja ini kapan saja dan darimana saja dia berada tanpa dibatasi oleh jam 

buka toko. Contoh penggunaan website untuk menjajakan produk dan layanannya 

antara lain:  
• Amazon http://www.amazon.com, Amazon merupakan toko buku virtual yang menjual 

buku melalui web sitenya. Kesuksesan Amazon yang luar biasa menyebabkan toko 

buku lain harus melakukan hal yang sama.  
• eBay http://www.ebay.com, merupakan tempat lelang online.  
• NetMarket http://www.netmarket.com,  
• yang merupakan direct marketing dari Cendant (hasil merge dari HFC, CUC 

International, Forbes projects). NetMarket akan mampu menjual 95% dari kebutuhan 

rumah tangga sehari-hari.  

Konsep portal agak sedikit berbeda dengan electronic shopping mall, dimana pengelola portal 

menyediakan semua layanan di portalnya (yang biasanya berbasis web). Sebagai contoh, portal 

menyediakan surat elektronik (e-mail) gratis yang berbasis Web bagi para pelanggannya 

sehingga diharapkan sang pelanggan selalu kembali ke portal tersebut. Contoh portal antara 

lain: 

• Netscape Home  

d) Perdagangan Kolabratif (collaborative commerce). Dalam c-commerce, para mitra bisnis 

berkolaborasi (alih-alih membeli atau menjual) secara elektronik. Kolaborasi semacam ini 

seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai pasokan.  

 



e) Consumer to consumer C2C). Dalam C2C seseorang menjual produk atau jasa ke orang 

lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke palanggan yaitu orang yang menjual produk 

dan jasa ke satu sama lain.  

• Lelang C2C, Dalam lusinan negara, penjualan dan pembelian C2C dalam situs lelang 

sangat banyak. Kebanyakan lelang dilakukan oleh perantara, seperti eBay.com, 

auctionanything.com; para pelanggan juga dapat menggunakan situs khusus seperti 

buyit.com atau bid2bid.com. Selain itu banyak pelanggan yang melakukan lelangnya 

sendiri seperti greatshop.com menyediakan piranti lunak untuk menciptakan komunitas 

lelang terbalik C2C online.  
• Iklan Kecik, Orang mejual ke orang lainnya setiap hari melalui iklan kecik (classified 

ad) di koran dan majalah. Iklan kecik berbasis internet memiliki satu keunggulan besar 

daripada berbagai jenis iklan kecik yang lebih tradisional: iklan ini menawarkan 

pembaca nasional bukan hanya local. Iklan kecik tersedia melalui penyedia layanan 

internet seperti AOL, MSN. 
• Layanan Personal. Banyak layanan personal (pengacara, tukang, pembuat laporan 

pajak, penasehat investasi, layanan kencan) tersedia di internet. Beberapa diantaranya 

tersedia dalam iklan kecik, tetapi lainnya dicantumkan dalam situs web serta direktori 

khusus. Beberapa gratis dan ada juga yang berbayar  

f) Comsumen to Business (C2B). Dalam C2B konsumen memeritahukan kebutuhan atas 

suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk 

atau jasa tersebut ke konsumen. Contohnya di priceline.com, dimana pelanggan 

menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan priceline mencoba menemukan 

pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut.  

 

g) Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional). Dalam situasi ini menggunakan e-

commerce secara internal untuk memperbaiki operasinya. Kondisi khusus dalam hal ini 

disebut sebagai ecommerce B2E (business to its employees) yang digambarkan dalam studi 

kasus terbuka.  

 

h) Pemerintah ke Warga (Goverment to Citizen—G2C). Dalam kondisi ini sebuah unit atau 

lembaga pemerintah menyediakan layanan ke para masyarakat melalui teknologi E- 

commerce. Unit-unit pemerintah dapat melakukan bisnis dengan berbagai unit pemerintah 

lainnya serta dengan berbagai perbisnisan (G2B). E-goverment yaitu penggunaan 

teknologi internet secara umum dan e-commerce secara khusus untuk mengirimkan 

informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas pemerintah, serta 

mereka yang bekerja di sektor publik. E-goverment menawarkan sejumlah manfaat 

potensial: E-goverment meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pemerintah, 

termasuk pemberian layanan publik. Egoverment memungkinkan pemerintah menjadi 

lebih transparan pada masyarakat dan perbisnisan dengan memberikan lebih banyak akses 

informasi pemerintah. e-goverment juga memberikan peluan bagi masyarakat untuk 

memberikan umpan balik ke berbagai lembaga pemerintah serta berpartisipasi dalam 

berbagai lembaga dan proses demokrasi. e-goverment dapat dibagi menjadi tiga kategori:  

• Pemerintah ke Warga (Goverment to Citizen), Lembaga pemerintah makin 

banyak yang menggunakan internet untuk menyediakan layanan pada warga.  

• Pemerintah ke Perbisnisan (Goverment to Business), Pemerintah menggunakan 

internet untuk menjual dan membeli dari perbisnisan.  

• Pemerintah ke Pemerintah Goverment to Government). Meliputi eCommerce 

intrapemerintah (transaksi antar pemerintah yang berbeda). serta berbagai 



layanan antar lembaga pemerintah yang berbeda. Implementasi EGoverment. 

Transformasi dari pemberian layanan pemerintah tradisional ke implementasi 

penuh layanan pemerintah online dapat menjadi proses yang memakan waktu. 

Terdapat enam tahap dalam transformasi ke e-goverment: tahap 1. publikasi 

penyebaran informasi; tahap 2. transaksi dua arah “secara resmi”, dengan 

sebuah departemen dalam waktu yang sama; tahap 3. portal multiguna; tahap 4. 

personalisasi portal; tahap 5. pengelompokkan layanan umum; tahap 6. integrasi 

penuh dan transformasi badan.  

 

i) Perdagangan Mobile (mobile commerce— m-commerce). Ketika e-commerce dilakukan 

dalam lingkungan nirkabel, seperti dengan menggunakan telepon selluler untuk 

mengakses internet dan berbelanja, maka hal ini disebut m-commerce.  

4.4. Standar Teknologi E-commerce 

Di samping berbagai standar yang digunakan di Intenet, e-commerce juga 

menggunakan standar yang digunakan sendiri, umumnya digunakan dalam transaksi 

perbisnisan bisnis-ke-bisnis. Beberapa diantara yang sering digunakan adalah:  

• Electronic Data Interchange (EDI), Dibuat oleh pemerintah di awal tahun 70-an dan 

saat ini digunakan oleh lebih dari 1000 perbisnisan Fortune di Amerika Serikat, EDI 

adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan 

organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. EDI saat ini 

juga digunakan dalam situs perbisnisan (corporate website).  
• Open Buying on the Internet (OBI), Adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet 

Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat 

berbicara satu dengan lainnya. OBI yang dikembangkan oleh konsorsium OBI 

(http://www.openbuy.org/) didukung oleh perbisnisan- perbisnisan yang memimpin di 

bidang teknologi seperti Actra, InteliSys, Microsoft, Open Market, dan Oracle.  
• Open Trading Protocol (OTP), OTP dimaksudkan untuk menstandarisasi berbagai 

aktifitas yang berkaitan dengan proses pembayaran, seperti perjanjian pembelian, resi 

untuk pembelian, dan pembayaran. OTP sebetulnya merupakan standar kompetitor OBI 

yang dibangun oleh beberapa perbisnisan, seperti AT&T, CyberCash, Hitachi, IBM, 

Oracle, Sun Microsystems, dan British Telecom.  
• Open Profiling Standard (OPS), Sebuah standar yang di dukung oleh Microsoft dan 

Firefly http://www.firefly.com/. OPS memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah 

profil pribadi dari kesukaan masingmasing pengguna yang dapat dia bagi (share) 

dengan merchant. Ide dibalik OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi 

pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses 

marketing dan sebagainya.  
• Secure Socket Layer (SSL), Protokol ini di didesain untuk membangun sebuah saluran 

yang aman ke server. SSL menggunakan teknik encription public key untuk 

memproteksi data yang di kirimkan melalui Internet. SSL dibuat oleh Netscape tapi 

sekarang telah di publikasikan di public domain.  
• Secure Electronic Transaction (SET), SET akan mengenkodekan nomor kartu kredit 

yang di simpan di server merchant. Standar ini di buat oleh Visa dan MasterCard, 

sehingga akan langsung di dukung oleh masyarakat perbankan. Ujicoba pertama kali 

dari SET di ecommerce dilakukan di Asia.  
• Truste, Adalah sebuah partnership dari berbagai perbisnisan yang mencoba 

membangun kepercayaan public dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good 



housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan 

konsumen.  

 

 

BAB V 

 

PELUANG BISNIS DIGITAL 

 

 

“Media digital itu seperti kereta peluru. Dan kereta peluru takkan pernah pulang ke rumah” 

- Howard Schultz, Chairman and CEO Starbucks - 

 

 

 

 

5.1. Pendahuluan 

 

Keberadaan internet menjadi tonggak kejayaan teknologi digital yang tak lagi menjadi pilihan 

tapi menjadi keharusan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kepentingan individu maupun 

bisnis.  Tak bisa dihindari, jika kita membicarakan perkem-bangan teknologi digital, berarti 

kita harus bicara keberadaan internet . 

 

Situs id.techinasia.com : Data akhir tahun 2013 pengguna internet aktif (lebih dari 3 jam 

online/hari) di Indonesia berjumlah lebih dari 58 juta orang dari keseluruhan 74,6 juta orang, 

dengan pertum-buhan pengguna dalam 5 tahun terakhir sebesar 430%. Survey hasil kerja sama 

Survey Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM) UI dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) pada awal 2015 mencatat pengguna internet di Indonesia sudah 

mencapai angka 88,1 juta.  

 

Hasil Survey PUSKAKOM UI juga menunjukkan:  85% dari jumlah pengguna internet di 

Indonesia menggunakan smartphone saat berselancar di dunia maya. Perangkat kedua yang 

paling sering digunakan adalah Laptop, disusul PC/Komputer, dan terakhir Tablet. 

Kebanyakan orang mengakses internet dari rumah dan rata-rata waktu penggunaan 1 hingga 3 

jam per harinya.  

 

 

5.2. Transformasi Digital 

 

Transformasi digital mengacu pada perubahan yang terkait dengan penerapan teknologi digital 

dalam semua aspek masyarakat.  Pergeseran perlikau ini akhirnya juga membuat bidang bisnis 

ramai-ramai mengubah business model-nya.  

 

"Transformasi Digital bukanlah platform teknologi. Ini juga bukan solusi baru. Ini adalah 

cara baru melakukan bisnis." 

Kevin Benedict, Senior Analyst for Digital Transformation and Mobility, Cognizant 

 

Transformasi digital yang melahirkan business model baru juga menciptakan sistem 

perekonomian yang mengacu pada digitali- sasi. Ciri-ciri ekonomi digital menurut Don 

Tapscott, seorang pakar strategi bisnis asal Canada, secara umum dapat dirinci seperti berikut:  



 

 

 

 

1. Knowledge (Ilmu Pengetahuan)  

Dalam ekonomi digital, ilmu pengetahuan adalah jenis sumber daya terpenting yang harus 

dimiliki organisasi. Faktor intelegen- sia dari sumber daya manusia yang dimiliki perbisnisan 

merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai obyektifnya.  

 

2. Digitization (Pen-digit-an)  

Digitazion merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi 

format digit atau direpresentasikan ke dalam format kumpulan bit sehingga dapat dengan 

mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik.  

 

3. Virtualization (Virtualisasi)  

Virtualiasasi memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana 

dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia, baik itu business to consumer ataupun 

business to business.  

 

4. Molecularization (Prinsip kerja molekul)  

Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan 

bentuk molekul, yaitu sistem dimana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap 

perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perbisnisan.  

 

6. Internetworking (Prinsip kerja dunia maya) 

Tidak ada perbisnisan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerja sama dengan pihak-

pihak lain, demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Konsep bisnis 

yang ingin menguasai sumber daya sendiri dari hulu ke hilir tidak akan bertahan lama di dalam 

ekonomi digital.  

 

7. Disintermediation (Tanpa mediasi) 

Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurang- nya mediator 

(broker) sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Pasar yang 

terbuka memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus meli- batkan pihak-

pihak lain.  

 

8. Convergence (Penggabungan)  

Kunci sukses perbisnisan dalam bisnis digital adalah tingkat kemampuan dan kualitas 

perbisnisan dalam mengkonver- gensikan tiga sektor industri, yaitu: computing, 

communications, dan content.  

• Komputer yang merupakan inti dari industri computing adalah pusat syaraf pengolahan 

data dan informasi yang dibutuhkan.  

• Industri communications yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai saluran data dan informasi.  

• Dan persaingan sesungguhnya terletak pada industri content yang merupakan jenis 

pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perbisnisan kepada pasar.  

 

9. Innovation (Inovasi)  



Dalam bisnis dunia digital keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan mengingat apa 

yang dilakukan sese- orang atau perbisnisan lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah 

inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perbisnisan dapat bertahan.  

 

10. Prosumption (Kecenderungan konsumen yang juga menjadi produsen) 

 

Di dalam ekonomi digital batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas 

menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi 

produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis.  

 

11. Immediacy (Cepat tanggap & peka) 

Di dunia maya, publik dihadapkan pada beragam perbisnisan yang menawarkan produk atau 

jasa yang sama. Dalam memilihnya, mereka hanya menggunakan tiga kriteria utama: cheaper, 

better, dan faster. Melihat hal inilah maka perbisnisan harus selalu peka terhadap berbagai 

kebutuhan publik yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu.  

 

12. Globalization (Globalisasi)  

Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Ilmu pengetahuan seba- 

gai sumber daya utama, tidak mengenal batasan geografis sehingga segmentasi market yang 

selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun harus didefnisi- kan 

kembali mengingat bahwa seluruh masyarakat telah men- jadi satu di dalam dunia maya, baik 

komunitas produsen maupun konsumen.  

 

13. Discordance (Pertentangan & Kekacuan) 

Dalam ekonomi digital cenderung terjadi fenomena perubahan struk- tur sosial dan budaya 

sebagai dampak konsekuensi logis terjadi- nya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan 

kehidupan sehari- hari. Semakin ringkasnya organi- sasi akan menyebabkan terjadinya 

pengangguran, pekerja menjadi workoholic karena persaingan yang sangat ketat, broker 

kehilangan mata pencarian, budaya luar yang mudah ditiru karena akses internet yang sangat 

terbuka, dll.  

 

“Sebuah model bisnis yang belum pernah dicoba sebelumnya selalu menarik, bahkan jika itu 

cenderung gagal.” - Niklas Zennstrom, Pendiri Skype – 

 

 

5.3. Model Bisnis di Era Digital 

 

Apa yang harus diperhatikan dalam merancang business model yang dapat mengikuti era 

digital? Prof. Josep Valor, profesor teknologi informasi di IESE Business School yang berpusat 

di Spanyol mengungkapkan:  

 

1. Menemukan model bisnis yang berkelanjutan 

Evolusi teknologi dapat membuat model bisnis usang, dan menyadari tren baru mungkin tidak 

cukup untuk mengubah cara di mana perbisnisan beroperasi. Perlu dipikirkan bahwa bisnis 

yang dijalani mempunyai daya tahan mengikuti perubahan-perubahan yang cepat.  

 

2. Pastikan terdapat nilai bisnis di dalamnya  

Ini penting untuk mendapatkan nilai dalam ekosistem yang tepat. Produk atau jasa dibuat bukan 

untuk sekedar eksitensi belaka tanpa menghasilkan nilai keuntungan bisnis.  

 



3. Melihat peluang diluar saluran komunikasi standard 

Di era digital tercipta banyak jenis saluran komunikasi. News website, webblog, video 

streaming, mailling list, digital publishing hingga social media. Di dalamnya terdapat hal-hal 

baru yang menciptakan peluang- peluang bisnis baru pula.  

 

4. Menyampur atau menggabungkan bisnis model  

Beberapa cara berbisnis dapat dicampurkan. Faktor teknologi yang berkembang tetap harus 

disatukan dengan faktor-faktor kunci dari karakter bisnis yang dijalankan. Seberapapun 

canggihnya teknologi digital yang dijalankan, jika pengetahuan dasar tentang bisnis yang 

dijalankan tidak dipahami, justru akan membuahkan kegagalan.  

 

5. Selalu perhatikan "End User"  

Jeli terhadap keinginan konsumen adalah kuncinya. Selalu berikan nilai lebih kepada mereka. 

Sajikan keun- tungan-keuntungan baru dari produk maupun jasa yang dihasilkan. Konsu- men 

tidak akan setia terhadap produk jika tidak ada nilai lebih baru yang dapat mereka manfaatkan.  

 

6. Hubungan yang permanen  

Publik selalu terhubung dan memiliki akses cepat ke produk dan layanan yang disediakan 

perbisnisan, termasuk pesaing bisnis. Ini juga berarti bahwa, dengan beberapa batasan, kita 

dapat selalu mengetahui di mana mereka berada. Hal ini mempermudah koor- dinasikan 

pasokan dan permintaan dengan cara yang tak terduga.  

 

7. Pengelolaan "Big Data"  

Dengan mengelola "big data" secara efisien akan membuka kemungkinan memprediksi 

perilaku orang dan berman-faat untuk pengembangan model bisnis baru, karena perusa- haan 

mampu mengetahui dan memprediksi kebiasaan serta preferensi pasar berkat analisis lengkap 

perilaku digital.  

 

5.4. Bisnis Informasi di Era Digital 

 

Semua produk digital kini terdistribusi dan tersedia melalui jaringan internet. Musik, 

film/video, software, buku, majalah, radio semua dapat dinikmati lewat saluran internet. 

Begitupula Aktifitas offline seperti, belanja, pemesanan tiket perjalanan, survey lokasi 

travelling dll.  

 

Salah satu hal paling menonjol dari keberadaan internet adalah eksistensi website online 

shopping dan website yang kental dengan kandungan penyampaian informasi, baik dalam 

bentuk berita, foto, video maupun audio, atau banyak yang menyebutnya sebagai online media.  

Di luar website online shopping yang jelas-jelas melakukan aktifitas jual- beli, yang menarik 

dari keberadaan website online media adalah keuntungan dalam angka maupun sekedar citra, 

tergantung dari obyektif setiap pengelola atau pemiliknya.  

 

Bagaimana metode bisnis yang dapat menjadikan online media membuahkan hasil yang 

menguntungkan? Berikut beberapa metode yang dapat dipraktikkan : 

 

1. Menggunakan Google AdSense  

Platform iklan Google untuk pengelola website, AdSense, menunjukkan iklan yang sangat 

relevan dengan konten website dan membayar dengan prosen- tase dari pendapatan setiap kali 

mereka mengklik. Tidak perlu berurusan dengan pengiklan secara langsung atau mem- buru 



tagihan untuk pembayaran. Google menangani segala sesuatu dan Anda menerima cek atau 

transfer langsung setiap bulan untuk pendapatan yang dihasilkan dari website.  

 

2. Menggunakan Infolinks  

Infolinks merupakan salah satu penyedia layanan In-text advertising yang berdiri sejak tahun 

2007, yang memungkinkan pemilik Konten Web memperoleh manfaat dalam bentuk 

pendapatan iklan tanpa adanya risiko. Selain menyediakan varian produk yang beragam, 

seperti: infold, inscreen, intext, intag, dan inframe, Infolinks juga memberikan pembagian hasil 

yang kompetitif. Deangan memasukan script, Infolinks mendeteksi halaman situs dengan 

menggunakan sistem algoritma, lalu mengubah kata kunci yang dipilih secara acak.  

 

4. Membuat & Menjual Produk Digital Sendiri 

Menciptakan produk Anda sendiri memungkinkan Anda untuk memberikan sesuatu yang 

sangat spesifik bagi pe- ngunjung web. Bila Anda menjual produk Anda sendiri, Anda harus 

menangani layanan pelanggan termasuk setiap ma- salah yang muncul. Anda bisa menjual e- 

book, e-magazine dll. yang merupakan produk pengembangan dari keberadaan website.  

 

5. Menjual Space Iklan  

Setelah website Anda memiliki traffic dan pengunjung yang signifikan, hal ini menciptakan 

kemampuan untuk menjual ruang iklan langsung di website Anda. Jangan berharap tawaran ini 

bergulir di pada Hari 1. Mungkin butuh beberapa bulan tetapi pastikan untuk menyertakan 

rincian tentang bagaimana Anda harus dihubungi oleh pengiklan potensial.  

 

6. Kemitraan YouTube  

Jika memiliki situs web yang sukses, Anda mungkin dapat menggunakan lalu lintasnya untuk 

membuat saluran YouTube yang sukses, dan menghasilkan uang langsung melalui program 

kemitraan. Video Anda akan dipasangi iklan oleh Youtube dan Anda mendapatkan bagi hasil 

dari penayangan iklan tersebut. Pundi-pundi yang dihasilkan berkisar antara $5 – 15$ per 1000 

view/video. Jangan lupa, Anda juga harus sudah mendaftarkan diri di Google AdSense.  

 

7. Artikel Bersponsor  

Artikel yang bersponsor adalah cara lain untuk menghasilkan pendapatan dengan 

memanfaatkan popularitas website. Seringkali pengiklan membayar sejumlah besar uang untuk 

blogger untuk menulis ulasan tentang produk lalu ditayangkan dalam website Anda. 

Pengunjung melihatnya lebih dari iklan langsung.  

 

8. Premium Content & Membership Subscription  

Jika website Anda berhasil mendapatkan pengunjung setia dalam jumlah besar, Anda dapat 

mulai untuk membuat konten premium ataupun membuka pendaftaran sebagai member, yang 

berarti bahwa pembaca akan harus membayar untuk mengaksesnya.  

 

9. Donasi  

Hal ini banyak diparktikan pada situs-situs penyedia layanan gratis berupa template, e-book 

ataupun tutorial. Selain itu situs- situs aksi sosial, gerakan kemanusiaan, dan juga politik, juga 

sering banyak melakukan-nya. Beberapa situs besar dengan konten mengagumkan mengandal- 

kan donasi dan itu menjadi cara yang kuat untuk menghasilkan uang dari sebuah situs web.  

 

10. Membuat Event Secara Online 



Biasanya disebut webinar (web based seminar), Anda bisa mendapatkan audiens yang 

membayar untuk bergabung pada sesi pelatihan online secara langsung lewat webcam atau 

pidato inspiratif, dan semua biaya bisa dikenakan kepada audiens sesuai bobot event.  

 

11. Membuat Event Offline  

Jika telah dan selalu berhasil menyelenggarakan webinar, selanjutnya mungkin dapat menjadi 

tuan rumah konferensi yang diadakan secara offline. Atau buatlah event berbayar yang juga 

dapat didanai sponsor yang punya kesamaan kepentingan dengan event tersebut, seperti 

seminar, bedah buku, fun sport dll.  

 

12. Membuat Private Forum  

Membuat "private forum" berbayar di website adalah cara lain untuk menghasilkan pendapatan 

tambahan. Buatlah forum khusus yang mengulas hal-hal spesifik yang tak bisa didapatkan di 

tempat umum. Para peserta forum berhak mendapatkan konsultasi mau- pun perbincangan 

khusus dengan narasumber yang kredibel, ter- masuk juga mendapakan modul ataupun tools 

pendukung seperti buku panduan, katalog dll.  

 

13. Afiliasi Pemasaran  

Afiliasi pemasaran adalah praktek yang sangat populer di Internet. Di bawah sistem ini Anda 

memiliki seorang pedagang yang bersedia untuk membiarkan orang lain (afiliasi) menjual 

langsung atau tidak langsung produk dan jasa, dengan imbalan komisi. Kadang-kadang jenis 

periklanan juga disebut CPA (cost per action/biaya per tindakan) atau CPL (cost per lead/biaya 

per lead). Metode ini dapat mengirim pelanggan potensial ke pedagang menggunakan beberapa 

alat bantu, dari banner ke teks link dan review produk.  

 

 

5.5. Perkembagan Aktivitas Digital 

 

Berawal dari produk digital bernama website, kini banyak varian produk dan aktifitas digital 

yang selayaknya diperhatikan. Antara lain:  

 

MobileApplicaton 

Mobile application adalah proses pe- ngembangan aplikasi untuk perangkat bergerak seperti 

smartphone atau tablet pc. Aplikasi ini ada yang sudah tertanam pada perangkat, atau di- 

download oleh pelanggan dari toko aplikasi dan dari distribusi perangkat lunak mobile plat-

form yang lain.  

 

Social Media 

Social Media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilaku- kan secara 

online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.  

 

Digital Marketing 

Digital Marketing adalah suatu aktivitas dalam bisnis atau bisnis untuk memasarkan produk 

atau jasa dan mempromosikan merek dagang melalui media digital, contohnya melalui internet.  

 

Social Media Marketing  

Social media marketing pada prinsipnya adalah proses yang dijalankan untuk mendapatkan 

lalu lintas situs web atau perhatian, melalui situs media sosial. Program pemasaran media sosial 

biasanya berpusat pada upaya untuk menciptakan konten yang menarik perhatian dan 

mendorong pembaca untuk berbagi melalui jaringan sosial mereka.  



 

Viral Marketing 

Viral marketing merupakan strategi dan proses penyebaran pesan elektronik yang menjadi 

saluran untuk mengkomuni- kasikan informasi suatu produk kepada masyarakat secara meluas 

dan berkembang. Pemasaran Viral berkembang mela- lui jaringan internet, yang 

menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak, seperti kerja sebuah virus komputer.  

 

Viral Video 

Sebuah viral video ada- lah setiap klip animasi atau film yang menyebar dengan cepat melalui 

berbagi cara melalui internet sharing. Viral video dapat menerima jutaan viewers dengan 

membagikannya di situs media sosial, diumum- kan ke blog, mengirim dalam email dan 

sebagainya.  

 

HTML5 

HTML5 adalah teknologi inti bahasa markup Internet yang diguna- kan untuk penataan dan 

menampilkan konten pada website. HTML5 merupakan revisi kelima dari standar HTML yang 

kemu- dian pada Desember 2012, direkomendasikan oleh World Wide Web Consortium 

(W3C). Tujuannya adalah meningkatkan HTML versi sebelumnya dengan dukungan 

multimedia terkini dan mudah dibaca oleh manusia dan secara konsisten dimengerti oleh 

komputer dan perangkat (web browser, parser, dll).  

 

Responsive Web Design 

Sebuah metode atau pendekatan sistem web desain yang bertujuan memberikan peng-alaman 

berselancar yang optimal dalam berbagai perangkat, baik pada mobile device maupun desktop 

computer. Dengan metode ini, web akan beradaptasi jika dibuka dari perangkat berukuran kecil 

maupun perangkat dengan ukuran monitor besar. Ukuran huruf, user interface, gambar dan tata 

letak akan menyesuaikan dengan lebar layar dan resolusi layar monitor yang tersedia.  

 

Digital Publishing  

Digital Publishing atau juga dikenal dengan nama e-Publishing, pada dasarnya adalah pener- 

bitan yang diaplikasikan dalam format eletro- nik,yang dapat dibaca pada media-media 

seperti:  

- Komputer Desktop - Laptop 

- Tablet 

- Smartphone  

- Ebook Reader  

 

Blogging 

Blog adalah singkatan dari web log yaitu bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan 

(yang dimuat sebagai posting) pada sebuah halaman web umum. Tulisan- tulisan ini seringkali 

dimuat dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama), 

meskipun tidak selamanya demikian. Blog biasanya berisi catatan pribadi, seperti diary, yang 

ditulis secara online yang sering diperbarui dan didistribusikan ke masyarakat umum.  

 

Vlogging 

Video-Blogging, atau bisa disingkat vlogging (diucapkan Vlogging, bukan V-logging), atau 

vidblogging, merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video 

di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama. Berbagai perangkat seperti 

ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang 



dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas video 

blogging.  

 

Cloud Computing 

Cloud computing adalah proses penyimpanan data komputer dan akses aplikasi komputer 

secara online. Teknologi komputer berbasis sistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang 

menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. 

Teknologi ini juga memungkinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa perlu 

melakukan instalasi.  

 

Media Streaming 

Sebuah teknologi yang memung- kinkan distribusi data audio, video dan multimedia secara 

Real Time melalui Internet. Media streaming merupakan pengiriman media digital berupa 

(video, suara dan data) agar bisa diterima secara terus-menerus (stream). Data tersebut dikirim 

dari sebuah server apllikasi dan di terima serta ditam- pilkan secara Real Time oleh aplikasi 

pada komputer klien.  

 

Teknologi seharusnya membuat hidup kita lebih mudah, memungkinkan kita untuk melakukan 

hal-hal lebih cepat dan efisien.” 

- James Surowiecki, Jurnalis MajalahThe New Yorker – 

 

 

 

5.6. Tugas Kelompok Mahasiswa 

 

Tentukan bisnis yang bebasis Digital yang akan Anda buat (Start Up Bisnis) dana pa kendala/ 

tantangan yang Anda hadapi, serta bagaimana propek bisnis Anda ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

 

PEMASARAN DIGITAL 

 

 

 

6.1. Pendahuluan 

Upaya untuk mendapatkan perhatian dan mempertahankan pelanggan merupakan salah satu 

hal yang sangat penting untuk dilakukan di tengah dunia bisnis yang semakin kompetitif. 

Semua pelaku bisnis selalu berbisnis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui 

pemenuhan atas harapan dan kebutuhan demi mendapatkan penambahan profitabilitas 

bisnis(Nayebzadeh, Jalaly, & Shamsi, 2013). Kepuasan pelanggan dipahami sebagai bentuk 

tanggapan pelanggan atas atribut dan utilitas dari sebuah produk atau jasa. Ketika pelanggan 

merasa bahwa harapan dan kebutuhannya terpenuhi ketika menggunakan sebuah produk atau 

jasa, maka pelanggan akan merasa puas. Sebaliknya, ketika pelanggan mendapatkan 

pengalaman bahwa manfaat yang diberikan sebuah produk atau jasa tidak dapat memenuhi 

harapannya, maka pelanggan akan merasakan ketidakpuasan (Irawan, 2002:3).  

 

Kepuasan pelanggan merupakan hasil dari akumulasi pengalaman yang didapatkan pelanggan 

atas penggunaan sebuah produk atau jasa, dimana kepuasan tersebut dapat berubah dari satu 

pengalaman ke pengalaman selanjutnya. Hal ini menjadikan upaya untuk memenuhi kepuasan 

pelanggan sebagai sebuah upaya yang harus dilakukan secara berkelanjutan serta 

membutuhkan adanya kreativitas tinggi untuk memunculkan variasi dan keunikan yang 

semakin menambah ragam pengalaman pelanggan demi menjaga pemenuhan atas kepuasan 

pelanggan (Irawan, 2002:4). Hasil dari upaya yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam 

hal ini memunculkan banyak jenis produk dan jasa yang memberikan variasi pilihan bagi 

pelanggan, sehingga pelanggan dapat memilih dan membandingkan antara satu produk dengan 

produk lain untuk digunakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Di sisi lain, meningkatnya 

keragaman dan jumlah produk dan jasa di pasar menyebabkan produsen atau pihak penjual 

mengalami kompetisi yang semakin ketat, yang menuntut upaya yang semakin keras melalui 

berbagai penerapan strategi bisnis untuk dapat bertahan dan memenangkan 

persaingan(Runtunuwu, Oroh, & Taroreh, 2014).  

 

Strategi bisnis yang paling relevan dan mampu menjawab tantangan kompetisi pasar  yang 

semakin meningkat adalah strategi bisnis yang mampu mengakomodir kriteria pasar melalui 

pemanfaatan berbagai jenis sarana dan prasarana yang juga semakin maju dan berkembang. 

Salah satu strategi tersebut adalah strategi dalam aspek pemasaran menggunakan alat digital 

atau dikenal dengan digital marketing, yaitu metode pemasaran yang dilakukan menggunakan 

bantuan instrumen digital, utamanya internet beserta beragam aplikasi yang terdapat di 

dalamnya dan peralatan yang mendukung penggunaan media tersebut, yang memungkinkan 

terciptanya sebuah jaringan atau keterhubungan dengan banyak pihak, dalam hal ini antara 

produsen/penjual dengan pelanggan, tanpa dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat(Ryan, 

2014:5).  



 

6.2. Bisnis pada Era Digital 

nternet telah mengubah industri musik, pariwisata, perdagangan, dan layanan dan dianggap 

penting dalam semua kegiatan ekonomi. (Sousa & Rocha, 2017). Bisnis digital berperan besar 

dalam terciptanya hubungan dari individu, bisnis, transaksi, organisasi pendidikan. Lembaga 

pendidikan menjadi salah satu pemain utama untuk mencetak tenaga kerja baru yang mampu 

menciptakan model bisnis, strategi dan teknologi yang baru yang dikombinasikan denganm 

bisnis digital.  

 

Bisnis digital yang salah berkesinambungan mendorong konvergensi teknologi, orang, bisnis, 

menjadi suatu bentuk yang disebut e-bisnis dan e-commerce. Bisnis digital juga disebut sebagai 

gabungan dan interkoneksi antara pemangku kepentingan digital dan bisnis. Istilah lain dapat 

dikatakan sebagai kombinasi informasi, teknologi, dan bisnis. Bisnis digital sangat dekat 

dengan bidang dan aspek Electronic Business, Electronic Commerce dan Digital Marketing 

(Paul, Bhuimali, Tiwary, Aithal, & Rajesh, 2017). Digitalisasi pada dasarnya juga mengubah 

ekosistem ritel yang ada pada toko atau tempat bisnis konvensional (Frishammar, Cenamor, 

Cavalli-björkman, Hernell, & Carlsson, 2017).  

 

Media sosial yang menjadi banyak pilihan untuk perdagangan juga dapat dikatakan sebagai 

platform online yang digunakan seseorang untuk berinteraksi dan berbagi konten, termasuk 

situs jejaring sosial, situs berita sosial, situs jejaring geososial, blog, forum online, berbagi file, 

berbagi media, situs permainan sosial, dan perdagangan (Gazali, 2017). Perkembangan Internet 

dan perkembangan ekonomi, peningkatan globalisasi media, budaya, dan pemikiran telah 

mendorong bisnis untuk menggunakan infrastruktur lokal dan memasuki pasar luar negeri 

dengan strategi digital (transaksional) (Iv, Weaven, Perkins, Sardana, & Palmatier, 2017).  

 

6.3. Pemasaran pada Era Digital 

Digital Marketing dikenal pertama kali pada awal tahun 1990-an dan mulai menjadi strategi 

utama yang banyak diterapkan dalam dunia bisnis pada tahun 2014. Digital marketing 

merupakan perwujudan dari penerapan, penggunaan atau pemanfaatan dari teknologi dalam 

proses pemasaran, yang terjadi dengan beberapa tahapan sebagai berikut (Ryan, 2014:4):  

a) Teknologi baru muncul dan mulai digunakan. 

b) Teknologi mulai dikenal dan diprioritaskan dalam dunia pemasaran. 

c) Para pemasar yang inovatif melakukan eskplorasi dan terobosan untuk dapat 

meningkatkan fungsi atau daya guna dari teknologi dalam mencapai target jangkauan 

pemasaran. 

d)  Teknologi menjadi strategi utama dan diadposi sebagai standar praktik pemasaran. 

  

Tahapan di atas menunjukkan bagaimana sebuah teknologi mendasari terlahirnya konsep 

digital marketing, namun demikian, teknologi hanya merupakan sebuah alat, yang apabila 

dilihat dari perspektif pemasaran, merupakan sarana penghubung yang dapat meningkatan 

efektivitas relasi antar manusia, atau dalam hal ini, antar pemasar dan pasar (target)(Ryan,  

2014:4). Digital marketing bukan konsep yang berfokus pada teknologi, namun kepada 

manusia (pemasar), yaitu bagaimana memahami memahami manusia (pemasar), bagaimana 

penggunaan teknologi dalam membangun hubungan dengan manusia lain (pelanggan) untuk 

membangun dan secara signifikan meningkatkan penjualan (Ryan, 2014:12).  

 

Keputusan untuk menerapkan digital marketing sebagai strategi bisnis harus disesuaikan 

dengan karakteristik bisnis yang dijalankan sebagai dasar untuk menegaskan tingkat kebutuhan 

akan penerepan strategi tersebut. Secara sederhana, terdapat dua jenis karakteristik bisnis yang 



harus dikenali dalam menentukan untuk menggunakan digital marketing, yaitu (Ryan, 

2014:23):  

1. Mengenali karakteristik pelanggan/calon  pelanggan 

Dalam hal ini, terdapat dua jenis karakteristik pelanggan, yaitu pelanggan yang telah 

aktif dalam kegiatan online, atau pelanggan yang akan aktif dalam kegiatan online. Jika 

pelanggan adalah pihak yang menggunakan teknologi digital dalam mencari atau 

membeli produk dan jasa yang ditawarkan, maka penggunaan digital marketing adalah 

sebuah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika pelanggan tidak memerlukan penggunaan 

teknologi digital, maka tidak perlu menggunakan strategi digital marketing. Namun 

demikian, pelanggan yang belum menggunakan tersebut bukan berarti tidak akan 

pernah menggunakan dan dapat menjadi calon pelanggan di masa depan, oleh karena 

itu, penggunaan digital marketing tetap perlu dipertimbangkan sebagai strategi 

pemasaran dengan target jangka panjang.  

 

2. Mengenali kesesuaian karakteristik produk/ jasa/merek dengan digital marketing 

Hampir semua jenis produk/jasa/merek dapat dijual secara online. Prinsip ini mendasari 

argumen bahwa tidak perlu ada karakteristik khusus untuk dapat menjual barang 

melalui strategi digital marketing. Perhatian utama hanya pada faktor pelanggan, 

sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, bahwa jika terjadi interaksi secara online 

dengan pelanggan, maka semua jenis barang/jasa dapat ditawarkan melalui penerapan 

strategi digital marketing.  

 

6.4. Pemanfaat Pemasaran Digital untuk UMKM 

Teknologi digital telah mengubah cara manusia dalam berkomu- nikasi, bertindak, dan 

mengambil keputusan. Aktivitas pemasaran pun tak lepas dari pengaruh teknologi digital. 

Istilah pemasaran berbasis digital (digital marketing) telah  mengalami evolusi dari awalnya 

kegiatan pemasaran barang dan jasa yang menggunakan saluran digital hingga pengertian yang 

lebih luas yaitu proses memperoleh konsumen, membangun preferensi konsumen, 

mempromosikan merek, memelihara konsumen, dan meningkatkan penjualan.  

 

Konsep digital marketing berasal dari internet dan mesin pencari (search engines) pada situs. 

Ketika penggunaan internet meledak di tahun 2001, pasar didominasi oleh Google dan Yahoo 

sebagai search engine optimization (SEO). Penggunaan pencarian melalui internet berkembang 

pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 penggunaan perangkat mobile meningkat drastis yang 

juga meningkatkan penggunaan internet dan masyarakat dari berbagai penjuru dunia mulai 

berhubungan satu sama lain melalui media sosial (Khan & Siddiqui, 2013).  

 

Definisi digital marketing menurut American Marketing Association (AMA) adalah aktivitas, 

institusi, dan proses yang difasilitasi oleh teknologi digital dalam menciptakan, 

mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen dan pihak yang berke- 

pentingan lainnya (Kannan & Hongshuang, 2016).  

 

Chaffey (2013) mendefinisikan digital marketing sebagai penggunaan teknologi untuk 

membantu aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan konsumen 

dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.  Sawicky (2016) mengartikan digital 

marketing sebagai eksploitasi terhadap teknologi digital yang digunakan untuk menciptakan 

suatu saluran untuk mencapai resipien potensial untuk mencapai tujuan perbisnisan melalui 

pemenuhan kebutuhan konsumen yang lebih efektif.  

 



Digital marketing didefinisikan juga sebagai kegiatan pemasaran yang menggunakan media 

berbasis internet (Wardhana, 2015).Internet adalah alat yang cukup berpengaruh untuk bisnis. 

Roger dalam Rahardjo (2011) mengungkapkan ciri-ciri internet adalah sebagai berikut: 

a) Interactivity, kemampuan perangkat teknologi memfasilitasi komu- nikasi antar individu 

seperti bertatap muka langsung. Komuni- kasi terjalin sangat interaktif sehingga para 

partisipan bisa berkomunikasi dengan lebih akurat, efektif, dan memuaskan.  

b) Demassification, pesan dapat dipertukarkan kepada partisipan yang terlibat dalam jumlah 

besar.  

c) Asynchronous, teknologi komunikasi mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan 

menerima pesan pada waktu yang dikehen- daki setiap peserta.  

 

Media sosial memungkinkan pelaku bisnis untuk mencapai konsumen dan membangun 

hubungan yang lebih personal. Zhu dan Chen (2015) membagi media sosial ke dalam dua 

kelompok sesuai dengan sifat dasar koneksi dan interaksi:  

 

a) Profile-based, yaitu media sosial berdasarkan profil yang fokus kepada anggota individu. 

Media sosial kelompok ini mendorong koneksi yang terjadi karena individu tertarik 

kepada pengguna media sosial tersebut (e.g. Facebook, Twitter, WhatsApp).  

b) Content-based, yaitu media sosial yang fokus kepada konten, diskusi, dan komentar 

terhadap konten yang ditampilkan. Tujuan utamaya adalah menghubungkan individu 

dengan suatu konten yang disediakan oleh profil tertentu karena individu tersebut 

menyukainya (e.g. Youtube, Instagram, Pinterest).  

 

Media sosial telah membuka pintu bagi pelaku bisnis untuk berkomunikasi dengan jutaan orang 

mengenai produk mereka dan telah menciptakan peluang pemasaran baru. Media sosial 

berpotensi untuk membantu pelaku UMKM dalam memasarkan produknya (Stelzner, 

2012).Media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang 

menciptakan fondasi ideologi dan teknologi dari Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user generated content (Stockdale, Ahmed, & Scheepers, 2012). Aplikasi media 

sosial tersedia mulai dari pesan instan hingga situs jejaring sosial yang menawarkan pengguna 

untuk berinteraksi, berhubungan, dan berkomunikasi satu sama lain. Aplikasi-aplikasi ini 

bermaksud untuk menginisiasi dan mengedarkan informasi online tentang pengalaman 

pengguna dalam mengonsumsi produk atau merek, dengan tujuan utama meraih (engage) 

masyarakat. Dalam konteks bisnis, people engagement dapat mengarah kepada penciptaan 

profit.  

Wardhana (2015) menemukan bahwa strategi digital marketing berpengaruh hingga 78% 

terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan produknya. Strategi tersebut terdiri 

dari:  

1. Ketersediaan informasi produk dan panduan produk;  

2. Ketersediaan gambar-gambar seperti foto atau ilustrasi produk;  

3. Ketersediaan video yang mampu memvisualisasikan produk atau menampilkan 

presentasi pendu- kung;  

4. Ketersediaan lampiran dokumen- dokumen yang berisi informasi dalam berbagai format;  

5. Ketersediaan komunikasi online dengan pengbisnis;  

6. Ketersediaan alat transaksi dan variasi media pembayaran;  

7. Ketersediaan bantuan dan layanan konsumen;  

8. Ketersediaan dukungan opini online;  

9. Ketersediaan tampilan testimonial; 10. Ketersediaan catatan pengunjung; 11. 

Ketersediaan penawaran khusus;  

10. Ketersediaan sajian informasi terbaru melalui SMS-blog;  



11. Kemudahan pencarian produk;  

12. Kemampuan menciptakan visibilitas dan kesadaran merek;  

13. Kemampuan mengidentifikasi dan menarik pelanggan baru;  

 

 

Stockdale, Ahmed, dan Scheepers (2012) berhasil mengi- dentifikasi business value dari 

penggunaan media sosial bagi UMKM, seperti:  

a) Terciptanya saluran pemasar- an yang berkelanjutan;  

b) Kenaikan pendapatan jangka pendek dan penjualan jangka panjang;  

c) Penurunan biaya advertising hingga 70%;  

d) Reduksi dalam biaya pemasar- an secara keseluruhan;  

e) Terciptanya competitive advan- tage;  

f) Kemudahan promosi lintas platform media sosial;  

g) Peningkatan popularitas me- rek dan produk;  

h) Pengenalan organisasi atau perbisnisan ke masyarakat.  

 

Sosialisasi strategi digital marketing dalam bentuk peman- faatan media sosial sangatlah 

penting karena dapat memberi pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara 

maupun tahapan dalam memperluas jaringan konsumen melalui pemanfaatan media sosial 

dalam memasarkan produknya sehingga  pemanfaatan digital marketing memiliki beberapa 

peunggulan, antara lain:  

1. Target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan;  

2. Hasil cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan tindakan koreksi atau 

perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai;  

3. Biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional;  

4. Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis;  

5. Dapat diakses kapanpun tidak terbatas waktu;  

6. Hasil dapat diukur, misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang 

melakukan pembelian online;  

7. Kampanya bisa dipersonalisasi;  

8. Bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara 

langsung dan dua arah sehingga pelaku bisnis membina relasi dan menumbuhkan 

kepercayaan konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BAB VII 

 

PERENCANAAN BISNIS DIGITAL 

 

 

"If you try, you might fail. But if you don't try, you'll never succeed." Thomas A. 
Knight 

 

 

7.1. Pendahuluan 

 

Sebuah rencana bisnis adalah dokumen tertulis tentang masa depan bisnis, sebuah dokumen 

yang memberitahu apa yang direncanakan untuk dilakukan dan bagaimana berencana untuk 

melakukannya. rencana bisnis secara inheren. 

  

Rencana bisnis dapat membantu melakukan sejumlah tugas. Digunakan oleh pengbisnis 

investasi-mencari untuk menyampaikan visi mereka kepada investor potensial. Juga dapat 

digunakan oleh perbisnisan-perbisnisan yang berbisnis untuk menarik karyawan kunci, 

prospek untuk bisnis baru, berhubungan dengan supplier atau hanya untuk memahami 

bagaimana mengelola perbisnisan mereka lebih baik.  

 

Mengapa Rencana Business Dibutuhkan 

Disaat ingin memulai sebuah bisnis yang lebih signifikan yang kemungkinan akan 

mengkonsumsi sejumlah besar waktu, uang, dan sumber daya. Alasan mengapa dibutuhkan 

rencana bisnis : 

• Set tujuan khusus untuk manajer. Manajemen yang baik memerlukan pengaturan tujuan 

tertentu. 

• Mengembangkan bisnis yang ada. Menetapkan strategi dan mengalokasikan sumber 

dayasesuai dengan prioritas strategis. 

• Cadangan aplikasi pinjaman bisnis. Disaat investor, pemberi pinjaman ingin melihat 

rencana dan akan berharap rencana untuk menutupi poin utama. 

• Membuat bisnis baru. Gunakan rencana untuk membangun langkah-langkah yang tepat 

untuk memulai bisnis baru, termasuk apa yang perlu dilakukan, apa yang akan 

diperlukan sumber daya, dan apa yang akan diharapkan terjadi. 

• Berbagi dan menjelaskan tujuan bisnis dengan tim manajemen, karyawan dan 

karyawan baru. Membuat bagian yang dipilih dari rencana bisnis dan bagian 

dari pelatihankaryawan baru. 

• Menjual bisnis Anda.  Membantu pembeli memahami apa yang Anda miliki, apa itu 

layak dan mengapa mereka menginginkannya. 

 

Rencana Bisnis 

Rencana Bisnis Internal diperlukan ketika menyajikan rencana eksternal dan berfokus 

hampir secara eksklusif pada strategi bisnis, anggaran, dan perakiraan. Dan tentu termasuk 

dalam jadwal ulasan untuk tinjauan bulanan dan revisi. Rencana bisnis internal melewatkan 

rincian tentang sejarah perbisnisan dan tim manajemen karena semua orang di perbisnisan 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindakan-atau-perilaku-prososial/8392
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-visi/132685
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sumber-daya-perusahaan/120726
https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-manajer/120387
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen/116684
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sumber-daya-perusahaan/120726
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sumber-daya-perusahaan/120726
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-sumber-daya-perusahaan/120726
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https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-strategi/120386
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-manajemen/116684


hampir pasti tahu informasi ini. Rencana bisnis internal adalah alat manajemen yang digunakan 

untuk memandu pertumbuhan baik startups dan bisnis yang ada. Mereka membantu pemilik 

bisnis memikirkan keputusan strategis dan mengukur kemajuan menuju tujuan. 

 

Rencana Bisnis Eksternal, dokumen rencana bisnis formal, yang dirancang untuk dibaca oleh 

orang luar untuk memberikan informasi tentang bisnis. Penggunaan yang paling umum adalah 

untuk meyakinkan investor untuk mendanai bisnis, dan yang kedua yang paling umum adalah 

untuk mendukung aplikasi pinjaman. Kadang jenis rencana bisnis juga digunakan untuk 

merekrut atau melatih atau menyerap karyawan kunci, tapi itu jauh kurang umum. 

 

Sebuah dokumen rencana bisnis formal merupakan perpanjangan dari rencana bisnis internal. 

Itu adalah sebagian besar snapshot dari rencana internal itu ada pada waktu tertentu. Tapi 

sementara rencana internal pendek pada cat dan formalitas, dokumen rencana bisnis formal 

harus sangat baik disajikan, dengan lebih memperhatikan detail dalam bahasa dan format. 

Selain itu, detail rencana eksternal bagaimana dana potensial akan digunakan. Investor tidak 

hanya menyerahkan uang tunai tanpa pamrih-mereka ingin memahami bagaimana dana mereka 

akan digunakan dan apa yang diharapkan dari investasi mereka. 

 

Akhirnya, rencana eksternal menempatkan penekanan kuat pada tim yang sedang membangun 

perbisnisan. Investor berinvestasi pada orang daripada ide-ide, sehingga penting untuk 

menyertakan biografi anggota tim kunci dan bagaimana latar belakang dan pengalaman 

mereka akan membantumengembangkan perbisnisan. 

 

Langkah-langkah untuk Rencana Bisnis Sempurna 

 

Perencanaan bisnis sederhana dan begitu berharga merupakan panduan untuk membantu Anda 

melalui dasar-dasar. Berikut ini langkah-langkah untuk memulai proses perencanaan Anda : 

• Mulailah dengan lapang untuk menguraikan strategi dan konsep dasar untuk bisnis 

Anda. 

Lakukan ini dengan cepat dan tetap sederhana. Hanya sketsa konsep bisnis Anda, yang 

mencakup proposisi kunci nilai, gambaran dari masala, pemecahan, solusi untuk masalah, 

deskripsi pelanggan ideal Anda, dan gambaran kompetitif. 

• Memvalidasi asumsi dalam pitch Anda. 

Ketika Anda menguji, memperbarui dan memvalidasi asumsi Anda,dapat dibangun pada 

langkah 1. 

• Membangun perkiraan penjualan sederhana dan anggaran biaya. 

Pada tahap ini, penganggaran dan peramalan lebih daripada rinci, tepat perkiraan. Untuk 

mencari tahu ini, Anda akan ingin membangun sebuah perkiraan arus kas juga. 

• Jadwal tugas dan tonggak penting. 

Sangat penting untuk bergerak keluar dari tahap perencanaan dan mulai membangun 

bisnis Anda. Semakin cepat Anda bisa memulai, semakin Anda akan belajar sehingga 

Anda dapat menyesuaikan strategi Anda. Penjadwalan tugas dan menetapkan tanggung 

jawab menciptakan accountablity yang dapat Anda melacak dan mengelola. 

 

 

 

7.2. Perencanaan Bisnis di Era Digital 

 

Penyesalan terbesar di dunia investor Silicon Valley adalah melewati kesempatan 

menanamkan modal di bisnis Facebook diawal pengembangannya. Di tahun 2003, Mark 
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Zuckerberg bereksperimen membangun situs web di universitas Harvard dengan mem-posting 

2 pasang foto wanita dan pria untuk di-voting oleh pengunjung situs, siapa yang paling cakep. 

Setelah berjalan beberapa hari, situs ini diprotes dan dipaksa tutup karena dianggap melanggar 

privacy pemilik foto yang dipakai tanpa izin. Namun Mark tidak berhenti. 

 

Di Januari 2004, Mark mulai membangun cikal bakal Facebook dengan membuat situs tempat 

mahasiswa berinteraksi yang berisi database foto dan data pribadi mahasiswa di beberapa 

sekolah terkemuka seperti Harvard, Yale, dan Stanford. Di tahun berikutnya ketika pendanaan 

sudah dibutuhkan, Mark berjualan ke beberapa firma private equity, namun banyak ditolak 

karena rencana bisnis pendapatannya yang dianggap tidak jelas. Mark cuman menyampaikan, 

"saya ingin membangun database untuk mahasiswa, rencana selanjutnya untuk memonetisasi 

situs ini saya belum tahu." 

 

Tidak semua perbisnisan memiliki kesempatan bertemu dan berinvestasi di perbisnisan start-

up seperti Facebook. Namun semua perbisnisan harus mulai membangun organisasi yang 

berbasis digital untuk bertumbuh dan menghindari interupsi bisnis yang mematikan. Kasus 

digitalisasi di industri media dan munculnya perbisnisan transportasi berbasis on-line menjadi 

peringatan serius. Namun, studi oleh Deloitte pada tahun 2017 di Asia Pacific menunjukkan 

hanya 26% perbisnisan yang disurvei memiliki strategi digital yang sudah mapan. 

 

Dalam bertransformasi menjadi organisasi yang berbasis digital, perbisnisan memerlukan 

rencana bisnis digital yang unggul, yang dapat merubah data menjadi informasi, lalu digunakan 

untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Menurut Professor Dave Ulrich, yang disebut 

sebagai Guru Manajemen nomor 1 di dunia versi Majalah Forbes USA, ada 5 langkah untuk 

membangun rencana transformasi bisnis digital. 

 

Build a Business Case merupakan langkah pertama untuk membangun rasa keterdesakan 

untuk berubah. Pimpinan dan karyawan perlu sadar akan ancaman dari disrupsi teknologi 

seperti artificial intelligence, kompetisi on-line, dan virtual reality bagi kelangsungan bisnis. 

Disrupsi teknologi ini perlu dilihat sebagai peluang untuk bertumbuh. Dalam hal ini, bagian 

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat memfasilitasi komunikasi internal dalam membangun 

kesadaran tren digital misalnya melalui blogs atau vlogs, group chats, program penghargaan 

inovasi digital dan lainnya. Komunikasi yang sederhana namun berulang dapat merubah 

ketakutan karyawan terhadap teknologi mejadi  harapan dan inovasi. 

 

Selanjutnya Form a Digital Business Team dapat dilakukan dengan membentuk tim lintas 

fungsional yang tidak hanya terdiri dari orang Teknologi Informasi (TI), tetapi juga mewakili 

fungsi-fungsi lainnya sehingga semua fungsi dapat saling memberi dan mengakses informasi 

untuk membangun agenda digital. 

 

Di langkah Articulate Digital Business Outcomes, tim digital lintas fungsional yang telah 

dibentuk melakukan analisis visi dan tujuan transformasi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin 

dicapai sebaiknya spesifik dan terukur. Konsep Balanced Scorecard (BSC) menjadi penting 

untuk diterapkan. Tujuan dalam transformasi bisnis digital tidaklah semata-mata diukur dengan 

keberhasilan finansial atau indikator lagging seperti nilai penjualan atau laba. Dalam 

transformasi digital ukuran pelanggan dan proses atau disebut indikator leading harusnya 

menjadi perhatian yang lebih penting. 

 

Dalam kasus penyesalan para investor di atas, terdapat misalignment antara investor yang 

terlalu menekankan ukuran monetisasi ketika Mark Zuckenberg lebih menginginkan Facebook 



fokus kepada pengembangan jumlah pengguna di tahap awal. Ketika misalignment seperti ini 

terjadi dalam perbisnisan, banyak proyek transformasi digital yang berpotensi jangka panjang 

akan "layu sebelum berkembang" karena ketidaksabaran dari direksi. 

 

Terakhir, Audit Current Digital State perlu dilaksanakan untuk memahami gap antara tujuan 

dengan realita yang terjadi sekarang. Hasil audit akan menjadi basis awal melakukan 

langkah Crafting Digital Business Plan. Disiapkan oleh Digital Business Team dan disetujui 

oleh Direksi, rencana bisnis digital akan menghasilkan langkah yang spesifik untuk 

menerjemahkan visi dan tujuan transformasi menjadi aksi. Rencana bisnis tersebut harus 

memiliki langkah kerja yang spesifik dan program follow-up yang jelas untuk memonitor hasil 

implementasi secara berkala. 

 

Dalam tahap implementasi, tidak semua program digital yang direncanakan akan berhasil, 

seperti pengalaman kegagalan Mark di tahun pertama kuliahnya. Namun, tanpa mencoba untuk 

bertransformasi, tidak akan tercipta peluang untuk bertumbuh menghadapi disrupsi teknologi 

yang pasti akan terjadi. 

 

 

7.3. Membuat perencanaan Bisnis 

Secara singkat, perencanaan bisnis adalah suatu perencanan untuk sebuah bisnis. Selain itu 

juga merupakan deskripsi rinci mengenai detail bisnis sebelum sebelum seorang pengbisnis 

meluncurkan startup bisnis atau bisnis baru. Namun, hal-hal yang tidak terduga kadang bisa 

saja terjadi, seperti penjualan dan laba tidak naik sesuai rencana. 

 

Pada saat seperti itu, jika meninjau kembali perencanaan bisnis dan perencanaan pada saat itu, 

Anda dapat melihat dan membandingkan hal-hal yang tidak terduga terjadi dibandingkan 

dengan pada waktu penyusunan serta bagaimana perbedaan yang terjadi. 

Dalam artian, ini juga bisa dijadikan sebagai “kompas” untuk mengukur perbedaan dari 

rencana dan kemajuan yang dicapai sejak dimulainya proyek. 

 

Tujuan membangun perencanaan bisnis 

”Bisakah kita memulai bisnis tanpa membuat perencanaan bisnis?” Sebenarnya tidak begitu 

juga. Perencanaan bisnis/ bisnis plan bukanlah hal yang harus dibuat dalam dunia 

kewirabisnisan. Jadi mengapa kita menghabiskan waktu dan upaya untuk menyusunnya? 

Tujuan dari menyusun perencanaan bisnis dan perencanaan bisnis yaitu untuk mengundang 

reaksi dari masyarakat (pendengar dan pembaca). 

 

Tujuan Pendengar dan Pembaca Konten 

Pembiayaan 
Keluarga, teman, investor, perbisnisan, 

lembaga keuangan 

Untuk mendapatkan investasi 

dan pembiayaan 

Kepemilikan sumber daya 

manusia 

Sumber daya manusia dengan 

keterampilan yang diperlukan 

Mempekerjakan individu sesuai 

dengan pertumbuhan bisnis 

Mitra bisnis yang aman Mitra bisnis / calon mitra bisnis 
Mengamankan mitra yang 

diperlukan untuk operasi bisnis 

Lainnya Penguji/penilai dari kontes bisnis 
Partisipasi dalam kontes / 

kemenangan bisnis 

  

Di antara mereka, kasus yang paling sering muncul adalah pengadaan dana. Pada umumnya 

pengbisnis memulai bisnis dengan sumber daya manajemen yang buruk, sehingga perlu untuk 



mengumpulkan dana untuk memulai bisnis atau melakukannya sesuai jalur. Jika Anda adalah 

anggota keluarga atau teman yang sangat dekat, ada kemungkinan Anda akan dapat 

berkomunikasi dengan  pepatah “melakukan investasi jutaan kepada … … … tanpa 

menanyakan apapun!”, Tapi umumnya hal itu bukanlah rencana acak tetapi sesuatu yang 

terencana dengan baik sehingga kesuksesan tidak perlu ditanyakan lagi. Oleh karena itu, perlu 

menyiapkan perencanaan bisnisdan dokumen rencana bisnis. 

 

Apa yang diperlukan dalam perencanaan bisnis 

Konten yang diperlukan untuk perencanaan bisnis adalah tujuan bisnis. Status kompetisi. 

Bagaimana situasi pasar dan ukuran pasar yang akan dimasuki, dan seberapa besar ukuran 

pasar yang diharapkan di masa depan? 

 

Apa efek dari bisnis, apa dampaknya bagi pelanggan dan masyarakat?Produk dan layanan yang 

ditawarkan. Garis besar team yang terlibat dalam manajemen dan operasional. 

Situasi fiskal saat ini dan prospek di  masa depan. Hal-hal tersebutlah yang perlu kita masukkan 

dalam perencanaan bisnis, terutama untuk startup bisnis. Setelah kita melengkapi poin tersebut, 

penting untuk tetap fokus dan mengingat poin utamanya. 

 

Dalam pelaksanaannya, ketika mempresentasikan kepada lembaga keuangan dan investor, 

lebih digemari hal-hal yang sederhana, dan bahkan ketika membuat sesuatu di dalam 

perbisnisan, itu dibuat jelas dan dibuat dengan jelas oleh siapa pun, Ini akan menjadi 

perencanaan bisnisdalam arti nyata yang dapat dimanfaatkan. 

 

Komposisi umum perencanaan bisnis 

Perencanaan bisnis memiliki komposisi dan volume yang bervariasi tergantung pada ukuran 

dan jenis bisnis yang akan dibuat, namun perencanaan bisniss ecara umum terdiri dari format 

berikut. 

 

Ringkasan eksekutif (ringkasan rencana bisnis) 

Filosofi / Visi / Misi Manajemen 

Model bisnis 

Tujuan Bisnis 

Produk / layanan / pasar / pelanggan / pesaing Perbisnisan 

Teknologi / pemasaran / manajemen untuk aset atau peralatan 

Strategi Bisnis 

Manajemen team 

Rencana modal / EXIT · Persyaratan investasi 

Situasi keuangan dan perkiraan untung rugi. 

  

Meskipun tidak ada aturan khusus, 50 hingga 100 lembar dokumen ukuran A4 adalah volume 

standar dari suatu perencanaan bisnis misalnya untuk startup bisnis. Selain itu, karena  “EXIT” 

dan “persyaratan investasi” sering disusun bersama dengan perencanaan bisnis untuk 

permohonan investasi  dari investor. 

 

Komposisi perencanaan bisnis yang sederhana 

Meskipun perencanaan bisnis secara umum dan komposisinya telah dijelaskan di atas, namun 

bagi mereka yang memiliki banyak volume dan rintangan, hal yang pertama kali dilakukan 

adalah membuat dokumen perencanaan bisnis dengan komposisi seperti dibawah ini.  

 



Garis besar proyek (penjelasan singkat, tentang apa yang akan dilakukan) 

1. Visi / filosofi Manajemen (Mengapa Anda ingin memulai proyek ini dan apa yang ingin 

Anda wujudkan) 

2. Ukuran dan fitur pasar (Seberapa besar pasar yang Anda targetkan secara keseluruhan?) 

3. Model bisnis (mekanisme bisnis, mengapa bisnis ini menguntungkan?) 

4. Analisis 3C (perbisnisan sendiri, pelanggan, persaingan) 

5. Sumber daya manajemen internal, mengapa memungkinkan untuk melaksanakan 

proyek ini? 

6. Pelanggan : Pelanggan mana yang menjadi target dan mengapa Anda menargetkan 

pelanggan tersebut? 

7. Persaingan yang ada dan potensi persaingan, kekuatan dan karakteristiknya 

Strategi dan pengembangan bisnis (Bagaimana Anda akan mengembangkan bisnis 

Anda di masa depan). 

8. Rencana untung dan rugi dan perencanaan modal (Bagaimana merubah prospek 

menjadi profitabilitas, bagaimana cara mengumpulkan dana yang diperlukan, ada atau 

tidaknya masalah keuangan). 

  

Diperkirakan jumlah pemaparan perencanaan ini sekitar 20 hingga 30 slide di PowerPoint. 

Meskipun kurang dari perencanaan bisnis pada umumnya tapi itulah esensi yang perlu disaring. 

 Ada baiknya untuk cukup sekali saja membuat dalam format ini dan kemudian merevisinya 

sesuai dengan perencanaan bisnis Anda dan tujuan persiapan rencana bisnis. 

 

Mengumpulkan dana dari bank dan modal Ventura 

Bagaimana cara menyusun perencanaan bisnis. 

Secara umum, ketika Anda mengatakan “rencana bisnis”, Anda sebenarnya perlu 

menambahkan nuansa tentang isinya tergantung pada siapa yang membacanya. 

Misalnya, jika ini adalah rencana bisnis untuk mengumpulkan dana, dapat dikatakan bahwa 

apa yang Anda cari berbeda, tergantung pada kesadaran, maksud, dan tujuan. 

Khususnya, dalam kasus bank dan investor (pemodal, modal ventura), apa yang Anda inginkan 

pada akhirnya berbeda. 

 

Jika mendapat modal dari Bank 

Pertama, Bank adalah suatu organisasi yang mencari keuntungan melalui bunga pada uang 

pinjamannya. Kemudian, karena uang yang dikeluarkan adalah uang pinjaman, mereka akan 

menetapkan pinjaman pokok. 

 

Apa yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis untuk pinjaman yang diterima dari bank 

adalah bahwa uang pinjaman harus dikembalikan tepat waktu dan  membayar bunga bulanan 

dengan benar. Dengan kata lain, Anda memerlukan rencana bisnis. Khususnya, bank akan 

membutuhkan perkiraan aliran dana tunai yang mereka keluarkan. 

Untuk menerima pinjaman oleh perbisnisan dalam periode membangun bisnis, diharapkan 

tidak ada catatan buruk dimasa lalu. Jadi poin pentingnya adalah karir masa lalu dari pengusaja 

dan asal dana sangatlah penting. 

 

Dana asli adalah sumber dana sendiri. Jika ini lancar, maka tidak akan ada masalah. Namun, 

sebagai prasyarat, perlu juga dipastikan bahwa tidak ada kecurangan pajak dll. Selain itu, 

personalnya tidak memiliki catatan hitam sebagai pemegang kartu/kredit. 

Selanjutnya, Bank akan menekankan pada pertanyaan, Apakah uang pinjaman akan kembali 

dengan benar?, Dapatkah Anda membayar bunga dengan benar? 

 



Jika menggunakan modal ventura 

Tipe Modal ventura adalah sebagai pemodal yang memiliki posisi berbeda dengan bank. Secara 

alami, modal ventura memiliki alasan untuk memelihara perbisnisan baru untuk memasuki 

pasar baru yang akan meningkat di masa depan, tetapi perbisnisan tersebut juga penting untuk 

menghasilkan uang karena mereka adalah perbisnisan bisnis. 

 

Tujuan modal ventura adalah untuk meningkatkan nilai perbisnisan yang diinvestasikan. Cara 

modal ventura untuk menaruh uang adalah dengan memiliki saham pada perbisnisan yang 

menjadi target. Dengan kata lain, jika perbisnisan Anda mendapat uang dari modal ventura, 

modal ventura akan menjadi salah satu pemilik perbisnisan. 

 

Jika Anda memiliki saham perbisnisan dengan sejarah bisnis yang panjang, mungkin ada 

beberapa investor yang ingin mendapatkan penghasilan dengan membagi laba = mendapatkan 

pembagian laba perbisnisan, tetapi sebagian besar modal ventura adalah saham yang diperoleh 

dengan berinvestasi dimana nilainya naik, maka perbisnisaan akan menjualnya dan 

mendapatkan penghasilan. 

 

Kekhawatiran terbesar adalah apakah nilai investasi perbisnisan itu akan meningkat atau tidak. 

Lebih penting lagi, dana modal ventura didanai sendiri, tetapi sebagian besar waktu 

dikumpulkan dari berbagai tempat. Oleh karena itu, di dalam kontrak akan disebutkan kapan 

batas mengembalikan uang tersebut. Singkatnya, investasi dari modal ventura berbeda dari 

pinjaman bank, sistem kerjanya adalah uang tidak kembali. Namun, di sisi lain, diperlukan 

bisnis untuk meningkatkan ke nilai tertentu pada batas waktu tertentu. 

 

Meskipun mungkin ada pemikiran bahwa modal ventura juga mengambil risiko yang sesuai 

dan berinvestasi di perbisnisan-perbisnisan berkembang. Jadi, menunggu selama 10 atau 20 

tahun dengan sabar, tidak ada alasan untuk tidak mengatakan apa-apa. Perbisnisan memiliki 

kebutuhan untuk membuat hasil tertentu dan menguangkan uang yang diinvestasikan sekitar 5 

hingga 7 tahun. 

 

Dengan kata lain, perbisnisan Anda menerima uang dari modal ventura berarti ada permintaan 

untuk suatu kondisi bahwa jumlah uang telah meningkat dengan cepat dan diinvestasikan 

dalam periode waktu tertentu. Pada saat ini, Anda akan menguangkan dengan mendaftar di 

pasar saham (disebut IPO) atau menjual perbisnisan ke perbisnisan lain (M&A).Oleh karena 

itu, sebagai prasyarat untuk menerima dana dari modal ventura, anda harus mempunyai bisnis 

yang diharapkan dapat memiliki pertumbuhan cepat yang akan membuat nilai perbisnisan 

meningkat berkali-kali, puluhan kali dalam beberapa tahun semenjak didirikan. Jika Anda tidak 

siap untuk memberikan hasil dalam beberapa tahun, Anda tidak akan dapat menerima dana dari 

modal ventura. 

 

Rangkuman 

Jika dikatakan bahwa kita tidak dapat memulai bisnis tanpa membuat rencana bisnis,  itu tidak 

100% benar. Karena banyak orang yang berhasil dengan idenya yang datang dalam sekejap, ia 

berani berwirabisnis, melanjutkan bisnis sambil menyelesaikan masalah di depannya. Tetapi 

ada benarnya juga bahwa ada banyak orang gagal di bawah bayang-bayang orang-orang 

sukses. Kehidupan tidak bisa diulang. Maka dari itu agar tidak menyesal di kemudian hari 

karena kurangnya perencanaan bisnis, penting untuk mempersiapkan diri dan merencanakan 

dengan baik startup bisnis yang ingin dilakukan. 

 

 



7.4. Tugas Kelompok Mahasiswa 

 

Buatlah suatu rencana bisnis digital, kemudian dipresentasikan per kelompok pada acara 

perkulihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VIII 

 

 

MENGENAL BISNIS JASA YANG BERBASIS DIGITAL 

 
8.1.  Pengertian Jasa 

 

 Kotler dan Keller (2006 ; 441) mengemukakan bahwa : 

 

A service is any activity or performance that one party can offer to another that is 

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. It’s production 

may or may  be tied to a physical product.   

 

 Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang di tawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang 

secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa 

dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik. Demikian juga Stanton (2002:537) 

menyatakan : 

 

Services are identifiable, intangible activities that are the main object of a transaction 

designed to provide want- satisfaction to customers . By this definition we exclude 

supplementary services that support the sale of goods or other services. 

 

Zeithaml dan Bitner (2000;3) mengemukakan definisi Jasa sebagai berikut, 

 

 Include all economic activities whose output is not a physical product or construction, 

is generally consumed at the time it is produced, and provides sdded value in forms 

(such as convenience, amusement, timelines, comfort or health) yhat are essentially 

intangible concerns of its first purchaser. 

 

 Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan out put selain produk 

dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai 

tambah dan secara prinsip tidak berwujud (intangible) bagi pembeli pertamanya. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka, jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Suatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu 

produk fisik. 

c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan. 

d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. 

 

8.2  Karakteristik Jasa 

 

 Jasa adalah sesuatu yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan 

(transfer of ownership). Menurut Kotler & Keller (2006 : 441), jasa memiliki empat ciri utama 

yang sangat mempengaruhi rancangan program pemasaran jasa, yaitu: 

 

• Tidak berwujud (Intangibillity) 



Jasa mempunyai sifat tidak berwujud, karena tidak bisa dilihat, dirasakan, diraba, didengar 

atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Untuk mengurangi ketidakpastian, pembeli 

akan mencari tanda atau bukti dari kualitas layanan jasa tersebut. Pembeli akan mengambil 

kesimpulan mengenai kualitas layanan jasa dari tempat (place), manusia (people), 

peralatan (equipment), alat komunikasi (commucation material), simbol-simbol (symbols) 

dan harga ( price) yang mereka lihat. Demikian juga apabila dilihat dari core services nya 

jasa angkutan adalah  mengantarkan para penumpang dari  lokasi asal mereka ke lokasi 

tujuan. 

•  Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparabillity) 

 Jasa-jasa umumnya dipoduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. 

Jika jasa diberikan oleh seseorang, maka orang tersebut merupakan bagian dari layanan 

jasa tersebut,. Client juga hadir pada saat jasa diberikan, interaksi penyedia dengan client 

merupakan ciri khusus dari pemasaran jasa. Baik penyedia maupun client akan 

mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

• Beraneka Ragam (Variabillity) 

 Jasa itu sangat beraneka ragam, karena tergantung kepada yang menyediakannya dan 

kapan serta di mana disediakan. Seringkali pembeli jasa menyadari akan keanekaragaman 

ini dan membicarakannya dengan yang lain sebelum memilih seorang penyedia jasa. 

• Tidak Tahan Lama (Perishabillity)  

 Jasa-jasa tidak dapat disimpan. Keadaan tidak tahan lama dari jasa-jasa bukanlah masalah 

jika permintaannya stabil, karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan 

sebelumnya. Jika permintaan terhadapnya berfluktuasi maka perusahan jasa menghadapi 

masalah yang sulit.  

 

 Bateson (1997;12) mengemukakan karakteristik-karakteristik jasa sebagai berikut. 

a) Jasa tidak dapat disimpan dan pada umumnya di konsumsi pada saat dihasilkan. 

b) Jasa bergantung pada waktu, secara umum pelanggan sering kali cenderung 

memanfaatkan jasa secara lebih sering pada waktu tertentu. 

c) Jasa bergantung pada tempat. 

d) Konsumen selalu terlibat dalam proses produksi jasa, karena konsumen merupakan 

bagian integral dari proses tersebut. 

e) Perubahan pada konsep kemanfaatan berarti perubahan proses produksi yang terlihat 

maupun tidak. 

f) Setiap orang dan apapun yang berhubungan dengan konsumen turut juga mempunyai 

andil dalam memberikan peranan. 

g) Karyawan penghubung (contact employee) merupakan bagian dari proses produksi 

jasa. 

h) Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa 

terjadi secara real time, dan konsumen terlibat pada proses produksinya. Jika terjadi 

kesalahan pada saat produksi maka sudah terjadi kesalahan pada saat produksi maka 

sudah terlambat bagi bagian pengendalian kualitas untuk memperbaikinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tabel 8.1 

Daftar Referensi karakteristik dari jasa 
Nama author Intangi- 

bility 

Hetero- 

Geniety 

(Non 

Standardizat

ion) 

Inseperabil

ity 

Of 

Production 

And 

consumpti

on 

Perishability 

(can not be 

Inventoried) 

Bateson (1977,1979,1997) √  √ √ 

Bell(1981) √ √  √ 

Leonard L Berry (1975,1980,1996,2001) √ √ √ √ 

Beason and Jackson(1975) √ √ √  

Booms and Bitner (1981,1982) √  √  

Carmen and Langard (1980) √ √ √  

Davidson (1978) √ √ √  

Davis, Guilttinan and Jones (1979) √  √  

Donnely (1976, 1980) √  √ √ 

Eigiller and Langegard (1975, 1976, 

1977) 

√ √ √  

Fisk (1981) √    

George and Barksdale (1974,1977) √  √  

Gronnors (1977,1978,1979,1983,1996) √  √  

Johnson (1969,1981) √ √ √  

Judd (1968) √  √  

Kniselly (1979a,1979b,1979c) √ √ √ √ 

Langenard et al (1981) √ √ √  

Lovelock (1981,1996,2000,2001) √  √  

Rathmell (1966,1974) √ √ √ √ 

Regan (1963) √ √ √ √ 

Sasser (1976) Sasser and Arbeit (1978) √ √ √ √ 

Sclissel (1977) √ √ √  

Shostack (1977a,1977b) √ √ √  

Thomas (1979) √ √  √ 

Uhl & Upah (1980) Upah (1980) √ √ √ √ 

Zeithaml (1986,1991,1996,2000,2001) √ √ √ √ 

Sumber Bateson, John,E,G, Managing Services Marketing (2002;49) 

 

Berdasarkan karakteristik jasa yang ditinjau dari berbagai sudut pandang antara pihak 

penyedia jasa dengan tingkat kepentingan, maka karakteristik jasa jalan tol diarahkan sebagai 

asset yang bersifat tidak berwujud (Lovelock, 2002:19).  

  

8.3  Klasifikasi Jasa 

 

 Pada hakekatnya bukan sesuatu yang mudah untuk menyama ratakan pemasaran jasa, 

karena industri jasa sendiri sangatlah beragam. Klasifikasi jasa dapat membantu memahami 

batasan-batasan dari industri jasa dan memanfaatkan pengalaman industri jasa lainnya yang 

mempunyai masalah dan karakteristik yang sama untuk diaplikasikan pada suatu bisnis jasa.. 

Menurut Gronroos (1990;33), jasa dapat di klasifikasikan berdasarkan : 

 

(1) Jenis jasa (type of service)  

(2) Jasa profesional (professional service)   

(3) Jasa lainnya   

(4) Jenis pelanggan (type of customer)   



(5) Individu (individuals) dan  

(6) Organisasi (organizations)  

 

  Dilain pihak    Kotler (2003:461), berpendapat  jasa berbeda sesuai dengan apakah jasa 

itu berbasis manusia  (people based) atau berbasis peralatan (equipment based). Jasa 

berbasiskan peralatan beragam tergantung dari apakah jasa itu dilakukan secara otomatis atau 

dimonitor oleh operator terlatih atau tidak terlatih. Jasa berbasiskan manusia dibedakan atas 

apakah jasa itu dilakukan oleh pekerja terlatih, tidak terlatih atau profesional. Kedua, Kotler 

juga mengemukakan bahwa tidak semua jasa memerlukan kehadiran client (client's presence) 

dalam menjalankan kegiatannya. Ketiga, Jasa juga berbeda berdasarkan apakah jasa itu sesuai 

dengan kebutuhan pribadi atau kebutuhan bisnis. Akhirnya, penyedia jasa berbeda dalam 

tujuannya (Profit atau non-profit) dan dalam kepemilikan (private atau public). 

 

     Sedangkan Stanton (1996:221) membagi pengelompokan usaha jasa menjadi: 

1.  Jasa Komersial 

Merupakan jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencari 

keuntungan, yang termasuk di dalamnya berupa : 

a. Jasa perumahan 

b. Rekreasi dan hiburan 

c. Perawatan medis 

d. Pendidikan pribadi 

e. Jasa asuransi dan financial 

f. Jasa angkutan dan sarana angkutan 

2. Jasa Non Komersial 

 

 Merupakan jasa yang diberikan oleh suatu lembaga dengan tujuan sosial, yang 

termasuk di dalamnya berupa : 

a. Panti-panti sosial 

b. Lembaga sosial  

c. Pendidikan 

d. Kesehatan masyarakat 

e. Lembaga pemerintahan 

f. Lembaga keagamaan 

 

Menurut Adrian Payne (2000,11), klasifikasi jasa dapat di kelompokkan berdasarkan 

pembagian sebagai berikut. 

a. Type of service (macam jasa) 

b. Type of seller (macam penjual) 

c. Type of purchaser (macam pembeli) 

d. Demand Characteristics ( karakteristik permintaan) 

e. Degree of intangibility (tingkat ketidak nyataan) 

f. Buying motives (alasan pembelian) 

g. Equipment based versus people based (berdasar manusia berdasar peralatan) 

h. Amount of customer contact (banyaknya interaksi dengan pelanggan) 

i. Service delivery requirement (syarat-syarat penyerahan jasa) 

j. Degree of customization (tingkat fleksibilitas produk) 

k. Degree of labour intensity (tingkat intensitas pekerja) 

 

Klasifikasi jasa dapat dilakukan pula berdasarkan “proses kontak” dengan pelanggan   seperti    

terlihat pada     gambar 8.1.      Semakin tinggi kontak dengan pelanggan, semakin nyata bahwa 



suatu perusahaan bergerak di bidang jasa yang sesungguhnya. Demikian pula sebaliknya, 

perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur-barang melakukan intensitas kontak dengan 

pelanggan lebih rendah. Semakin banyak perusahaan melakukan kontak langsung dengan 

pelanggan, akan semakin sulit untuk merancang dan mengawasi sistem operasinya. 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                      Sumber : Murdick et al, (1996;56) 

 

Gambar 8.1. Kontak dengan Pelanggan 

 

Lovelock (2002; 53) melakukan pengklasifikasian  jasa dengan cara lain yang memungkinkan 

perusahaan dalam memahami perilaku konsumen dengan kebutuhannya. Klasifikasi jasa 

menurut Lovelock tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Berdasarkan sifat tindakan jasa (the nature of the service act), merupakan kelompok 

jasa yang sifat penyampaiannya dapat berhubungan dengan tubuh atau pikiran dari 

pihak penerima jasa, serta dapat juga berkaitan dengan benda atau kekayaan dan 

kepentingan lainnya bagi pihak penerima jasa. 

b. Berdasarkan hubungan dengan pelanggan (relationship with customer), kelompok jasa 

yang jenis hubungannya dengan pelanggan dalam menyampaikan jasanya dilakukan 

secara berkesinambungan atas dasar kebijaksanaan yang bersifat sesaat, dengan 

memperhatikan hubungan secara keanggotaan dan tidak ada hubungan secara formal. 

c. Berdasarkan tingkat customisasi dan keputusan dalam penyampaian jasa 

(customization and judgement in service delivery), kelompok jasa yang ditinjau dari 

segi tinggi rendahnya keseragaman atau yang lebih terbiasa secara umum dari jasa yang 

disajikan menurut pandangan pihak penyedia jasa maupun pelanggan, dikaitkan dengan 

tinggi rendahnya penilaian, tanggapan, pendapat atau pertimbangan dari pihak 

pelanggan terhadap jasa yang disediakan. 

d. Berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa (nature of demand and supply for 

service), kelompok jasa yang ditinjau dari tingkat fluktuasi permintaan dikaitkan 

dengan kapasitas jasa yang disediakan atau kemampuannya unruk melayani permintaan 

pasar. 

e. Berdasarkan metode penyampaian (method of service delivery), kelompok jasa yang 

ditinjau dari cara interaksi antara pelanggan dengan penyedia di kaitkan dengan 

banyaknya tempat yang disediakan oleh pihak penyedia jasa. 
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8.2.  Contoh Bisnis Jasa berbasis Digital 

 

Beberapa pengusaha bisnis jasa digital mengoptimalkan penjualan bisnis mereka melalui 

media sosial dan situs video sebagai sarana promosi. Misalnya saja berikut ini. 

 

Inilah beberapa inspirasi dan contoh bisnis jasa digital di Indonesia. Walaupun produk yang 

mereka tawarkan adalah barang, namun menggunakan fasilitas jasa digital dalam 

mengkomunikasikan produknya. 

 

 
1. Crownbox Store 

 

Crownbox Store pertama kali membuka toko secara online di forum gaya hidup perempuan 

(Female Daily) pada tahun 2015. Mereka menjual kosmetik, perawatan wajah, dan peralatan 

dandan dari Eropa, Amerika, dan Australia. Semua produk yang dijual di sini asli, harganya 

bersahabat, dan pelayanannya cepat. Kini, Crownbox Store juga telah melebarkan sayapnya ke 

Instagram (@crownbox_us) dan situs (crownboxstore.com). 

 

2. Kacamacha 

 

Semua orang ingin tampil modis dengan menggunakan kacamata. Bukan hanya kacamata baru, 

tambahan aksesori dan tali kacamata yang ditawarkan oleh @kacamacha di Instagram pun 

menjadi incaran. Akun ini menawarkan tali kacamata berbahan dasar alloy metal, manik-

manik, dan kain polyester yang dipadukan dengan bandul berbagai bentuk. Saat ini, 

Kacamacha juga sudah tersedia di Berrybenka. 

https://www.instagram.com/crownbox_us/
http://www.crownboxstore.com/
https://www.instagram.com/kacamacha/


 
3. Kebun Roti 

 

Selalu mengutamakan bahan baku berkualitas untuk menciptakan roti sehat adalah ciri 

khas Kebun Roti. Dalam membuat roti, mereka menggunakan bahan makanan alami, bahkan 

untuk membuat raginya. Begitu pula dengan selai buahnya, semuanya dibuat oleh mereka 

sendiri. Kebun Roti hanya tersedia di Yogyakarta. Dalam setiap foto yang diunggahnya, 

mereka menjelaskan nama roti dan bahan yang terkandung di dalamnya. 

 

4. Povilo 

 

Berawal dari banyaknya produk tas dengan harga selangit tetapi kualitas standar, Povilo pun 

berinisiatif untuk membuat tas berkualitas dengan harga sebanding. Mereka memproduksi tas 

dengan menggunakan bahan polyurethane, yaitu material sintetis yang telah melewati uji coba 

ketahanan serta ramah lingkungan. Di Instagram (@povilo.id), mereka menggunakan konsep 

foto yang menunjukkan tas Povilo dapat digunakan dalam berbagai acara. 

 

5. Sejauh Mata Memandang 

 

Nama Sejauh Mata Memandang meroket sejak film AADC 2 ditayangkan. Pasalnya, Cinta 

sebagai pemain utama perempuan AADC 2 mengenakan scaft motif ayam produksi Sejauh 

Mata Memandang ini. Produk fashion milik Chitra Subiyakto ini tidak hanya menjual batik, 

tapi juga ikut mengedukasi masyarakat bahwa batik adalah kain yang ditulis menggunakan 

lilin, dicap menggunakan tembaga, maupun sablon manual. Produk yang mereka jual 

berkonsep sederhana dengan mengutamakan kekuatan motif. Di Instagram 

(@sejauh_mata_memandang), Anda bisa meilhat secara lengkap keunikan dari produk fashion 

batik yang satu ini. 

https://www.instagram.com/kebunroti/
https://www.instagram.com/povilo.id/
https://www.instagram.com/sejauh_mata_memandang/


Itulah 5 contoh inspirasi bisnis jasa digital yang sudah dijalankan di Indonesia. Bagi Anda yang 

ingin memulai bisnis di dunia digital, ide unik dan kreatif akun-akun bisnis di atas bisa Anda 

pelajari untuk menjalankan bisnis idaman Anda nanti. 

 
8.3. Tugas Kelompok Mahasiswa 

 

Bisnis yang telah anda bangun, sebagaimana tugas yang diselesaikan pada BAB 7, maka 

Anda rancang dalam komunikasi pemasaran produk/ brand anda tersebut melalui bisnis jasa 

yang berbasis digital. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IX 

 

 

BAURAN MEMASARAN JASA BERBASIS DIGITAL 

 

Sebagaimana yang telah dikemukakan Lovelock & Wright di atas, bahwa  jasa dapat 

dikatakan sebagai suatu sistem, yaitu sistem operasi jasa, sistem penyampaian jasa, dan sistem 

pemasaran jasa yang dijewantahkan dalam bauran pemasaran jasa, karena dalam sistem operasi 

jasa, elemen-elemen jasa yang dibuat adalah elemen-elemen dari bauran pemasaran jasa, 

demikian juga dalam sistem penyampaian jasa, elemen-elemen jasa yang disampaikan pada 

konsumen adalah elemen-elemen dari bauran pemasaran jasa juga.  

 

Pemasaran adalah tugas utama perusahaan menghasilkan kepuasan pelanggan serta 

kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang sebagai kunci untuk memperoleh profit.  Hal 

ini berlaku pada perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa maupun pada perusahaan 

yang bergerak di bidang industri non-jasa. Walaupun terdapat kesamaan tujuan pada kedua 

jenis industri tersebut, diperlukan strategi pemasaran yang berbeda untuk masing-masing jenis 

industri. Perbedaan strategi tersebut dipengaruhi oleh ciri-ciri dasar yang berbeda dari jenis 

produk yang dihasilkan. Oleh karena itu strategi dan taktik yang digunakan dalam pemasaran 

suatu produk berupa barang kerap sekali tidak diterapkan begitu saja dalam pemasaran produk 

berupa jasa. 

 

Dalam memasarkan produk diperlukan suatu bauran pemasaran (marketing mix) 

dengan merancang dan menentukan Product, Price, Place, Promotion (4P) untuk dapat 

memenangkan persaingan, memperoleh profit, dan bertahan hidup. Dalam bauran pemasaran 

jasa dengan hanya mengandalkan 4 alat bauran pemasaran saja, perusahaan tidak dapat 

memahami hubungan timbal balik antara aspek-aspek kunci dalam bisnis jasa. Bauran 

pemasaran jasa (service marketing mix) diperlukan aspek lainnya yaitu: People, Physical 

Evidence, dan Process. Digambarkan sebagai berikut :  

 

 
Gambar 9.1  Marketing Mix For Service  

Sumber: Roland T. Rust, A.J. Zahorik, T.L. Keiningham (1996), Service Marketing, 

Harper Collins College Publishers, New York, p.11)      

         

 

 Zeithaml and Bitner  (2001: 18)  mengemukakan definisi  bauran  pemasaran  sebagai  

berikut ; 



“  Marketing  mix  defined  as  the  elements an  organizations  controls   that can  

be  used  to  satisty  or  comunicate  with  custemer.  These   element  appear as 

core  decisions  variables  in  any  marketing   text  or  marketing  plan”. 

 

 Didalam  hal ini  berarti  bauran  pemasaran  jasa  adalah  elemen – elemen  organisasi  

perusahaan  yang  dapat  dikontrol  oleh  perusahaan dalam  melakukan  komunikasi  dengan  

konsumen  dan  akan  dipakai  untuk  memuaskan  konsumen. 

 

 Berdasarkan  definisi  tersebut  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  marketing  mix  

merupakan  unsur – unsur pemasaran  yang  saling  terkait, dibaurkan, diorganisir  dan 

digunakan  dengan  tepat,  sehingga  perusahaan  dapat  mencapai  tujuan  pemasaran  dengan  

efektif,  sekaligus  memuaskan  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen. 

 

 Selanjutnya  Zeithaml  dan  Bitner  mengemukakan  kosep  bauran  pemasaran  

tradisional  (traditional  marketing  mix) terdiri  dari  4P,  yaitu  product (produk),  price  

(harga), place (tempat/lokasi)  dan  promotion  (promosi).  Sementara  itu,  untuk  pemasaran  

jasa  perlu  bauran  pemasaran  yang  diperluas  (expanded  marketing  mix  for  services)  

dengan  penambahan  unsur  non – traditional  marketing  mix,  yaitu  people (orang),  physical  

evidence (fasilitas  fisik)  dan  process (proses),  sehingga  menjadi  tujuh  unsur  (7P).Masing 

– masing  dari  tujuh  unsur  bauran  pemasaran  tersebut  saling berhubungan  dan  tergantung  

satu  sama lainnya  dan  mempunyai  suatu bauran  yang  optimal  sesuai  dengan  karakteristik  

segmenya  (Zeithaml, 2000: 18 – 21). 

 

 Penambahan unsur  bauran  pemasaran  jasa  dilakukan  antara  lainya  karena  jasa  

memiliki  karakteritik  yang  berbeda  dengan  produk,  yaitu  tidak  berwujud,  tidak  dapat  

dipisahkan, beraneka  ragam  dan  mudah  lenyap.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Zeithaml  

dan  bitner  (2000: 19)  bauran  pemasaran  terdiri  dari  7 P yaitu  product, price, place,  

promotion  people,  physical evidence,  dan  process.  Unsur – unsur  bauran  pemasaran  jasa  

(7P)  ini  dapat  digambarkan  sebagai  berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  :Valeria Zeithaml  &  Mary jo Bitner (2000:19) 

 

Gambar 9.2. Service Marketing Mix 

  
 Untuk  menjangkau  pasar  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  maka  setiap  perusahaan  

perlu  mengelola  kegiatan  pemasarannya  dengan  baik.  Perusahaan  harus  dapat  menyusun  

serta  menggunakan  controllable  marketing  variables,  untuk  mengatisipasi  perubahan  dari  

uncontrollable  marketing  variables,  serta  untuk  mempengaruhi  permintaan  produk  

perusahaan.  Oleh  karena  itu  perusahaan  harus  dapat  mengkombinasikan  unsur – unsur  

pemasarannya  sesuai  dengan  lingkungan  perusahaan,  dapat  memuaskan  pasar  sasaran  dan  

tetap  sejalan  dengan  sasaran  perusahaan  dalam  bidang  pemasaran  secara  keseluruhan.  

Bauran  pemasaran  yang  telah  ditetapkan  perusahaan  sebaiknya  selalu  disesuaikan  dengan  

kondisi  dan  situasi  yang  dihadapi  perusahaan,  jadi  harus  bersifat  dinamis. 
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(Kotler, 2003: 95): Marketing Mix is the set of marketing tools that the firm uses to 

persue its marketing objectives in the target market.. Menurut Kotler and Amstrong (2001: 

48): Marketing Mix is the set of controllable tactical marketing tools that the firm blends to 

produce the response it wants in target market. 

 

 Disamping bauran pemasaran jasa dikenal tiga unsur penting lainnya dalam pemasaran 

industri jasa (Kotler, 2003: 475), yaitu : 

1.  Pemasaran internal (internal marketing), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk melatih dan memotivasi para karyawannya agar melayani konsumen dengan baik. 

Manajemen juga memberikan penghargaan dan pengakuan yang sepadan dan manusiawi. 

Aspek ini memberikan motivasi, moral kerja, rasa bangga, loyalitas, dan rasa ‘memiliki’ 

setiap orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan konstribusi besar 

bagi perusahaan dan bagi pelanggan yang dilayani. 

2. Pemasaran eksternal (external marketing), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan jasa kepada 

konsumen. Bila ini bisa dilakukan dengan baik, maka pelanggan akan ’terikat’ dengan 

perusahaan, sehingga laba jangka penjang bisa terjamin. Untuk dapat menetapkan bauran 

jasa (service mix) maka diperlukan konsep pemasaran jasa (service marketing concept), 

yaitu: mengetahui keinginan  konsumen, dan mengetahui keuntungan dari produk yang 

ditawarkan. 

3.  Pemasaran interaktif (interactive marketing), yaitu keahlian karyawan dalam melayani 

pelanggan. Pelanggan menilai jasa tidak hanya dari kualitas teknis tetapi juga dari kualitas  

fungsionalnya. Para profesional dan penyedia jasa lainnya harus memberikan ‘sentuhan 

tinggi’ dan juga ’teknik tinggi’. 

 

Hubungan antara Internal Marketing, External Marketing, dan Interactive Marketing 

yang merupakan unsur bauran pemasaran jasa dapat digambarkan sebagai berikut : 

           
Gambar 9.3  Three Types of Marketing in Service Industries 

Sumber: Kotler (2003), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, 

and Control, 9th ed., Englewood Cliffs, NJ.: Prentice-Hall International, Inc., p.475. 

 

Untuk menjangkau pasar sasaran yang telah ditetapkan, maka setiap perusahaan perlu 

mengelola kegiatan marketing-nya dengan baik. Perusahaan harus dapat menyusun serta 

menggunakan controllable marketing variables (marketing Mix), untuk mengantisipasi 

perubahan dari uncontrollable variables, serta untuk mempengaruhi  permintaaan produk 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memerlukan suatu strategi khusus untuk 

menghadapinya. 

 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa marketing mix merupakan 

controllable marketing variables yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan digunakan 



dengan tepat, sehingga perusahaan dapat mencapai marketing objective-nya dengan efektif, 

sekaligus memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

 

Pendekatan pemasaran 4P, yaitu: product, price, place and promotion sering berhasil 

untuk barang, tetapi berbagai elemen tambahan memerlukan perhatian dalam bisnis jasa. 

Booms dan Bitner menyarankan tambahan 3P yang terlibat dalam pemasaran jasa (service 

marketing): people, physical evidence dan process (Kotler, 2003: 475).  

 

Pada penelitian jalan tol ini, berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan penulis, 

seperti yang telah diungkapkan pada Bab I yang tertuang pada Gambar 1.1 bahwa yang paling 

banyak dikeluhkan oleh pengguna bisnis adalah unsur 3(tiga) P yang non conventional yaitu : 

a. People 

b. Physical Evidence 

c. Proses. 

 

Dimana keluhan dari pengguna tol mengenai pelayanan petugas pelayanan sebanyak 63,3%, 

Prasarana fisik dikeluhkan sebanyak 63,3% oleh pengguna tol, dan proses pelayanan 

dikeluhkan sebanyak 43,3%, maka pada penelitian ini hanya unsur 3(tiga) P yang akan di teliti. 

Adapun pengertian dari masing-masing ke tiga marketing tools tersebut secara singkat 

akan dibahas dibawah ini.  

 

9.1.  Petugas Pelayanan (People) 

 

Heskett dan Sasser, (1997 ; 241), mengemukakan dalam putting employee first  bahwa 

people (employee) dalam jasa adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan 

segala aktifitas perusahaan, dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua 

organisasi. Dalam perusahaan jasa unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting 

dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak 

langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting 

dalam mempengaruhi kualitas pelayanan yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang 

bersangkutan. 

 

Elemen people ini memiliki 2 aspek, yaitu: 

• Service People 

Dalam organisasi jasa, service people biasanya memegang jabatan ganda, yaitu 

mengadakan jasa dan menjual jasa tersebut. Dengan pelayanan yang unggul (service 

exellence), cepat, ramah, teliti, dan akurat akan menciptakan kepuasan dan kesetiaan pelanggan 

terhadap perusahan yang akhirnya akan meningkatkan nama baik perusahaan. 

 

• Customer 

Faktor lain yang mempengaruhi adalah hubungan yang ada diantara para pelanggan. 

Pelanggan dapat memberikan persepsi kepada konsumen lain, tentang kualitas pelayanan yang 

pernah didapatnya dari perusahaan. Keberhasilan dari pemasaran jasa berkaitan erat dengan 

seleksi, pelatihan, motivasi dan manajemen dari sumber daya manusia. Telah banyak contoh 

dari jasa-jasa yang jatuh atau berhasil sebagai akibat dari tidak efesien atau efektifnya 

manajemen sumber daya manusia. 

 

Pentingnya sumber daya manusia dalam pemasaran jasa telah mengarah pada perhatian 

yang besar pada pemasaran internal. Pemasaran internal semakin diakui perusahaan jasa dalam 

menentukan suksesnya pemasaran ke pelanggan eksternal. 



Haksever, Render, Russel, dan Murdick, (2000 ; 131) menyatakan bahwa Orang 

(People); adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktifitas 

perusahaan, dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi. 

Dalam perusahaan jasa unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting dalam 

bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak langsung 

dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting dalam 

mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang bersangkutan. 

 

 Zeithaml & Bitner (1996:117) mendefinisikan kualitas pelayanan yang memiliki dua 

unsur besar, yaitu people dan prasarana fisik : “ as the delivery of excellent or superior service 

relative to customer expectations “.Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Beteson 

(1991:516) dan dalam Lovelock & Wright (2002:367) “lima unsur yang menentukan kualitas 

pelayanan, yaitu: tangible merupakan unsur yang berupa prasarana fisik, sedangkan  

responsiveness, reliability, assurance, dan empathy” merupakan unsur-unsur yang merupakan 

kinerja people. Sehingga pada subbab ini mengambil people sebagai unsur yang akan 

dijelaskan lebih lanjut. Reliability mencakup konsistensi dari penampilan dan keandalan 

petugas pelayanan. Responsiveness meliputi kesiapan dan kecepat tanggapan petugas 

pelayanan untuk menyediakan jasa. Assurance meliputi keterampilan, kepercayaan, keamanan 

petugas pelayanan dalam penggunaan jasa. Empathy mencakup perhatian, keramahan, dan 

kesopanan petugas.  Apabila diuraikan maka unsur people dalam kualitas pelayanan 

sebagaimana yang disampaikan oleh Parasuraman, dkk di atas adalah sebagai berikut : 

 

Reliability : konsistensi dan kehandalan petugas dalam hal ini ketepatan dan 

kesesuaian pelayanan. 

Responsiveness : kesiapan dan kecepatan petugas dalam merespon konsumen 

Assurance : jaminan dan kepastian petugas 

Empathy : perhatian, kesopanan dan keramahan petugas 

 

 Berikut ini beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal mengenai kinerja petugas 

pelayanan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 9.1. Penelitian Lain Mengenai Kinerja Petugas Pelayanan 

No. Tema Peneliti 

1. Promoting customer contact people: a key 

difference in service and product advertising 

Avery M. 

Abernethy, Daniel 

D. Butler, 2005 

2. The new People’s Network service David Potts, 2003 

3. Banking on people: TQM, service value and 

human resources 

Alan Cowling, 

Karin Newman, 

2005 

4. Building people and organisational excellence: the 

Start service value program 

Martijn Hesselink, 

Frits van den 

Assem, 2002 

5. Recruitment and training of public servants Nader Baroukh, 

Brian H. Kleiner, 

2002 

6. Employee morale and its impact on service value: 

what companies do to create a positive service 

experience 

Laurie Jerome, 

Brian H. Kleiner, 

2005 



7. Interpersonal skills training for quality service 

interactions 

Thomas N. 

Garavan, 2006 

8. Businesses profit through people Maureen Eastgate, 

2000 

9. Developing consultancy skills for experienced HR 

specialists at Shell People Services: Modular 

program brings business benefits 

Tahun 2003 

10. A customer-service worker relationship model Liliana L. Bove, 

Lester W. 

Johnson, 2000 

Sumber : www.emerald-library.com 

 

9.2. Prasarana Fisik (Physical Evidence) 

 

Physical evidence ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi 

keputusan konsumen, untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan (Kotler 

& Keller, 2006: 471). Unsur-unsur yang termasuk di dalam physical evidence antara lain 

lingkungan fisik,  dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna dan 

barang-barang lainnya yang disatukan dengan service yang diberikan seperti tiket, sampul, 

label, dan lain sebagainya. Selain itu atmosfir dari perusahaan yang  menunjang seperti visual, 

aroma, suara, tata ruang, dan lain-lain. 

 

Dalam industri jasa mengelola physical evidence merupakan strategi yang penting 

dalam pemasaran jasa, dengan mencoba menggunakan unsur yang tangible, untuk memperkuat 

arti atau nilai pokok intangible. Merupakan lingkungan fisik tempat jasa diciptakan dan 

langsung berinteraksi dengan konsumen. Ada 2 tipe physical evidence, yaitu : 

▪ Essential evidence : merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa 

mengenai desain dan layout dari gedung, ruang, dan lain-lain. 

▪ Peripheral evidence : merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri tidak akan berarti 

apa-apa. Jadi hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, sekalipun demikian peranannya sangat 

penting dalam proses produksi jasa. Contohnya : tiket masuk jalan Tol. Physical evidence 

membantu marketer untuk memposisikan perusahaannya di pasar dan memberikan tangible 

support apalagi yang berhubungan dengan lokasi. 

   

9.3. Proses (Process) 

 

Kotler & Keller (2006: 471), elemen process ini mempunyai arti suatu upaya 

perusahaan, dalam menjalankan dan melaksanakan aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa kerjasama antara pemasaran dan 

operasional sangat penting dalam elemen process ini, terutama dalam melayani segala 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena jika dilihat dari sudut pandang konsumen, produk 

jasa dilihat dari bagaimana process jasa menghasilkan fungsi. 

 

Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa seperti 

pelanggan jasa akan sering merasakan sistem penyampaian jasa sebagai  bagian dari jasa itu 

sendiri. Selain itu keputusan dalam manajemen operasi adalah sangat penting untuk suksesnya 

pemasaran jasa. Pada kenyataannya, koordinasi yang terus-menerus antara pemasaran dan 

operasi adalah penting bagi suksesnya di dalam banyak bisnis. 

 



Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-

tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, aktifitas-aktifitas dan rutinitas-rutinitas dengan 

apa produk (barang atau jasa) disalurkan ke pelanggan. Identifikasi manajemen proses sebagai 

aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya 

dalam bisnis jasa disebabkan oleh persediaan yang tidak dapat disimpan, sebagaimana yang 

diampaikan oleh Haksever, Render, Russel, and Murdick (2000) menyatakan bahwa elemen 

dari proses adalah activities, tasks, routins, mechanisms, schedules, dan procedures.   

 

Kerjasama yang erat diperlukan antara staf pemasaran dan operasi yang terlibat dalam 

manajemen proses. Dengan mengidentifikasi proses sebagai diatur antar bauran pemasaran 

dengan tujuan memperkuat atau merubah positioning. Proses adalah juga elemen bauran 

pemasaran yang dapat memiliki peran penting dalam memperkuat  positioning dan dalam 

mengembangkan produk. 

 

Lovelock, Wirtz, & Keh (2002 ; 55), setelah elemen-elemen jasa diproses dan dibuat 

dalam sistem operasi jasa, maka elemen-elemen jasa tersebut dirakit/ dibentuk dalam sistem 

penyampaian jasa menjadi elemen jasa yang utuh dan siap ditawarkan pada konsumen. Sistem 

penyampaian jasa difokuskan pada dimana, kapan, dan bagaimana elemen-elemen jasa tersebut 

dalam hal ini elemen-elemen jasa yang direspon langsung oleh konsumen, yaitu elemen-

elemen  bauran pemasaran jasa disampaikan pada konsumen. 

 

Proses merupakan gabungan semua aktivitas, umumnya terdiri dari prosedur, jadwal 

pekerjaan, mekanisme, aktivitas dan hal-hal rutin dimana jasa dihasilkan dan disampaikan 

kepada konsumen. 

Proses dapat dibedakan dalam 2 cara, yaitu : 

▪ Complexity, hal ini berhubungan dengan langkah-langkah dan tahap dalam proses. 

▪ Divergence, berhubungan dengan adanya perubahan dalam langkah atau tahap proses. 

 

Sehubungan dengan dua cara tersebut empat pilihan yang dapat dipilih oleh marketer, 

yaitu : 

1. Reduced Divergence, dalam hal ini berarti terjadi pengurangan biaya, peningkatan 

produktivitas dan kemudahan distribusi. 

2. Increased Divergence, berarti memperbanyak kustomisasi dan fleksibelitas dalam produksi 

yang dapat menimbulkan naiknya harga. 

3. Reduced Complexity, berarti cenderung lebih terspesialisasi 

4. Increased Complexity, berarti lebih cenderung ke penetrasi pasar dengan cara menambah 

service yang diberikan.  

 

  Lovelock & Wright (2002 ; 30 & 49) juga menyatakan bahwa service as a process, jasa 

tidak dapat dilepaskan dari suatu proses. Jasa sebagai suatu proses mencakup empat 

pendekatan proses, yaitu people processing, mental stimuli processing, possession processing, 

dan information processing. Proses ini merupakan bagian dari sistem penyampaian jasa, yaitu 

untuk menjawab pertanyaan “bagaimana jasa disampaikan”. 

 

  Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal mengenai proses 

pelayanan, adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 



Tabel 9.2. Penelitian Lain Mengenai Proses Pelayanan 

No. Tema Peneliti 

1. Rationalizing the customer service process Hee-Woong Kim, 

Young-Gul Kim, 

2001 

2. A proposed model of the descriptors of service 

process 

Karl J. Mayer, 

John T. Bowen, 

Margaret R. 

Moulton, 2003 

3. Service process design flexibility and customer 

waiting time 

Chwen Sheu, 

Roger McHaney, 

Sunil Babbar, 

2003 

4. Increasing the persuasiveness of a service 

guarantee: the role of service process evidence 

Howard 

Marmorstein, Dan 

Sarel, Walfried M. 

Lassar, 2001 

5. Implementing statistical process control in service 

processes 

Tahun 2006 

6. Customer Satisfaction during the Service Delivery 

Process 

Peter J. Danaher, 

Jan Mattsson, 

2004 

7. Linking service process and outcome to service 

value and customer satisfaction evaluations: An 

investigation of real estate agent service 

Pratibha A. 

Dabholkar, Jeffrey 

W. Overby, 2005 

8. Using Service Process Models to Improve Service 

Value:: Examples from New Zealand 

Jan Mattsson, 

2004 

9. Modelling the relationships between process value 

errors and overall service process performance 

David A. Collier, 

2005 

10. Characteristics of product/service process and 

customer trust of geographical accessibility in 

electronic commerce 

Sung-Eui Cho, 

Kwangtae Park, 

2003 

Sumber : www.emerald-library.com 

 

 

9.4. Bauran Pemasaran berbasis Digital 

 

Standart Kompetensi  

• Mampu Mengenal Konsep Digital Marketing dan Manfaat Bagi Indvidu Maupun 

Perusahaan. 

• Mampu untuk Membedakan Digital Marketing Tradisional & Modern 

What is Digital Marketing  

• Marketing Institut dalam jurnalnya “What is digital marketing” mendefinisikan digital 

marketing sebagai “penggunaan teknologi digital untuk menciptakan komunikasi terpadu, 

terarah dan terukur yang membantu memperoleh dan mempertahankan pelanggan sambil 

membangun hubungan yang lebih mendalam dengan mereka.” 



Dapat Disimpulkan Digital Marketing  

• Praktek yang mempromosikan produk dan jasa dengan menggunakan saluran database yang 

didistribusikan secara online untuk menjangkau konsumen dengan cara yang relevan, 

pribadi dan hemat biaya. 

• Digital marketing pada dasarnya merupakan sesuatu yang berkaitan dengan ide-ide yang 

dituangkan dalam dunia digital, hal yang menjadi tolak ukur kesuksesannya adalah ketika 

produk-produk yang ditawarkannya itu apakah menjadi bahan pembicaraan oleh 

masyarakat. 

• Definisi tsb, memiliki intrepretasi yang komprehensif. Diantaranya mencakup perangkat 

digital, tertarget, terukur dan segala sesuatu yang memiliki hubungan yang diperlukan 

dalam mendefiniskan digital marketing. Membangun hubungan karena pemasaran 

menggunakan teknologi digital. 

• Agar lebih jelas dalam membedakan perangkat digital marketing online. Sebagai 

permulaan, beberapa perangkat digital yang termasuk bentuk-bentuk tradisional dari 

pemasaran digital seperti; Radio, TV, billboard, dan media cetak. 

Kelemahan Pemasaran digital Tradisional  

• Tidak menawarkan umpan balik dan laporan secara instan. Tentu, beberapa orang mungkin 

merespon panggilan untuk bertindak dari sebuah iklan di salah satu media tetapi tidak ada 

cara untuk mengetahui jumlah pasti orang yang melihat atau mendengarnya. Data tersebut 

dikumpulkan dengan membutuhkan waktu lamam, setelah tayangan iklan dilakukan. 

• Dan apabila ditanya apa itu Digital Marketing, Cara Branding, Promosi, BerJualan dengan 

medium Teknologi Digital terkini dengan memanfaatkan. Contoh: Internet, Social Media, 

Mobile marketing, Website. Dll 

Keunggulan Digital Marketing 

• Internet menjadi salah satu pusat online digital marketing dan media pemasaran yang sangat 

kuat, terjangkau dan efektif untuk mendapatkan umpan balik langsung dengan proses 

interaksi dan monitoring yang lebih mudah. 

• Internet dapat digunakan baik untuk mengirim pesan kepada seseorang seperti email, IM, 

RSS, atau podcast, juga untuk menyebarluaskan konten, iklan banner dan bayar perklik 

(istilah iklan dalam mesin pencari). Oleh karena itu, internet dapat dianggap sebagai 

kombinasi dari push dan pull teknologi untuk melaksanakan kampanye pemasaran. 

• Dengan media digital online tsb, memungkinkan organisasi bisnis dapat melihat secara real-

time bagaimana kampanye pemasaran bekerja, seperti Apa yang sedang dilihat, seberapa 

sering, berapa lama, serta tindakan lain seperti tingkat respon dan pembelian yang 

dilakukan. 

• Digital marketing online dapat didistribusikan pada tingkat yang lebih cepat dan jangkauan 

yang lebih luas dari komunikasi pemasaran tradisional. 

• Media digital memungkinkan konsumen untuk menelusuri informasi lebih dalam yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan sebelum melakukan pembelian. Selain itu, konsumen 

dapat melakukan interaksi secara cepat dengan penjual berkenaan dengan produk yang 

ditawarkan. 

• Digital marketing itu tidak hanya berhubungan dengan iklan semata, karena iklan 

merupakan salah satu cara dalam memasarkan produk yang sebenarnya kurang memilki 

kredibilitas. Hal tersebut bisa dilihat dari sekitar 76% orang yang tidak mempercayai iklan 

perusahaan karena dianggap berbohong. 



• “Iklan bukan jalan satu-satunya dalam digital marketing dan merupakan cara yang kurang 

efektif kecuali kalau kita mempunyai uang yang begitu banyak”. Karena iklan pada 

dasarnya secara tidak langsung memaksa seseorang untuk melihatnya. 

• Contoh Perusahaan Yang Memakai Digital Marketing, Ada beberapa contoh perusahaan 

yang menggunakan Digital Marketing diantaranya adalah sebagai berikut: Perusahaan 

Nippon Paint, Perusahaan Toyota, Perusahaan Yamaha, Perusahaan Samsung, Perusahaan 

Nokia, dll. 

Strategi Pemasaran Dalam Digital Marketing 

Ada beberapa langkah-langkah sederhana mengenai strategi pemasaran dalam digital 

marketing yang sangat efektif membangun kesadaran digital dan meningkatkan kesadaran 

merek. Adapun strategi pemasaraannya Sbb : 

1. Langkah I. Pahami target pasar ; Siapa mereka ? Dimana Mereka? Jurnal apa yang 

mereka baca? Mencari jaaban adalah salah satu cara membuat personal. Personal adalah 

deskripsi dari orang tertentu yang mungkin inhin layanan anda. 

2. Langkah II. Analisa Pesaing ; Jangan abaikan pesaing anda. Lakukan penelitian terhadap 

mereka untuk melihat bagaimana mereka menggunakan saluran pemasaran digital dalam 

menjangkau pelanggan. 

3. Langkah III. Prioritaskan Taktik dan Saluran Digital ; Ada begitu banyak saluran 

media digital online, anda harus dapat menentukan saluran mana yang cocok untuk anda, 

(Youtube, Facebook dsb) 

4. Langkah IV. Memaksimalkan Potensi Saluran ; Berbagai saluran digital dan taktik 

akan benar dan untuk bisnis tergantung pada tujuan bisnis setelah tau tujuan bisnis tersebut 

barulah kita harus memaksimalkan potensi saluran itu. 

5. Langkah V. Mengukur Hasil ; Membuat indikator kinerja yang diukur dan terukur , 

misalnya meningkatkan penjualan online sebesar 30% dari sebelumnya, meningkatkan lalu 

lintas pencarian alami 40%, meningkatkatkan keterlibatan media sosial facebook 25%. 

6. Langkah VI. Analisa Efektivitas ; Anda dapat menguji apakah kampanye pemasaran 

anda efektif dengan melacak melalui Google Analyst dan mentrik lainnya seperti facebook 

twitter atau yang memakai blacberry bisa dalam group BBM atau WhatsApp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB X 

 

 

NILAI  JASA BERBASIS DIGITAL 

 

10.1. Pengertian Nilai Jasa 

 

Pemasaran tidak hanya sekedar menyampaikan produk dari tangan produsen ke tangan 

konsumen, tetapi pemasaran pun memperhatikan apakah kebutuhan dan keinginan konsumen 

terpenuhi, apakah konsumen puas terhadap produk tersebut, dan apakah konsumen akan 

melakukan pembelian ulang dan menjadi loyal terhadap produk atau merek tersebut. 

 

 Kotler & Keller (2006:13) mengungkapkan pula bahwa: “Suatu perusahaan berhasil 

menawarkan produk/jasa kepada pelanggan apabila mampu memberikan nilai dan kepuasan.” 

Nilai (value) adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan 

kebutuhannya.” (Kotler & Keller, 2006:10). 

 

Secara garis besarnya, nilai pelanggan adalah perbandingan antara benefit (manfaat) 

yang dirasakan terhadap suatu produk dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

mendapatkan produk tersebut. Untuk mendapatkan nilai pelanggan yang sesuai dengan 

persepsi pelanggan, maka suatu perusahaan harus selalu mengikutinya dengan menyediakan 

produk/jasa yang sesuai, karena nilai pelanggan selalu berubah sepanjang waktu. 

 

 Menurut Peter Drucker dalam Kotler & Keller (2006 : 40), ‘tugas utama perusahaan 

adalah “menciptakan pelanggan”.’ Artinya, bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, sebuah perusahaan harus memiliki konsumen yang merasa suka dan puas terhadap 

produk yang ditawarkan. 

 

 Pada kenyataannya, menciptakan pelanggan tersebut tidaklah mudah. Perusahaan 

membutuhkan produk yang memiliki nilai yang sesuai dengan persepsi nilai pelanggan yang 

berlaku. Selain itu perusahaan menghadapi tantangan tersendiri dalam menghadapi 

konsumennya, karena pada saat ini konsumen dapat lebih leluasa memilih produk, merek, dan 

produsen yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Untuk itu perusahaan saling 

berlomba memberikan nilai tertinggi bagi konsumen, karena konsumen menginginkan nilai 

maksimum dengan dibatasi oleh biaya pencarian, keterbatasan pengetahuan, mobilitas, dan 

penghasilan. Semakin besar manfaat yang diberikan dibandingkan dengan harganya, maka 

semakin besar nilai yang diperoleh pelanggan terhadap produk tersebut. 

 

 Nilai superior yang diterima pelanggan diantaranya berasal dari kualitas superior 

produk tersebut. Artinya bahwa kualitas yang diberikan produk melebihi kualitas dari produk 

lain yang sejenis. Kualitas yang superior akan dapat dirasakan oleh pasar apabila 

dikomunikasikan dengan pasar.  

 

 Perusahaan harus dapat memahami kebutuhan konsumen yang dirumuskannya dengan 

baik, serta  memiliki  rancangan yang efektif dan pengawasan kualitas terhadap produk yang 

dibuatnya. Jika keduanya terlaksana dengan baik, maka kualitas superior dapat tercipta di 

dalam benak pelanggan, sehingga mendapatkan kesan kualitas yang baik di pasar. Untuk 

meningkatkan kesan kualitas, dapat diciptakan salah satunya dengan advertising dan juga 

komunikasi pemasaran lainnya, serta keunggulan biaya. Jika pelanggan memiliki kesan 



kualitas yang baik, maka nilai yang didapatkan pelanggan melalui produk tersebut akan tinggi, 

sehingga perusahaan memiliki profitability, pertumbuhan, dan pangsa pasar yang tinggi. 

 Menurut pendapat Zeithaml dan Bitner (2000:441), konsumen mendefinisikan nilai ke 

dalam empat definisi yang digambarkan sebagai berikut: 

 

( 

Sumber: Zeithaml dan Bitner, 2000:441) 

Gambar 10.1 

Four Customers Definition Of Value 

 

 Jadi menurut Zeithaml dan Bitner, bahwa konsumen mendefinisikan sendiri nilai 

produk sebagai harga yang rendah, nilai adalah apapun yang diinginkan konsumen dari 

pelayanannya, nilai adalah kualitas yang didapatkan sebagai ganti dari harga yang dibayarkan, 

dan nilai adalah semua yang ingin didapatkan konsumen sebagai balasan dari apa yang 

diberikannya. 

 

 Barnes (2001:104) mengungkapkan bahwa, “Nilai bersifat pribadi dan unik.” Nilai 

dikatakan bersifat pribadi dan unik karena nilai terkait dengan manfaat yang mereka terima 

dari sebuah produk dan biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat merasakan manfaat tersebut.  

 

 Halbrook (1999:27) mengungkapkan bahwa, “Nilai adalah preferensi yang bersifat 

relatif (komperatif, personal, dan situasional) yang memberi ciri pada pengalaman seseorang 

dalam berinteraksi dengan beberapa objek.” Beliau pun mengungkapkan bahwa: “Nilai 

berkaitan dengan pengalaman dan menyangkut bukan hanya pembelian suatu objek, melainkan 

juga konsumsi dan penggunaan suatu jasa.”  

 

 Barnes (2001:104) mengatakan bahwa: “Nilai dipersepsikan berbeda oleh berbagai 

segmen pelanggan. Pelanggan mengkombinasikan berbagai elemen yang bervariasi.”  Uraian 

Bernes di atas dapat menjelaskan mengapa proporsi nilai seorang pelanggan yang satu tidak 

sama dengan yang lainnya. Suatu produk bernilai maksimum yang dianggap oleh seorang 

konsumen belum tentu dianggap bernilai maksimum oleh konsumen lain.  

 

 Uraian tersebut menggambarkan bahwa tantangan perusahaan dalam memenuhi nilai 

yang sesuai dengan persepsi pelanggan tidaklah mudah, salah satunya dikarenakan segmen 

pelanggan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, nilai pelanggan adalah perbandingan 

benefit dengan cost, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa formula nilai di bawah ini: 

 

 

 

VALUE IS LOW 

PRICE 

VALUE IS 

EVERYTHING I 

WANT IN 

SERVICE 

VALUE IS THE 

QUALITY I GET 

FOR THE 

PRICE I PAY 

VALUE IS ALL 

THAT I WANT 

GET FOR ALL 

THAT I GIVE 



 

 

 

 

 

  

Kotler & Keller (2006:13) 

Menurut Harjati dalam Usmara (2003:116) nilai pelanggan menguraikan hubungan 

produk dengan pelanggan sebagai berikut: Nilai pelanggan menguraikan hubungan antara 

produk dan pelanggan yaitu pemahaman pelanggan mengenai apa yang mereka inginkan 

dengan produk/jasa yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhannya, dibandingkan dengan 

biaya yang dikeluarkannya. 

 

 Menurut Kotler & Keller (2006:41), nilai yang diterima pelanggan adalah sebagai 

berikut:  Nilai yang diterima pelanggan sebagai selisih antara total customer value (jumlah nilai 

bagi pelanggan) dan total customer cost (biaya total bagi pelanggan). Total customer value 

(jumlah nilai bagi pelanggan) adalah kumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari 

produk atau jasa tertentu. Total customer cost (biaya total pelanggan) adalah kumpulan 

pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh, dan 

menggunakan produk atau jasa tersebut.  

 

 Nilai pelanggan total menurut Hoffman dan Batteson (1997:154), terdiri dari: 

1. Product value, the worth assigned to the product by the customer. 

2. Service value, the worth assigned to the service by the customer. 

3. Personnel value, the worth assigned to the service-providing personnel by the 

customer. 

4. image value, the worth assigned to the image of the service or services provider by the 

customer. 

 

Sedangkan biaya pelanggan total masih menurut Hofman dan Batteson (1997:154), 

meliputi: 

1. Monetary price, the actual price paid by the customer for a product. 

2. Time costs, the time customer has to spend to actual the service. 

3.  Energy costs, the physical energy spent by the customer to actual the service. 

4. Phisychic costs, the mental energy spent by the customer to actual the service. 

 

 Hoffman dan Batteson mengidentifikasikan nilai pelanggan total ke dalam empat nilai 

yang diterima, yaitu nilai produk yang merupakan penilaian pelanggan terhadap produk. 

Kedua, nilai pelayanan yang merupakan penilaian yang diberikan pelanggan terhadap 

pelayanan. Ketiga, nilai karyawan yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap pelayanan 

karyawan. Dan yang keempat adalah nilai citra, yang penilaiannya dilakukan oleh konsumen 

terhadap pelayanan atau penyedia jasa.  

 

 Total biaya pelanggan yang diungkapkan Hoffman dan Batteson di atas, 

diidentifikasikan ke dalam empat jenis biaya yang dikeluarkan pelanggan, yaitu: Biaya moneter 

adalah harga aktual yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan sebuah produk. Kedua, 

biaya waktu yang merupakan waktu yang dihabiskan untuk memperoleh produk. Ketiga, biaya 

energi adalah energi yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Dan yang keempat, 

biaya psiskis yang merupakan energi mental yang dikeluarkan pelanggan untuk memperoleh 

produk tersebut. 

 



 

 Menurut Usmara (2003:118), sasaran konsumsi pelanggan biasanya adalah:  Sasaran 

nilai pelanggan biasanya adalah untuk memperoleh benefit/ konsekuensi positif yaitu nilai 

penggunaan dan nilai kepemilikan. Nilai penggunaan meliputi fungsional benefit, setelah 

penggunaan produk mereka menerima benefit, misalnya efisiensi waktu, menghilangkan rasa 

haus, hiburan, mudah dibersihkan, awet, cepat saji, enak, dan lain-lain. Nilai kepemilikan 

adalah irasional benefit yang merupakan komponen yang menyebabkan kebanggaan jika 

memiliki, karena dalam produk terkandung simbolik penting harga diri, keindahan kualitas. 

 

 Diungkapkan pula oleh Hoffman dan Betteson (1997:154) bahwa, “Buyers perceptions 

of value represent a trade-off between the perceived benefits of the service to the purchased 

and the perceived sacrifice in terms of the cost to be paid.” Artinya yaitu persepsi pembeli 

terhadap nilai menggambarkan sebuah perbandingan antara manfaat dari pelayanan yang dibeli 

dengan pengorbanan yang dirasakan dalam hubungannya dengan biaya yang dikeluarkan. 

 

 Kotler & Keller (2006:13) menyatakan bahwa pemasar dapat meningkatkan nilai 

tawaran pelanggan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Meningkatkan manfaat; 

2. mengurangi biaya; 

3. meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya; 

4. meningkatkan manfaat lebih besar daripada kenaikan biaya; 

5. mengurangi manfaat lebih kecil daripada pengurangan biaya. 

 

 Davis (Bilson Simamora, 2002:17) mengatakan bahwa, ‘Keseluruhan asosiasi terhadap 

merek dapat dipadatkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) fitur dan atribut, (2) manfaat dan (3) 

keyakinan dan nilai.’ 

 

 Jadi fitur dan atribut merupakan merupakan faktor dasar yang harus dipenuhi setiap 

merek. Jika fitur dan atribut telah terpenuhi, maka nilai yang tinggi dapat diberikan kepada 

pelanggan, karena menurut Temporal (Simamora, 2002:17), ‘Kesuksesan merek tergantung 

pada kualitas produk, layanan dan sumber daya manusia.’ 

 

 Berikut ini merupakan gambar piramida nilai menurut Davis, dimana fitur dan atribut 

menjadi dasar untuk menciptakan benefit, sehingga nilai yang tinggi dapat dirasakan 

pelanggan.  



 
 

 

Gambar 10.2 

Piramida Nilai Davis 

 

 

 Barnes (2001:123) mengelompokkan nilai yang diciptakan melalui tiga belas bentuk 

nilai, yaitu: 

1. Nilai berbasis harga; 

2. Nilai kemudahan atau akses 

3. Nilai berbasis pilihan; 

4. Nilai berbasis karyawan; 

5. Nilai informasi; 

6. Nilai asosiasi; 

7. Nilai yang memampukan; 

8. Nilai hubungan; 

9. Nilai keunikan pelanggan; 

10. Nilai kejutan; 

11. Nilai komunitas; 

12. Nilai ingatan; 

13. Nilai pengalaman. 

 

 Uraian dari bentuk-bentuk nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nilai berbasis harga. Dalam nilai ini, harga merupakan pemicu pelanggan untuk melakukan 

switcher (beralih kepada merek atau produk lain), apabila merek atau produk pesaing 

menawarkan harga yang lebih murah. 
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(Sumber: Davis dalam Simamora, 2002:17) 
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2. Nilai kemudahan dan akses yaitu produk dan merek perusahaan tersedia di banyak tempat 

penjualan, sehingga memudahkan pelanggan untuk membelinya. 

3. Nilai berbasis pilihan, yaitu diciptakan melalui kesempatan yang diberikan kepada 

pelanggan untuk menyeleksi berbagai pilihan yang tersedia dari produk yang ditawarkan. 

4. Nilai berbasis karyawan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan kepada 

pelanggan. 

5. Nilai informasi adalah ditandai dengan mudahnya pelanggan untuk mendapatkan informasi 

mengenai produk atau merek yang ditawarkan perusahaan. Saat ini banyak perusahaan 

besar yang telah memberikan pelayanan informasi kepada pelanggan agar lebih mengenal 

produk mereka, yaitu melalui surat kabar, pelayanan informasi produk di toko-toko, 

internet, televisi, dan lain sebagainya. 

6. Nilai asosiasi adalah nilai yang diperoleh pelanggan melalui perasaan atau kesan positif 

dari produk atau merek dikarenakan telah mendapatkan kepuasan dari mengkonsumsi 

produk atau merek tersebut. 

7. Nilai yang memampukan, yang berarti pelanggan mampu melakukan sesuatu dengan 

produk tersebut. 

8. Nilai hubungan, yaitu nilai yang diciptakan perusahaan dengan cara melakukan hubungan 

yang baik dengan pelanggan. 

9. Nilai keunikan pelanggan, yaitu nilai yang diciptakan perusahaan dengan memperhatikan 

karakteristik pelanggan sebagai individu. Diantaranya diwakili dengan menciptakan 

produk yang beraneka ragam warna, bentuk, ukuran, rasa, dan lain sebagainya. 

10. Nilai kejutan, yaitu nilai yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dengan memberikan 

kejutan menarik bagi pelanggan. 

11. Nilai komunitas adalah nilai yang diciptakan melalui komunitas pelanggan yang didirikan 

oleh perusahaan. 

12. Nilai ingatan adalah nilai yang diciptakan pelanggan dikarenakan pelanggan ingat terhadap 

produk atau merek tersebut. 

13. Nilai pengalaman adalah nilai yang diciptakan melalui pengalaman yang menarik, sehingga 

pengalaman tersebut tidak dilupakan dalam jangka waktu yang panjang.  

 

 Sedangkan Kotler & Keller (2006:13) menganjurkan pemilihan salah satu dari lima 

“generic value strategis”,  masing-masing yaitu: 

1. More for less; 

2. more for same; 

3. same for less; 

4. more for more; 

5. less for less. 

 

 Lima generic value strategis (strategis nilai generik) di atas dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. More for less artinya bahwa perusahaan memberikan manfaat (benefit) yang lebih kepada 

pelanggan yang disertai biaya (cost) yang lebih rendah, jika dibandingkan dengan manfaat 

dan biaya yang diberikan pesaing. 

2. More fore same adalah perusahaan memberikan manfaat yang lebih kepada pelanggan jika 

dibandingkan dengan pesaing, namun biaya yang ditawarkan sama dengan pesaing. 

3. Same for less adalah memberikan kemanfaatan yang sama dengan pihak pesaing kepada 

pelanggan dengan biaya yang lebih rendah. 

4. More for more adalah strategi perusahaan dimana produk yang ditawarkan memberikan 

manfaat yang lebih, disertai juga biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk 

pesaing. 



5. Less for less yaitu memberikan manfaat yang rendah dan biaya yang rendah, jika 

dibandingkan dengan pihak pesaing. 

 

 Jadi bahwa nilai yang diberikan pelanggan melalui produk atau merek yang 

diciptakannya, tidaklah selalu berarti benefit yang tinggi dan biaya yang lebih rendah 

dibandingkan pesaingnya. Yang penting adalah bagaimana perusahaan memiliki suatu 

keunggulan dari pesaing, baik itu dari benefit yang diberikan ataupun biaya yang ditawarkan, 

sebagaimana dari beberapa hasil penelitian dalam bentuk jurnal berikut ini. 

 

Tabel 10.1. Penelitian Lain Mengenai Nilai Jasa 

No. Tema Peneliti 

1. Communication as an element of service value Kristina 

Heinonen, Tore 

Strandvik, 2005 

2. Market-oriented value creation in service firms Rod B. 

McNaughton, Phil 

Osborne, Brian C. 

Imrie, 2002 

3. A cross-sectional test of the effect and 

conceptualization of service value 

J. Joseph Cronin, 

Michael K. Brady, 

Richard R. Brand, 

Roscoe Hightower 

Jr, Donald J. 

Shemwel, 2006 

4. An exploratory study of service value in the USA 

and Ecuador 

Michael K. Brady, 

Christopher J. 

Robertson, 2001 

5. Small service firms – creating value through 

innovation 

Damian Hine, 

Neal Ryan, 2001 

Sumber : www.emerald-library.com 

 

 

10.2. Inovasi Nilai Jasa Berbasis Digital pada Era Industri 4.0 

 

Pemasaran Digital adalah teknologi internet untuk menghubungkan konsumen, pemasok, 

rekan bisnis, dan karyawan menggunakan situs website penjualan, intranets, extranets 

dan rantai pasokan, dan data elektronik IP. Pemasaran digital membawa perubahan 

dalam prinsip pemasaran tradisional.  

 

Dengan adanya pemasaran digital, memudahkan produsen maupun konsumen untuk 

memperoleh keuntungan dan kepuasan tersendiri. Adapula penerapan pemaran digital 

yaitu pada sektor kesehatan, infrastruktur, UMKM, penerbangan, kuliner, dan lain-

lain.  Pada buku  ini akan dibahas mengenai penerapan pemasaran digital yang diharapkan 

akan bertahan untuk beberapa tahun kedepan atau adanya inovasi-inovasi baru di masa 

depan yang dapat mengembangkan sistem pemasaran. 

 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial seseorang ataupun kelompok organisasi 

untuk mendapatkan apa yang diinginkan dengan menciptakan ataupun bertukar nilai 

suatu produk.  



Pemasaran pada era zaman ialah berbeda - beda. Pada masa kini perlu adanya strategi 

inovatif untuk menarik konsumen dan menciptakan keuntungan dari hubungan dengan 

konsumen. Keinginan konsumen akan mudah berubah seiring berkembangnya zaman, 

sehingga pemasaran harus lebih dinamis mengikuti adanya perubahan itu.   

 

Internet menjadi salah satu sarana pemasaran yang paling efektif digunakan dan diminati 

oleh konsumen.Di era sekarang ini, internet menjadi salah satu kebutuhan utama 

khususnya untuk pemasaran. Penggunaan internet dalam dunia pemasaraan atau 

pemasaran berbasis web merupakan bagian dari e-marketing.  

 

E-marketing adalah elemen strategi yang bergerak dimana kegiatan pemasaran dilakukan 

dengan menggunakan komputer pada lingkungan yang berbasis internet. Pada masa kini 

ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan internet sebagai sarana pemasaran 

seperti Google, Yahoo, Alibaba, Tokopedia, Amazon. 

 

Pemasaran sekarang tidak berpaku dengan cara tradisional namun sudah berkembang 

dengan cara digital. Maka tidak heran jika sekarang banyak yang melakukan usahanya 

atau praktik jual beli dengan menggunakan internet, yang disebut dengan e-commerce.  

Karena teknologi sangat berperan penting dalam dunia pemasaran masa kini dan teknologi 

bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu kita kali ini akan membahas mengenai beberapa 

inovasi untuk strategi pemasaran di masa mendatang. 

 

Pemasaran digital adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan pemasaran barang dan 

jasa menggunakan teknologi digital untuk menginformasikan kepada konsumen. Internet 

digunakan sebagai media promosi utama, bersama dengan metode periklanan tradisional 

termasuk TV, radio dan lain-lain. 

 

Pemasaran mencakup berbagai metode seperti situs web perusahaan, penjualan online, 

email ke pelanggan, dan membeli dengan ponsel. pemasaran digital adalah teknologi 

internet untuk menghubungkan konsumen, pemasok, rekan bisnis, dan karyawan 

menggunakan situs website penjualan, intranets, extranets dan rantai pasokan, dan data 

elektronik IP.  

 

Beberapa manfaat menggunakan pemasaran digital adalah biaya yang lebih efisien, 

menghemat waktu, dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan dapat lebih dipahami oleh 

masyarakat. 

 

Digital marketing lebih prospektif untuk memungkinkan para calon pelanggan potensial 

dalam memperoleh informasi. Disis lain, digital marketing memudahkan pebisnis 

memantau ataupun menyediakan segala hal yang diinginkan dan dibutuhan oleh calon 

konsumen. 

 

Namun adapula beberapa tantangan menghadapi pemasar digital,adalah sebagai berikut:  

• Proliferasi saluran digital. Konsumen menggunakan banyak saluran digital dan 

beragam dalam 1 perangkat. 

• Mengintensifkan kompetisi. Saluran digital relative murah dibandingkan media 

tradisional, membuat mereka dalam jangkauan hampir setiap bisnis dan setiap 

kalangan. Akibatnya menjadi jauh lebih sulit untuk menarik perhatian konsumen.  

•  Besarnya volume data. Konsumen meninggalkan berbagai jejak di saluran 

digitalnya. Dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat.  



 

Sebelum menerapkan pemasaran digital alangkah baiknya jika membuat perencanaanya 

terlebih dahulu. Rencana pemasaran internet akan membantu menentukan tujuan e-

marketing yang lebih spesifik dan dapat mengembangkan strategi untuk memastikan 

bahwa sumberdaya yang digunakan cukup untuk mengambil keuntungan dari peluang 

pemasaran yang terdapat pada sistem Internet.  

 

Terdapat beberapa media channel pemasaran digital yaitu ada Search Engine 

Optimatizion (SEO), Search Engine Marketing (SEM). Search Engine 

Optimization (SEO) adalah mengaktifkan situs web untuk menampilkan hasil teratas 

pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna. SEO juga 

memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi dan mendapatkan produk yang 

diinginkan, di sisi lain bagi pemilik usaha. 

 

SEO dapat dijadikan sebagai evaluasi dan menelusuri apa yang banyak dicari atau 

diinginkan oleh konsumen. Dan bahkan SEO masih sangat digunakan untuk 30 tahun  

kedepan, dan mungkin bahkan akan jauh lebih canggih lagi dibanding sekarang. SEO akan 

menjadi lebih canggih dengan adanya pemindaian wajah, ataupun suara untuk 

memudahkan konsumen mencari apa yang ingin dibeli. 

 

Adapun dalam bidang kesehatan,pemasaran digital memiliki peran penting dalam 

mempromosikan berbagai fasilitas kesehatan ,contohnya di Dubai. yaitu dengan adanya 

aplikasi kesehatan yang berisikan informasi  profil dokter, rumah sakit beserta 

fasilitasnya, ketersediaan obat di apotek terdekat, dan bahkan konsultasi online dengan 

dokter yang terdaftar di aplikasi tersebut. 

 

Adapula inovasi dalam bidang kesehatan  yaitu seluruh data kesehatan setiap individu ada 

dalam 1 sistem data sehingga ketika seseorang periksa dari dokter satu ke dokter yang 

berbeda, riwayat kesehatan seseorang tersebut dapat dilihat pada sistem tersebut.  Semua 

itu merupakan bagian dari kemajuan dan perkembangan teknologi industri 4.0. Pada era 

ini industri memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan memperluas 

jangkauan pasarnya, salah satunya adalah pada integrasi manajemen pemasaran rantai 

pasokan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XI 

 

 

KEPERCAYAAN PELANGGAN PADA BISNIS DIGITAL 

 

 

 

11.1. Pengertian Kepercayaan Pelanggan 

 

Banwari Mittal (2001) mengatakan bahwa inti utama dari relationship adalah 

kepercayaan. Beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa “trust”, adalah peran sentral 

dari pemasaran relasional dikemukakan oleh (Boyle et.al, 1992; Crosby, Evans dan Cowles, 

1990), dalam Payne Adrian (2000). 

 

Demikian juga Hermawan (2002) memberikan pandangan pentingnya bagaimana 

membangun kepercayaan, keyakinan pelanggan. Dan jika sudah demikian pelanggan akan 

dapat sukarela mengikuti perusahaan Anda.  

 

Perusahaan harus memberikan nilai pada produk/ jasa yang diberikan yang 

mengandung unsur kepercayaan kepada konsumen. Bagi konsumen yang sudah merasa 

percaya maka emosinya akan tergugah dan akan menyebabkan konsumen komit kepada 

perusahaan. 

 

Morgan dan Hunt, dalam Egan (2001) menerangkan bahwa trust sebagai indikator yang 

sangat penting untuk keberhasilan hubungan konsumen dengan perusahaan. Dan keberadaan 

trust dianggap sebagai masalah sentral dalam strategi pemasaran dalam hal keterikatan 

konsumen, dan masalah utama dimana hubungan yang efektif antara penjual dan pembeli dapat 

diputuskan. 

 

Sementara Pressey dan Mathews, dalam Egan (2001), bahwa trust sering dipakai dalam 

literatur relationship management. Perusahaan jasa yang berorientasi ke pasar tidak hanya 

memfokuskan pada single transaction dengan konsumen, tujuan utamanya adalah starting, 

developing and maintaining relationship dengan konsumen.  

 

Parasuraman, et.al (1990), menyatakan bahwa : 

Relationship marketing concern attracting, developing, and retaining customer 

relationships. Its central tenet is the creation of ‘true customers’ – customers who are 

glad they selected a firm, who perceive they are receiving value and feel valued, who 

are likely to buy additional services from the firm and who are unlikely to  defect to a 

competitor. True customers are the most profitable of all customers. They spend more 

money with the firm on a per-year basis and they stay with the firm for more years. 

They spread favourable word-of-mouth information about the firm, and they may even 

be willing to pay a premium price for the benefits the service offers.  

 

Kepercayaan dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga hubungan dan 

meningkatkan hubungan dan mengurangi persepsi resiko secara efektif. Kepercayaan juga 

dianggap sebagai pondasi hubungan inter personal sebagai prasyarat untuk kerjasama dan 

sebagai dasar untuk stabilitas hubungan dalam institusi sosial dan pasar. 

 



Pentingnya kepercayaan (trust) menjadi pembicaraan belakangan ini berkaitan dengan 

penjualan melalui internet, dimana antara penjual dan pembeli sering tidak bertemu langsung 

maupun lebih mengandalkan kepada kepercayaan. Demikian juga dipergunakan pada industri 

perbankan yang membutuhkan saling kepercayaan antara nasabah dan bankker. 

Beberapa situasi dan indikator dari trust dikatakan oleh Mitchell dalam Egan (2001), 

sebagai berikut :  

1. Probity (fokus kepada kepercayaan, integritas dan reputasi) 

2. Equity (berkaitan dengan fair-mindedness, benevolence) 

3. Reliability (berkaitan dengan keandalan, ketepatan serta konsistensi dari produk atau servis 

yang diharapkan dalam beberapa hal berkaitan dengan garansi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan) 

 

Jika perusahaan dapat menunjukkan trustworthy kepada konsumen maka konsumen 

akan percaya kepada perusahaan dan pola hubungannya (Storbacka, 2001). Griffin (2003) 

mengatakan bahwa yang ada dipikiran konsumen pada saat dia ingin mengadakan hubungan 

adalah apakah perusahaan dapat dipercaya. 

 

Fournier, Susan; Susan Dobscha and David Glen Mick (1998) menjelaskan bahwa 

untuk memperoleh kepercayaan konsumen perusahaan harus berbuat sedemikian rupa yang 

menunjukkan pada konsumen bahwa perusahaan mempunyai nilai jika dijadikan partner. Kita 

harus membuktikan dengan aksi bahwa hubungan dengan pelanggan harus mempunyai arti dan 

dibuat sebaik-baiknya. 

 

Kasper (1999) mengutarakan bahwa untuk bisnis jasa customer sering menginginkan 

untuk mempunyai partner yang dia percayai (trust) dan memperhatikannya. Hal ini akan 

memberikan hubungan yang lebih personal dan dalam situasi ekstrim dikatakan One-on-One 

personal contact. 

 

             Beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal berikut. 

 

Tabel 11.1. Penelitian Lain Mengenai Kepercayaan Pelanggan 
No. Tema Peneliti 

1. The impact of information technology deployment on trust, 

commitment and value creation in business relationships 

Ricky Ryssel, Thomas 

Ritter, Hans Georg 

Gemünden, 2004 

2. The influence of satisfaction, trust and switching barriers on 

customer retention in a continuous purchasing setting 

Chatura Ranaweera, 

Jaideep Prabhu, 2003 

3. The influence of adaptations, trust, and commitment on 

value-creating functions of customer relationships 

Achim Walter, 

Thomas Ritter, 2003 

4. Trust in industrial service relationships: behavioral 

consequences, antecedents and the moderating effect of the 

duration of the relationship 

Spiros P. Gounaris, 

Karin Venetis, 2002 

5. Reputation, trust and supplier commitment: the case of 

shipping company/seaport relations 

Roger Bennett, Helen 

Gabriel, 2001 

6. Exploring the role of culture in trust development with 

service providers 

Jaebeom Suh, Swinder 

Janda, Sunhee Seo, 

2006 

7. Trust-based commitment: multidimensional consumer-

brand relationships 

Jeff Hess, John Story, 

2005 

Sumber : www.emerald-library.com 

 

 

 



 

 

11.2. Mempertahankan Kereprayaan Pelanggan pada Era Digital 

 

Dalam jenis bisnis apapun, membangun kepercayaan merupakan kunci sukses untuk meraih 

keberhasilan. Tidak peduli apakah bisnis tersebut berskala besar atau kecil, kepercayaan 

dibutuhkan untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan bisnis. Membangun kepercayaan 

merupakan salah satu upaya untuk meraih tujuan-tujuan bisnis yang lain. Misalnya saja dengan 

membangun kepercayaan kepada konsumen, mereka akan dengan senang hati menggunakan 

produk atau layanan yang ditawarkan.  

Dalam kaitannya dengan membangun kepercayaan bagi sebuah bisnis, era digital membawa 

berbagai perubahan yang menuntut adanya perubahan strategi di berbagai bidang. Di satu sisi, 

perubahan ini menuntut marketer atau business owner untuk mempelajari hal baru. Namun, di 

sisi lain, hadirnya era digital membawa banyak sekali kemudahan bagi bisnis, khususnya untuk 

membangun kepercayaan pada konsumen. 

 

Pada dasarnya, era teknologi internet memungkinkan semua hal untuk semakin terbuka. 

Sebagai contoh, dengan memanfaatkan media sosial, kini bisnis bisa langsung ‘bertemu’ dan 

mendengarkan berbagai masukan dari customer-nya. Tak hanya menerima feedback secara 

langsung, kini business owner bahkan bisa memahami apa orang lain pikirkan dan rasakan 

mengenai produk yang mereka tawarkan. Misalnya saja melalui obrolan antar pengguna media 

sosial atau melalui forum-forum yang banyak dibentuk oleh sesama customer. 

 

Kemudahan-kemudahan inilah yang di satu sisi memudahkan proses pembentukan 

kepercayaan antara bisnis dengan konsumen. Tetapi di sisi lain, keterbukaan ini juga 

menuntut business owner untuk selalu waspada. Sebab, dengan keterbukaan informasi, 

kesalahan sekecil apapun bisa langsung diketahui oleh semua orang dan itu secara tidak 

langsung dapat memberikan image atau kesan yang kurang baik bagi sebuah bisnis. 

 

Kepercayaan sebagai reputasi manajerial 

 

Dalam banyak hal, kepercayaan akan sama pentingnya dengan bisnis itu sendiri. Kepercayaan 

menunjukkan adanya sistem yang baik dalam sebuah perusahaan. Kepercayaan dalam bisnis 

tak hanya sebagai sesuatu yang berhak didapat oleh perusahaan, namun sebagai sesuatu yang 

harus didapat oleh perusahaan. 

 

Kepercayaan menjadi satu kunci awal di mana tujuan-tujuan bisnis dapat dicapai lebih lanjut. 

Sebagai contoh, jika sebuah bisnis memiliki sebuah produk untuk dijual kepada konsumen, 

sebelum ia berhasil menjual produk tersebut, tentunya bisnis harus mendapatkan kepercayaan 

konsumen terlebih dulu. Tentunya, dalam hal ini dibutuhkan berbagai upaya, seperti 

proses branding ataupun marketing. 

 

Lagi-lagi di era digital ini, kita harus bersyukur mengingat proses branding dan marketing bisa 

dilakukan melalui berbagai cara yang bisa dikatakan lebih mudah dan murah dibandingkan 

dulu ketika bisnis masih dijalankan dengan konvensional. 

 

Ada berbagai channel yang bisa dimanfaatkan dengan baik dalam proses ini. Misalnya saja, 

selain contoh customer service melalui media sosial yang telah disebutkan di atas, kita bisa 

juga menggunakan e-mail maupun halaman website untuk ‘berkenalan’ lebih jauh dengan 



konsumen. E-mail ataupun website memungkinkan bisnis untuk menjangkau seluruh userdari 

berbagai lapisan di wilayah. 

Ibaratnya, dengan teknologi digital, kini bisnis bisa dengan mudah menemui customer di 

manapun ia berada. Bisnis bisa dengan mudah menyerap apapun aspirasi yang dikemukakan 

oleh customer. Sebaliknya, melalui teknologi ini bisnis juga bisa dengan mudah memamerkan 

kebolehannya di mata customer. 

 

Kepercayaan konsumen dalam angka 

Sebuah studi menunjukkan bahwa sebanyak 83% konsumen akan dengan senang hati 

memberikan rekomendasi mengenai produk-produk yang mereka percayai. Angka ini tentu 

berhubungan dengan jumlah persentase orang yang memutuskan untuk membeli sebuah 

produk berdasarkan rekomendasi dari orang lain. Jadi, bisa dikatakan bahwa kepercayaan 

menjadi salah satu kunci sebuah bisnis berhasil mendapatkan customer-nya. Bermula dari 

kepercayaan yang didapat, maka bisnis akan mendapatkan rekomendasi. Kemudian, melalui 

rekomendasi tersebut, orang lain akan tertarik, dan begitu seterusnya. 
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BAB XII 

 

 

RANCANGAN MODEL PELAYANAN BISNIS DIGITAL 

 

12.1. Pendahuluan 

Dalam kegiatan Bisnis, pemasaran merupakan suatu fungsi yang secara langsung 

menentukan tujuan perusahaan (corporate objective) dan kegiatan yang mempunyai cakupan 

luas, karena selain mencakup internal juga eksternal perusahaan. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Kotler & Keller (2006 : 6)   bahwa "pemasaran merupakan  proses  sosial dan manajerial 

dalam mana individu atau kelompok bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya 

melalui kreativitas, penawaran dan pertukaran nilai produk dengan yang lain".  Konsep yang 

paling mendasar dari pemasaran adalah bagaimana suatu perusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen (customer requirement) dan melakukan analisis lingkungan 

(environmental analysis), (Walker, 1999 ; 94).  

 

Kebutuhan dan keinginan konsumen yang merupakan  fokus perhatian bagi perusahaan 

yang menerapkan konsep pemasaran (marketing consept)  sangat memerlukan sumber daya 

pendukung yang merupakan kekuatan bagi perusahaan sendiri untuk dapat membaca atau 

memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, terutama perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa. Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa terdapat dua klasifikasi, yaitu 

perusahaan yang melayani konsumen Bisnis (commersial services) dan perusahaan yang 

melayani konsumen akhir (consumer services).   

 

Heskett, Sasser, dan Schlesinger (1997 ;  19) dalam “the service profit chain”  

mengemukakan bahwa  sangat erat sekali hubungan antara sumber daya internal perusahaan 

yang menyangkut kualitas pelayanan internal (internal service quality)  yang berdampak pada 

kemampuan pegawai (employee capability), kepuasan pegawai (employee satisfaction), 

loyalitas pegawai (employee loyalty), dan produktivitas pegawai (employee productivity) 

dengan pasar sasaran eksternal  (external target market) yang merupakan tujuan pemasaran 

yang meliputi kepuasan konsumen (customer satisfaction), loyalitas konsumen (customer 

loyalty), yang akhirnya mencapai revenue growth dan profitability.  

 

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa kekuatan internal perusahaan terutama  

yang mencakup proses internalnya  dibentuk sebagai tujuan jangka panjang suatu organisasi, 

sebagaimana yang dikemukakan juga oleh Kuei (1999 ; 783), dalam “international  journal of 

quality & reliability management”  bahwa ”internal service quality should be established as a 

long-term goal of the organization”. 

 

Lovelock & Wright (2002 ; 105) mengutip dari “the links in the service-profit chain” 

bahwa proses internal (service operation and delivey system)  meliputi beberapa unsur, yaitu 

workplace design, job design, employee selection and development, employee reward and 

recognition, information & communication, dan tools for serving customers, yang kesemua 

unsur tersebut dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan/ karyawan dalam melayanai 

konsumen.  proses internal  yang baik dari suatu perusahaan akan mempengaruhi pada  

kepuasan pegawainya, dan  apabila para pegawai sudah merasa puas, maka mereka akan loyal 

pada perusahaan, sehingga akhirnya produktivitas kerja pegawai akan semakin baik, (Low, 



1994 ;27). Proses internal yang baik akan membantu pegawai dan penyediaan  peralatan fisik 

untuk melayani konsumen yang juga merupakan unsur-unsur dari tujuh unsur  bauran 

pemasaran jasa (service marketing mix) yang meliputi produk, harga, lokasi, promosi, pegawai, 

prasarana fisik, dan proses, (Haksever, Render, Russel, dan Murdick, 2000 ; 139 - 143).  

 

Lovelock & Wright (2002 ; 30 & 49) juga menyatakan bahwa service as a process and 

system, jasa tidak dapat dilepaskan dari suatu proses dan sistem. Jasa sebagai suatu proses 

mencakup empat pendekatan proses, yaitu people processing, mental stimuli processing, 

possession processing, dan information processing. Proses ini merupakan bagian dari sistem 

penyampaian jasa, yaitu untuk menjawab pertanyaan “bagaimana jasa disampaikan”. 

Sedangkan jasa sebagai sistem adalah merupakan urutan produk jasa yang ditawarkan kepada 

konsumen yang meliputi service operation system, service delivery system, dan service 

marketing system. Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa bauran pemasaran jasa dapat 

dirasakan konsumen dengan melalui tahap operasi dan penyampaian jasa. Bahkan Parasuraman 

dan Berry (1991) serta Gronroos (2001 ; 150-152)  menyatakan bahwa permasalahan kualitas 

jasa yang ada pada internel perusahaan adalah terjadinya kesenjangan antara standar kualitas 

yang dibuat oleh perusahaan berdasarkan analisis kebutuhan dan keinginan konsumen  pada 

sistem operasi jasanya dengan penyampaian jasa (GAP 3) dan kesenjangan antara sistem 

penyampaian jasa dengan komunikasi pemasaran (GAP 4). Kesenjangan-kesenjangan tersebut 

terjadi karena terdapat ketidak konsistenan antara sistem operasi dan penyampaian jasa dengan 

bauran pemasaran jasa yang ditawarkan pada konsumen.  

 

Hawkins, Best, dan Coney (2001 ; 19) mengemukakan bahwa :  

 

“Marketing strategy  is basically to the question : How will we provide superior 

customer value to our target market ? The answer to this question requires the 

formulation of a consistent marketing mix. The marketing mix is the product, price, 

communications, distribution, and services provided to the target market. It is the 

combination of these elements that meets customer needs and provides customer 

value”.  

 

Untuk mencapai  tujuan pemasarannya, perusahaan harus dapat merasakan dan memahami 

kebutuhan konsumen lebih dari para pesaingnya, sehingga dapat menciptakan produk dan jasa 

yang ditawarkan memiliki nilai tinggi dihadapan konsumen. Oleh karena itu diperlukan strategi 

pemasaran jasa  yang diformulasikan melalui bauran pemasaran jasa (service marketing mix) 

yang direspon langsung oleh konsumen dapat menciptakan keunggulan bersaing, karena 

apabila  kebutuhan konsumen terpenuhi dengan kinerja bauran pemasaran jasa  yang 

ditawarkan, maka akan mencapai keunggulan bersaing yang dapat bertahan lama dan akhirnya 

akan mencapai tujuan perusahaan. 

 

Perlu dikemukakan bahwa "bauran pemasaran jasa adalah alat-alat pemasaran yang  

terdiri dari tujuh elemen yaitu product (service), price, place, promotion, participants, physical 

evidence, dan process yang semua variabel-varibelnya dapat dikendalikan dan dimanipulasi 

oleh suatu organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing (competitive advantage). 

Organisasi yang bergerak dibidang jasa (service) menggunakan bauran pemasaran jasa ini 

untuk membantu strategi mereka dalam mencapai nilai jasa/ konsumen yang tinggi menurut 

konsumen (customer value) yang akhirnya menentukan posisi persaingan (competitive 

position) pada pasar sasaranya." (Haksever, Render, Russel, dan Murdick, 2000 ; 131 - 132) 

dan Ravald (1996 ; 19-30).  



Adapun ketiga unsur bauran pemasaran untuk jasa tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut, (Bennet, 1997 ; 151-156) :  

Orang (People); adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam menjalankan segala aktifitas 

perusahaan, dan merupakan faktor yang memegang peranan penting bagi semua organisasi.  

Menurut Zeithaml and Bitner (2000;19) “People is all human actors who pay in service delivery 

and thus influence the buyers perceptions; namely, the firms personnel, the customer and other 

customers in the service environment”. 

 

 Dalam perusahaan jasa unsur people ini bukan hanya memainkan peranan penting 

dalam bidang produksi atau operasional saja, tetapi juga dalam melakukan hubungan kontak 

langsung dengan konsumen. Perilaku orang-orang yang terlibat langsung ini sangat penting 

dalam mempengaruhi mutu jasa yang ditawarkan dan image perusahaan jasa yang 

bersangkutan. 

 

 Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Beteson (1991:516) dan dalam 

Lovelock & Wright (2002:367) “lima unsur yang menentukan kualitas pelayanan, yaitu: 

tangible merupakan unsur yang berupa prasarana fisik, sedangkan  responsiveness, reliability, 

assurance, dan empathy” merupakan unsur-unsur yang merupakan kinerja people. 

 

Sarana Fisik (Physical Evidence);  Sarana fisik menurut Zeithaml and Bitner (2000;20) ” The 

environment in which the service is delivered and where firm and customer interct and any 

tangible component that facilitate performance or communication of the service”. 

 

 Sarana fisik ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan 

konsumen, untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang 

termasuk di dalam physical evidence antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, 

perabot/peralatan, perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan 

dengan service yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Selain itu 

atmosfir dari perusahaan yang  menunjang seperti visual, aroma, suara, tata ruang,dll. 

 

Proses (Process);  Proses menurut Zeithaml and Bitner (2000;20) ” The actual procedure, 

mechanism, and flow of activities by which the service is delivered the service delivery and 

operating system”. 

 

  Proses mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan 

aktifitasnya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk perusahaan jasa, 

kerjasama antara marketing dan operasional sangat penting dalam elemen process ini, terutama 

dalam melayani segala kebutuhan dan keinginan pelanggan (konsumen) secara cepat dan tepat. 

 

Seluruh aktifitas kerja adalah proses, proses melibatkan prosedur-prosedur, tugas-

tugas, jadwal-jadwal, mekanisme-mekanisme, aktifitas-aktifitas dan rutinitas-rutinitas dengan 

apa produk (barang atau jasa) disalurkan ke pelanggan. Identifikasi manajemen proses sebagai 

aktifitas terpisah adalah prasyarat bagi perbaikan jasa. Pentingnya elemen proses ini khususnya 

dalam bisnis jasa disebabkan oleh persediaan yang tidak dapat disimpan, sebagaimana yang 

diampaikan oleh Haksever, Render, Russel, and Murdick (2000) menyatakan bahwa elemen 

dari proses adalah activities, tasks, routins, mechanisms, schedules, dan procedures.   

 

  Lovelock & Wright (2002 ; 30 & 49) juga menyatakan bahwa service as a process, jasa 

tidak dapat dilepaskan dari suatu proses. Jasa sebagai suatu proses mencakup empat 

pendekatan proses, yaitu people processing, mental stimuli processing, possession processing, 



dan information processing. Proses ini merupakan bagian dari sistem penyampaian jasa, yaitu 

untuk menjawab pertanyaan “bagaimana jasa disampaikan”. 

 

  Dengan adanya perubahan lingkungan yang semakin cepat, maka unsur-unsur bauran 

pemasaran perusahaan jasa juga dituntut untuk berubah, sesuai dengan tuntutan perubahan 

lingkungan dan pergeseran tuntutan pelanggan, sehingga dapat mencapai kinerja pemasaran 

yang superior. Karena itu perusahaan jasa dituntut untuk mampu memberikan nilai yang tinggi 

dimata konsumennya.  

 

Kepercayaan dianggap sebagai hal yang penting untuk menjaga hubungan dan 

meningkatkan hubungan dan mengurangi persepsi resiko secara efektif. Kepercayaan juga 

dianggap sebagai pondasi hubungan inter personal sebagai prasyarat untuk kerjasama dan 

sebagai dasar untuk stabilitas hubungan dalam institusi sosial dan pasar. 

 

Kotler & Keller (2006:13) menyatakan bahwa pemasar dapat meningkatkan nilai 

tawaran pelanggan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Meningkatkan manfaat; 

2. Mengurangi biaya; 

3. Meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya; 

4. Meningkatkan manfaat lebih besar daripada kenaikan biaya; 

5. Mengurangi manfaat lebih kecil daripada pengurangan biaya. 

 

Menurut Kotler & Keller (2006:41), nilai yang diterima pelanggan adalah sebagai 

selisih antara total customer value (jumlah nilai bagi pelanggan) dan total customer cost (biaya 

total bagi pelanggan). Total customer value (jumlah nilai bagi pelanggan) adalah kumpulan 

manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Total customer cost 

(biaya total pelanggan) adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan 

terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk atau jasa tersebut.  

 

Karena itu suatu perusahaan jasa dapat meningkatkan kinerja pemasarannya apabila 

mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya dari bauran pemasaran jasanya (people, 

physical evidence, dan process) serta meminimasi biaya yang meliputi biaya financial, waktu, 

energi, dan psikis. 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Damian Hine, Neal Ryan, (2001) 

“ Nilai jasa pada perusahaan jasa kecil dan menengah ternyata dibentuk oleh kinerja 

petugas pelayanan, sehingga apabila kinerja petugas pelayanannya baik akan 

meningkatkan nilai jasa bagi pelanggan.” 

Hoffman dan Batteson (1997:154) 

“ Nilai pelanggan total akan meningkat apabila nilai personel ditingkatkan, di sini 

memperlihatkan bahwa petugas pelayanan dapat mempengaruhi nilai pelanggan 

total “ 

Ricky Ryssel, Thomas Ritter, Hans Georg Gemünden, (2004) 

”Terdapat pengaruh prasarana fisik terutama  teknologi informasi terhadap 

kepercayaan, komitmen, dan nilai jasa ” 

Chwen Sheu, Roger McHaney, Sunil Babbar, (2003) 

“Proses pelayanan mempengaruhi nilai jasa. Dengan proses pelayanan yang baik, maka 

dapat mengurangi biaya pelanggan, sehingga nilai jasa akan meningkat.” 



Pratibha A. Dabholkar, Jeffrey W. Overby, (2005) 

”Proses pelayanan berpengaruh terhadap nilai jasa dan kepuasan konsumen” 

 

Achim Walter, Thomas Ritter, (2003) 

“Adaptasi, nilai jasa, dan komitmen berpengaruh  terhadap keparcayaan konsumen, 

sehingga konsumen akan percaya apabila  perusahaan mengetahui kebutuhan 

konsumen yang spesifik, menawarkan nilai yang tinggi, serta komit terhadap 

pelayanan pada pelanggan” 

 

Jaebeom Suh, Swinder Janda, Sunhee Seo, (2006) 

 

”Nilai jasa memiliki pengaruh yang besar terhadap kepercayaan konsumen” 

Laurie Jerome, Brian H. Kleiner, (2005) 

“Moral pegawai akan mempengaruhi nilai jasa“ 

Alan Cowling, Karin Newman, (2005) 

“Kinerja petugas pelayanan perbankan akan mempengaruhi pelaksanaan TQM dan 

nilai jasa.” 

 

 

12.2. Model Pelayanan Bisnis Berbasis Digital 

 

Sebagai perusahaan di era digital ini, ada banyak model bisnis yang dapat digunakan 

pada perusahaan Anda. Beberapa model bisnis yang dipakai dengan tujuan mendapatkan 

revenue dan keuntungan antara lain: 

 

1.  Micropayments for fragmented content 

Micropayment adalah salah satu alternatif pembayaran elektronik (uang elektronik) dengan 

mekanisme pembayaran melalui internet ataupun media lain, dilakukan untuk jumlah uang 

yang relatif kecil dan intensitas transaksi yang tinggi. Konsep micropayment semakin 

berkembang dengan pendekatan pembelian fragmented content, yang berarti micropayment 

yang diperuntukan untuk membeli suatu barang/layanan yang terpisah-pisah. 

 

Apple merupakan perusahaan yang pertama kali memperkenalkan konsep micropayment for 

fragmented content dimana Apple menjual satu buah lagu yang terpecah dari album lagu 

tersebut. Sehingga pelanggan tidak perlu membeli satu album hanya untuk mendengarkan 

musik. Konsep ini juga di perkenalkan pada e-book, pelanggan bisa membeli buku per-bab saja 

atau bagian tertentu saja. 

 

Keuntungan Micropayment for fragmented content adalah pelanggan hanya akan 

membayar/membeli sesuatu atau layanan yang benar-benar menarik perhatiannya tanpa harus 

membayar lebih untuk suatu informasi, layanan, barang tambahan lainnya yang tidak menarik 

bagi mereka. Saat ini sudah banyak perusahaan yang menyediakan platform dimana pelanggan 

dapat membeli fragmented content apapun bentuk nya seperti bab dalam buku, musik dan 

sebagainya dan dapat di buka dalam satu platform. 

  

2. Pay-per-use dan Pay-per-view 

Pay-per-view adalah model bisnis yang pertama kali muncul dalam sektor pertelevisian. 

Seperti Namanya, ini merupakan model bisnis dimana pelanggan hanya akan membayar apa 

yang mereka tonton. Diluar sektor pertelevisian, istilah yang digunakan adalah Pay-per-use. 



Contoh aplikasi digital yang menyediakan layanan Pay-per-use adalah Rentalcars dan Movic 

dimana pelanggan akan merental mobil yang diberi jangka waktu tertentu. 

  

Pay-per-view saat ini tidak hanya menjangkau dunia perfilm-an saja, saat ini Pay-per-view 

digunakan untuk streaming di theater, opera dan juga konser. Suasana jelas akan berbeda 

dengan menonton secara langsung, namun hal ini bisa menjadi model bisnis yang potensial. 

Penyelenggara theater, opera dan juga konser tentu saja tidak dapat menerapkan harga yang 

sama dengan pertunjukan secara langsung. 

  

3. Subscription 

Subscription atau berlangganan adalah model bisnis dimana perusahaan akan menerapkan 

pembayaran kepada pelanggan atas suatu produk atau layanan yang berjangka waktu tertentu 

(seminggu, sebulan, setahun) atau membatasi berapa kali konten berbayar dapat diakses dan 

pelanggan membayar di muka. Adanya subscription ini pelanggan akan membayar dimuka. 

Pelanggan juga akan selalu di informasikan apabila terdapat produk/layanan baru yang akan di 

terbitkan oleh suatu perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerapkan model bisnis 

subscription adalah Netflix dimana pelanggan akan membayar untuk menonton film sesuai 

keinginan mereka dengan pembayaran setiap sebulan sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XIII 

 

 

MENGENAL “REVENUE STREAM” DAN “BUSINESS MODEL” 

 

 

 

 
Sumber gambar : http://www.thebusinessplanshop.com 

 

Mempelajari tentang startup, maka tak akan terlepas dari belajar tentang berjalannya sebuah 

proses bisnis. Ada beberapa istilah dan konsep bisnis yang perlu dimengerti sebelum terjun 

lebih dalam, seperti istilah revenue stream, revenue model dan business model. Tiga hal 

tersebut biasanya akan sering ditanyakan ketika startup dihadapkan pada sebuah presentasi, 

ntah di hadapan calon rekanan bisnis, investor ataupun dalam kegiatan inkubator. 

 

Secara sederhana revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam 

mendapatkan pemasukan. Revenue model dapat diartikan sebagai sebuah cara yang ditempuh 

pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber 

daya yang diperlukan untuk mengelola pendapatan tersebut. Sedangkan business 

model merupakan berbagai aspek dalam bisnis yang di dalamnya termasuk revenue 

stream dan model, serta rincian strategi yang menggambarkan bagaimana proses bisnis 

perusahaan bisa berjalan berkesinambungan. 

 

 

 

 

http://www.thebusinessplanshop.com/


Jenis-jenis revenue model dalam startup digital 

 

Seiring dengan makin bervariasinya jenis produk dan layanan yang dihadirkan dalam startup 

digital, strategi pendapatan keuntungan pun turut berkembang. Ada berbagai macam revenue 

model yang diterapkan, menyesuaikan tipikal produk/layanan yang dijajakan. Berikut ini 

adalah beberapa jenis revenue modelyang hingga saat ini umum dipilih dan digunakan oleh 

pelaku startup digital. 

 

Revenue Model Kelebihan Kekurangan 

Iklan; Model bisnis ini biasanya 

diterapkan untuk layanan berbasis web 

atau aplikasi, menampilkan iklan di 

tempat strategis di dalam konten layanan 

yang dihadirkan. Google AdSense 

menjadi salah satu yang paling populer 

digunakan di Indonesia.Namun seiring 

perkembangannya, iklan juga bisa 

dikelola secara langsung, berhubungan 

langsung dengan brand tertentu yang 

ingin mempublikasikan pekerjaan. 

Penerapan dan 

pengelolaannya mudah. 

Cocok untuk model layanan 

atau aplikasi yang 

disampaikan secara gratis. 

Perlu memastikan pengguna 

layanan atau aplikasi 

tersebut banyak. Umumnya 

tidak bisa didapat secara 

instan, perlu ada proses 

panjang untuk 

menghadirkan traksi. 

Affiliate; Berafiliasi dengan brand lain 

juga menjadi yang cukup populer 

diterapkan di Indonesia. Konsep afiliasi 

ini biasanya digunakan oleh pengembang 

konten (web atau aplikasi) yang 

mempromosikan produk tertentu 

(biasanya secara native) di dalamnya. 

Jika dibandingkan dengan 

iklan, umumnya penawaran 

yang diberikan lebih 

menjanjikan, dengan 

hitungan yang lebih tinggi 

dan lebih jelas. 

Seringkali harus 

memaksakan konten untuk 

disesuaikan dengan produk 

dari afiliasi yang ingin 

digenjot. Perlu proses 

panjang dan dapat 

mengorbankan ketertarikan 

pengguna. 

Transaksional; Model ini pada dasarnya 

sama dengan tata cara jual beli di pasar, 

sebuah produk atau layanan dibayar 

langsung oleh konsumen (bayar di muka). 

Misalnya menjual perangkat lunak 

dengan mekanisme beli putus. 

Beberapa konsumen 

(terutama di tipe 

konvensional) lebih 

nyaman karena proses yang 

sederhana. 

Produk yang dijual dengan 

model bisnis seperti ini 

biasanya sangat banyak 

persaingannya. Sehingga 

strategi seperti perang harga 

biasanya harus dilakukan, 

sehingga meminimalkan 

keuntungan. 

Layanan Berlangganan; Model ini 

biasanya diterapkan untuk layanan yang 

digunakan dalam jangka waktu lama. 

Umumnya dihitung secara bulanan atau 

per tahun. 

Dengan produk yang 

matang, layanan ini dapat 

menghadirkan keuntungan 

yang signifikan.  

  

Sangat bergantung pada 

basis konsumen yang besar. 

Membutuhkan inovasi 

berkelanjutan setiap waktu 

untuk menciptakan 

kepercayaan. 

Penjualan Online; Sama seperti 

penjualan transaksional, hanya saja 

prosesnya dilakukan sepenuhnya di 

website (online). 

Dapat diterapkan untuk 

beragam jenis produk dan 

layanan, mulai dari yang 

berbentuk fisik hingga yang 

berbentuk non-fisik. 

Untuk beberapa produk 

yang memerlukan strategi 

pemasaran langsung 

(pengguna harus melihat 

barangnya, seperti rumah, 

mobil dll).  

Penjualan Tidak Langsung; Model 

penjualan yang melibatkan agen atau re-

seller. 

Sangat ideal bagi 

perusahaan untuk 

melakukan penyebaran 

produk dan memperbesar 

jaringan.  

Kurang cocok untuk model 

bisnis digital yang ada saat 

ini, tantangan di pasar akan 

banyak pada edukasi 

konsumen, transformasinya 

ke affiliate. 

Ritel; Proses penjualan produk secara 

ritel. Misalnya pengembang aplikasi yang 

Membantu meningkatkan 

popularitas brand, karena 

umumnya bisa menjangkau 

Tidak cocok untuk startup 

dengan modal pas-pasan, 

harus mengucurkan 

http://fi.co/posts/24031


menjual DVD aplikasi melalui toko di 

lokasi fisik. 

konsumen secara lebih luas, 

terutama di negara yang 

masih dalam tahap transisi 

digital seperti Indonesia. 

investasi besar. Di 

Indonesia juga akan terkikis 

dengan pembajakan. 

Memfokuskan Pada 

Layanan; Memberikan produk secara 

gratis, tapi harus membayar untuk 

layanan dan proses kustomisasinya. 

Misalnya mengembangkan aplikasi 

tertentu, aplikasinya dijual gratis, tapi 

instalasi dan hosting-nya harus membayar 

di perusahaan tersebut. 

Memberikan banyak 

ketertarikan, terlebih jika 

“layanan berbayar” dapat 

dibaurkan secara rapi. 

Produk sebagai biaya 

pemasaran, membutuhkan 

waktu lama untuk 

mengembalikan modal 

seiring dengan tantangan 

mendapatkan traksi. 

Freemium; Model bisnis paling populer 

yang ada saat ini. Memberikan layanan 

gratis, tapi menyediakan konten/layanan 

eksklusif untuk pengguna berbayar. 

Mirip dengan model 

sebelumnya, cocok untuk 

layanan digital berupa 

perangkat lunak. 

Membutuhkan waktu yang 

lama untuk menumbuhkan 

transaksi dan strategi 

penyampaian yang kuat. 

 

Jenis-jenis business model dalam startup digital 

 

Tidak semua revenue stream cocok diterapkan untuk startup digital, hal tersebut dikarenakan 

harus menyesuaikan dengan business model yang digalakkan. Business model juga sangat erat 

kaitannya dengan tipikal produk/layanan, dan bagaimana bisnis menyampaikan 

produk/layanan tersebut kepada konsumen. Berikut ini beberapa jenis business model yang 

saat ini umum diadopsi oleh startup digital. 

 

Marketplace 

Tokopedia, Go-Jek, Airbnb, Bukalapak termasuk startup yang menggunakan business 

model ini. Menghubungkan pemilik produk/layanan dengan konsumen/pengguna. Startup 

menyediakan layanan untuk menghubungkan dan melancarkan proses transaksi kedua belah 

pihak. 

 

E-Commerce 

Mengacu pada penjualan dan distribusi produk dan layanan secara online. Model e-

commerce tidak melulu diterapkan oleh bisnis yang memfokuskan pada jual beli barang secara 

umum (seperti Amazon), proses e-commerce sendiri dapat diadopsi di berbagai bisnis, seperti 

Microsoft yang menjual XBOX secara online. 

 

SaaS (Software as a Services) 

Model bisnis yang memfokuskan pada penyampaian layanan kepada pelanggan, umumnya 

berupa perangkat lunak dan dibayarkan secara berlangganan. Produk seperti layanan 

komputasi awan, CRM atau sistem manajemen keuangan cocok menerapkan model bisnis ini. 

 

Consumer 

Model bisnis yang memberikan layanan secara cuma-cuma kepada konsumen, karena fokusnya 

adalah membangun saluran distribusi yang kuat. Setelah produk digunakan banyak 

orang, revenue model seperti iklan atau freemiumditerapkan. Contohnya seperti SnapChat, 

layanannya gratis, dan akhirnya mengeluarkan produk kaca mata untuk mendukung 

penggunaan aplikasinya. 

 

API Model 

Beberapa startup di Indonesia bergantung pada layanan API seperti Stripe atau Twilio. Atau 

kita baru saja mengenal startup baru bernama Prism. Layanannya diintergasikan dengan sistem 

https://fundersclub.com/learn/startup-business-models/startup-business-models-overview/common-examples-of-startup-business-models/


yang dimiliki oleh perusahaan lain, tak terlihat secara kasat mata, namun memberikan 

kenyamanan yang berarti. 

 

Data 

Model bisnis yang memfokuskan pada pengumpulan data, biasanya akan diolah menjadi 

analisis untuk kebutuhan tertentu. 

 

Licensing 

Startup yang berhasil menelurkan inovasi berupa properti intelektual dapat memberikan 

perizianan berupa paten, merek dagang, rahasia dagang hingga pengetahuan yang dimiliki. 

Contohnya seperti apa yang dilakukan Arm Holdings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB XIV 

 

PENTINGNYA MENGGUNAKAN STRATEGI DIGITAL MARKETING PADA 

BISNIS 

 

 

Strategi digital marketing telah membuat kemajuan besar pada bisnis dan industri selama lebih 

dari dua dekade, tetapi yang mengejutkan, para pemimpin bisnis masih berjuang untuk 

menemukan cara untuk mengidentifikasi potensi, mengoptimalkan peluang dan 

mengimplementasikannya. 

 

Banyak perusahaan telah memulai melakukan transformasi digital tanpa memahami bahwa 

pendorong utama dari bisnis digital pada dasarnya berbeda dari perusahaan 

tradisional.  Mereka akhirnya menerapkan strategi marketing lama dan prinsip-prinsip usang 

pada program digital mereka, yang menghasilkan kegagalan dan rencana bisnis yang tak 

tercapai 

 

Definisi luas transformasi strategi digital marketing dapat dilihat sebagai integrasi teknologi 

pemasaran digital dengan proses untuk meningkatkan kinerja atau jangkauan bisnis. Namun, 

pendekatan yang lebih progresif untuk transformasi digital marketing adalah dengan 

menggunakan teknologi untuk berdampak pada tiga bidang bisnis ini:  

• Eksternal , atau berfokus pada pelanggan, dengan pandangan untuk menggunakan 

strategi digital marketing untuk memberikan dampak positif pada pengalaman 

pelanggan, dan berpotensi mengubah seluruh siklus hidup pelanggan bisnis. 

• Secara internal , atau operasional, di mana strategi ini berdampak pada operasi bisnis, 

pengambilan keputusan dan berpotensi struktur bisnis. 

• Secara holistik , di mana setiap fungsi dan seluruh segmen bisnis terpengaruh, 

seringkali mengarah pada munculnya model bisnis yang sepenuhnya baru. 

 

Tempat terbaik untuk memulai strategi digital marketing, adalah pertama-tama memahami ke 

mana arah industri Anda, kemudian mengembangkan pandangan jangka panjang tentang peran 

dan tempat perusahaan Anda di masa depan digital itu. 

 

Rencanakan strategi digital marketing Anda dengan ‘batu loncatan’ jangka pendek. Ini akan 

memungkinkan Anda untuk merencanakan jalan menuju pencapaian segala visi dengan sukses, 

sambil tetap menjaga rencana bisnis secara efisien. 

 

Pentingnya Transformasi Digital pada Bisnis 

Transformasi digital tidak hanya untuk perusahaan besar, bahkan bisnis menengah mulai 

merasakan tekanan untuk harus berkembang. Namun tentunya ini membawa sejumlah 

tantangan. Tantangan utama penerapan transformasi digital dalam bisnis adalah kurangnya 

keterampilan atau pelatihan yang tidak memadai, diikuti oleh tantangan TI atu infrastruktur, 

ketergantungan terhadap proses sebelumnya, dan kurangnya investasi dalam hal digital. 

 

Hambatan untuk mengadopsi digital marketing, adalah seperti : urgensi, komunikasi dan 

manajemen proyek, penerimaan staf, dan kepemimpinan atau visi. Terlepas dari banyak 

tantangan, ada baiknya membangun digital ke dalam strategi bisnis Anda.Transformasi akan 

membawa bisnis yang menerapkan strategi digital yang fokus secara efektif menjangkau dan 

terlibat dengan pelanggan mereka, memperoleh keunggulan kompetitif melalui diversifikasi 



aliran pendapatan mereka, meningkatkan laba, dan memperbarui sistem TI yang kuno. Semua 

ini memiliki pengembalian atas investasi (ROI) yang dapat diverifikasi. 

 

Membangun Strategi Digital Marketing pada Bisnis 

Strategi marketing memberikan kerangka kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan alat 

pemasaran digital mereka secara lebih efektif. Memahami kondisi digital bisnis saat ini, arah 

perkembangan industri, dan peran apa yang harus dimainkan dalam konteks digital ini akan 

mengarah pada pemetaan pemasaran seperti apa jalan ke depan akan terlihat, agar strategi 

marketing bisnis Anda  berjalan secara efektif mendapatkan hasil yang memuaskan. 

 

Survei terbaru McKinsey terhadap 1.542 eksekutif tingkat C di seluruh spektrum industri dan 

ukuran bisnis menemukan keempat bidang ini memengaruhi seberapa sukses perusahaan 

mendekati strategi digital:  

1. Berkelenjutan. Strategi digital berhasil berdasarkan praktik strategi digital marketing 

yang berkelanjutan. Ini akan membuka peluang penggerak pertama. Semakin mudah 

Anda beradaptasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan merevisi strategi digital 

marketing Anda; semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan trafik yang 

potensial, sumber keuntungan ekonomi yang signifikan. 

2. Gunakan platform digital .  Tingkatkan pengetahuan dan adopsi digitalisasi di 

seluruh divisi perusahaan, memanfaatkan juga platform digital dan kemampuan untuk 

memperluas ekosistem bisnis. Gunakan platform digital ini untuk berinovasi dengan 

stratgi marketing terbaru dan menggali data lebih jauh 

3. Gabungkan dan dapatkan . Memanfaatkan pengetahuan dan cari pengetahuan baru 

untuk membangun strategi marketing digital baru ke dalam bisnis. Berinvestasilah 

lebih agresif daripada pesaing Anda. 

 

Kerangka kerja yang berguna untuk menentukan apakah transformasi melengkapi proses bisnis 

utama Anda saat ini adalah Matriks Perubahan, alat yang dikembangkan oleh Brynjolfsson, 

dkk. Matriks ini memungkinkan Anda untuk memasukkan ide untuk bisnis Anda, dan 

membantu mengkritisi transformasi digital yang diusulkan, seperti menggabungkan 

kecerdasan buatan (AI) pada kegiatan pemasaran, otomatisasi pengambilan data,  dan 

sebagainya, dan pada akhirnya mengungkapkan apakah platform digital ini akan membantu 

Anda atau malah akan merugikan Anda 

 

Seperti banyak transformasi proses bisnis, banyak komponen sistem baru berinteraksi satu 

sama lain, yang dapat membuatnya rumit untuk mengimplementasikannya secara 

terpisah. Matriks ini membantu menentukan kelayakan dari perubahan yang diajukan, 

kecepatan eksekusi yang ideal dari perubahan ini, dan urutan perubahan yang optimal dan dapat 

membantu memastikan implementasi dari perubahan ini diadopsi dengan sukses dalam bisnis. 

 

Tiga Tahap Implementasi Strategi Digital Marketing 

Setelah Anda siap meluncurkan dan mempercepat proses transformasi digital Anda, 

memahami tahapan implementasi strategi digital marketing akan memastikan Anda 

mempertahankan keuntungan Anda secara berkesinambungan. 

 

Tahap 1: Menentukan nilai 

Begitu Anda selaku pemilik bisnis atau CEO telah mempealajari besarnya potensi keuntungan 

transformasi digital dan menjadikan strategi digital marketing sebagai fokus inti dari agenda 

pemasaran Anda dengan target ambisius yang jelas, maka transformasi digital terjadi. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-winning-operating-model-for-digital-strategy
https://www.researchgate.net/publication/23738801_The_Matrix_of_Change_A_Tool_for_Business_Process_Reengineering
https://www.researchgate.net/publication/23738801_The_Matrix_of_Change_A_Tool_for_Business_Process_Reengineering


Menerapkan strategi digital Anda mungkin memerlukan investasi keuangan yang signifikan 

untuk memperbarui sistem TI lama. Hal ini dapat menghasilkan keuntungan yang lebih rendah 

dalam jangka pendek, tetapi tanpa investasi ini Anda bisa menghadapi risiko kehilangan 

keuntungan di masa depan. 

 

Tahap 2: Peluncuran dan akselerasi 

Sangat mudah untuk meluncurkan strategi digital Anda dalam bisnis Anda, tetapi jauh lebih 

sulit untuk mempertahankan momentum, dan mendorong inovasi. Tunjuk tim yang 

bertanggung jawab atas transformasi ini.Biasanya Anda akan memerlukan chief digital officer  

(CDO) yang berbakat untuk menjalankan langkag besar ini dan lakukan pemilihan dengan 

cermat. Individu yang menghasilkan hasil akhir yang signifikan dengan risiko minimal. Tinjau 

struktur bisnis dan merangkul model kerja yang berkelanjutan untuk memelihara budaya digital 

dalam bisnis Anda. 

 

Tahap 3: Peningkatan 

Pada titik ini perusahaan Anda harus membuat kemajuan yang baik, dengan dasar inisiatif 

utama sudah menunjukkan nilai. Jangan sampai perusahaan Anda mengurangi momentum 

digital pada kegiatan pemasaran, ingat konsisten adalah kuncinya! Transformasi digital harus 

menjadi prioritas berkelanjutan dengan fokus membangun lebih banyak kemampuan dan 

meningkatkan tim dan sistem ini akan memastikan Anda menuai hasil yang telah Anda bangun. 

Bersiaplah untuk perubahan potensial dalam model bisnis Anda saat memperkenalkan strategi 

digital marketing, karena transformasi digital dapat memengaruhi model bisnis Anda dalam 

tiga cara berbeda: 

1. Bawa peningkatan ke model bisnis yang ada . Digitalisasi produk dan layanan dapat 

menyebabkan optimalisasi biaya di seluruh bisnis. 

2. Transformasikan model bisnis yang ada melalui adopsi proses digital yang 

memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik berkat Industry 4.0, big data, atau 

AI. Ini dapat menyebabkan konfigurasi ulang model yang ada, dan memperluas 

penawaran bisnis yang telah ada. 

3. Lihat pengembangan model bisnis baru . Membawa tren digital ke dalam bisnis 

dapat menghasilkan transformasi proposisi nilai dan model operasi melalui pengenalan 

produk dan layanan baru dan penghapusan yang lama. 

 

Kesimpulan 

Jika Anda berharap untuk membangun strategi digital marketing yang sukses dalam bisnis 

Anda tanpa mengubah dasar-dasar bisnis, upaya Anda akan sia-sia. Menggunakan tren digital 

ke dalam strategi bisnis Anda bukan tentang membangun bisnis digital, tetapi tentang 

membawa perubahan mutlak dalam seluruh bisnis Anda. 

 

Perjalanan Anda menuju transformasi digital dimulai ketika Anda tahu ke mana arah industri 

Anda, Anda mengembangkan pandangan jangka panjang tentang peran yang perlu dilakukan 

perusahaan Anda dalam mengikuti masa depan digital itu, dan kemudian menetapkan sasaran 

jangka pendek untuk mencapainya. 

 

Memahami bahwa menerapkan strategi digital marketing bukan hanya tentang menambahkan 

inovasi digital ke bisnis Anda, tetapi lebih banyak tentang memikirkan kembali cara bisnis 

Anda melakukan pemasaran yang efektif pada era digital, adalah dasar dari strategi yang akan 

sukses untuk pengembangan bisnis Anda. 



Jangan lupakan juga tentang digitalisasi pada pembukuan dan proses akuntansi Anda, dengan 

hal ini tentu akan membuat Anda lebih mudah untuk mengambil keputusan berdasarkan 

analisis keuangan yang teruji. 

 

Jika Anda masih menggunakan pembukuan manual Anda bisa beralih menggunakan software 

akuntansi berbasis cloud seperti Accurate Online yang memiliki fitur terlengkap dan harga 

yang paling terjangkau di Indonesia. Accurate Online juga telah meraih Top Brand Award 

sejak tahun 2016 sampaia saat ini sebagai software akuntansi terbaik di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB XV 

 

PENUTUP 

 

Menurut Jorge Lopes (vice president of Gartner Inc). Diprediksi pada tahun 2020 nanti, lebih 

dari tujuh miliar orang dan bisnis akan terhubung dengan internet dan setidaknya 30 miliar 

perangkat akan terhubung ke Internet. Didalamnya, orang-orang akan berbisnis, 

berkomunikasi, bertransaksi bahkan bernegosiasi dengan satu sama lain. Sebuah dunia baru 

sudah datang, dunia bisnis digital. 

 

Bisnis digital (atau tepatnya bisnis dengan atau melalui digital) adalah sebuah penciptaan 

desain bisnis yang baru, yang mengaburkan dunia fisik. Dunia bisnis digital ini sangat 

menjanjikan perputaran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bisnis ini bisa 

mengganggu bahkan mengganti bisnis model yang secara fisik sudah berjalan. Yang membuat 

perbedaan dari dunia bisnis digital ini adalah kehadiran dan semua hal lain bisa terintegrasi 

serta terhubung dengan cerdas. 

 

Dalam bidang bisnis retail, bisnis digital dapat memberi tempat bagi pelanggan untuk 

mendekat pada keberadaan produk yang mereka cari. Integrasi fisik dan digital bisa 

memadukan atau memperpendek jarak antar keduanya. Sebagai contoh, secara konvensional 

pelanggan memasuki sebuah toko pakaian kemudian mencobanya dan dengan segera sistem 

dalam toko tersebut akan langsung tahu. Kemudian sistem akan memproyeksikan gambar dari 

pembeli di layar dengan pakaian yang dicobanya serta mengusulkan beberapa aksesoris yang 

cocok untuk baju baru pelanggan. 

 

Contoh lain; kemampuan menilai kembali resiko kredit pada bank dengan laporan secara real-

time dari fisik yang dibiayai. Hal ini bisa terjadi misalnya saat terjadi kecelakaan mobil. Sistem 

di dalam mobil bisa memberitahukan apa dan bagaimana kondisi dari pengendara dan 

mobilnya. Sehingga Bank bisa langsung mendapatkan data pasti dari hasil resiko kejadian dan 

memberikan penilaian terhadap kredit fisik yang dibiayai. 

 

Beberapa orang masih belum mampu mendefinisikan bisnis digital dengan baik. Sebagian dari 

mereka hanya berpikir bahwa digital adalah hal-hal yang berhubungan dengan cetak digital, 

web, aplikasi smartphone atau ecommerce. Dunia digital jauh lebih lebar dari sekedar itu. 

Seperti teknologi GPS atau teknologi pemetaan yang dimiliki oleh Google telah membuktikan 

bahwa dunia bisnis digital bisa menjangkau ranah bisnis apapun. 

 

Bisnis digital adalah tentang penciptaan desain bisnis baru dengan mengaburkan dunia fisik 

dan digital. Ini adalah tentang interaksi dan negosiasi antara bisnis dan banyak hal lainnya. Ini 

semua tentang bagaimana banyak hal bisa bernegosiasi, berinteraksi dengan 

sangat blending didalamnya. Di masa depan, bisnis digital atau pun bisnis secara digital akan 

mengubah cara pandang dalam menghadapi berbagai peluang bisnis. 

 

Faktanya adalah bahwa bisnis digital akan mengganggu semua industri. Pemimpin perusahaan 

sudah harus mulai berpikir secara beda untuk membantu bisnis mereka agar terhindar dari 

gangguan. Ini adalah bisnis baru yang bisa membuat bisnis model yang sudah berjalan menjadi 

usang dan juga bisa sekaligus menjadi peluang besar bagi siapapun yang bisa memandang 

kesempatan ini. Para pebisnis yang memahami perkembangan ekonomi industri digital di tahun 
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2020 yang akan datang, akan bisa memainkan peran dalam membantu organisasi atau 

perusahaan mereka menang melewati jaman digital ini. 

 

Para pemimpin bisnis atau bahkan pemilik perusahaan sudah harus menumbuhkan ketrampilan 

bisnis digital. Untuk menentukan dan melaksanakan strategi digital agar bisa bersaing dengan 

yang lainnya. Kesempatan lain terbuka untuk orang-orang yang memiliki kemampuan 

pemrograman dan membuat aplikasi digital dan ini bisa setara nilainya dengan posisi pekerjaan 

lain seperti keuangan. 
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ISTILAH-ISTILAH TEKNOLOGI DIGITAL 

 

 

Berikut beberapa istilah dalam dunia teknologi informasi, ada beberapa istilah-istilah 

teknologi informasi. Oleh karena itu, disini, saya mencoba menuliskan dua puluh tujuh istilah 

teknologi informasi secara sederhana sesuai kemampuan yang ada.  

 

1. Pindai: Merupakan cara menduplikasi objek menggunakan sensor cahaya didalamnya lalu 

dikirim ke komputer dalam bentuk digital. Proses ini disebut scan. Alat untuk memindai 

adalah scanner. 

2. Undo: Untuk mengembalikan atau membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan 

sebelumnya. Kita lebih mudah mengatakan undo dari pada kata batal dan kata kembalikan. 

Sebaliknya untuk mengulang sesuatu yang telah dibatalkan sebelumnya adalah Redo. 

3. Posting:Kata Posting adalah kegiatan membuat artikel agar muncul didalam media, yakni 

media internet. Posting tidak hanya digunakandalam artikel blog saja, tetapi status dalam 

jejaring sosial seperti facebook, Twitter, Line dan seterusnya termasuk posting. 

Penyebutan posting ke dalam bahasa indonesia adalah tayang. Kata Publish adalah 

menerbitkan atau mengumumkan.   

4. Print Out: Print out berarti mencetak. Akan tetapi tanpa dilengkapi perangkas keras yang 

terhubug ke komputer mustahil mencetak data. Perangkas keras ini dikenal dengan nama 

Printer. 

5. Pratinjau: Kalangan blogger tidak asing dengan kosakata pratinjau. Pratinjau sendiri 

adalah suatu postingan yang telah dibuat dan tidak ingin menayangkannya secara 

langsung. Biasanya blogger akan menyunting terlebih dahulu sebelum menampilkannya 

ke halaman utama blog secara umum. 

6. Akses:Akses merupakan kosakata dalam bahasa indonesia yang diserap dari bahasa 

inggris yang berarti jalan masuk atau izin masuk. 

7. Login:Login disebut juga Logon atau sign in adalah sistem keamanan komputer, yakni 

berupa proses masuk  bagi pengguna untuk mengakses sistem komputer. Berbeda dengan 

Login. Logout adalah istilah dalam keamanan komputer, yakni proses keluar guna 

memutus akses ke sistem komputer maupun layanan tertentu. Log in dan Log out berbeda 

fungsi dengan sign in dan sign out. Login/Logout untuk mengakses penuh keseluruhan 

halaman suatu domain jaringan.  Sign in/Out untuk mengakses halaman tertentu dalam 

suatu domain jaringan. 

8. Password:Password merupakan kata sandi yang digunakan oleh pengguna jaringan atau 

sebuah sistem operasi yang mendukung pengguna untuk memverifikasi identitas dirinya 

kepada sistem keamanan yang dimilki oleh jaringan atau sistem tersebut. 

9. Administrator: Administrator adalah orang yang bertugas mengurusi hal-hak 

administrasi. Dalam dunia Internet seorang Admin bertugas mengelola yang berhubungan 

dengan komputer. 

10. Username: pengertian username menurut kosa-kata bidang Teknologi Informasi adalah 

pengguna. 

11. Portal Web: Portal web adalahsitus web yang menyediakan kemampuan tertentu yang 

dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal 

yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan informasi yang dapat diakses 

menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer, laptop, bahkan smartfhone atau 

Android. 

12. Motherboard: Kata lain motherboard adalah papan utama berupa pcb yang memiliki chip 

bios (program penggerak), jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-

masing perangkat. Biasanya berbentuk seperti sebuah papan sirkuit elektronik. 
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13. Link:   Link adalah sambungan atau koneksi dari sebuah sumber ke sumber yang lain. 

Misalnya dalam sistem networking atau internet. 

14. Connection:Arti connection adalah terhubung, sambungan, relasi, perantara, pertalian. 

Untuk memutuskan, mencopot, melepaskan dikenal dengan istilah Disconnect. 

15. Correct: Arti kata correct dalam bahasa indonesia adalah benar, betul, baik. Sebaliknya 

untuk kata tidak benar atau tidak tepat, salah disebut Incorrect. 

16. Cancel: Maksud dari kata cancel berarti mencoret, membatalkan. 

17. Refresh: Arti kata refresh adalah menyegarkan, membangkitkan ingatan. 

18. Bandwith:Istilah bandwidth sering di dengar dalam gelombang atau radio. Bandwidth 

digunakan sebagai ukuran kemampuan sebuah jaringan dalam menteransfer data pada 

jangka waktu tertentu 

19. Domain: Domain adalah nama pengganti dari ip address yang akan menuju pada server 

tertentu dan biasanya diwakili oleh adanya website. 

20. Hosting: Hosting adalah tempat untuk menyimpan data digital yaitu termasuk text, 

gambar, atau video yang nantinya kesemua informasi tersebut akan di tampilkan dalam 

bentuk website. 

21. Website: Website adalah tampilan grafis sebagai representasi informasi yang ingin 

disampaikan. Rata-rata website yang ada dalam bentuk profil perusahaan atau informasi 

perusahaan, toko online, hingga website portal dan social media. 

22. Install: Install artinya adalah memasang program (perangkat lunak) ke dalam 

komputer.  Misalnya memasang microsoft windows, MS. Office, Linux, Ubuntu dan lain-

lain. 

23. Hardware: Pengertian dari hardware atau dalam bahasa indonesia-nya disebut juga 

dengan nama "perangkat keras" adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang 

sifat alat nya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang 

berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. 

24. Software: Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris:software) adalah istilah 

khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program 

komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh 

komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. 

25. Online: Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya. 

Baik itu terhubung dengan sosial media, email, dan berbagai jenis sosmed lain yang 

terhubung dengan internet. Sedangkan offline istilah untuk sebutan saat kita tidak 

terhubung atau tidak terkoneksi dengan internet. 

26. Viral: Viral terdiri dari dua kata Virus dan Virtual. Virus adalah satu kata dalam bahasa 

inggris yang memiliki arti Penyakit. Virtual adalah satu kata dalam bahasa inggris yang 

memiliki arti tidak nyata penyebaran informasi atau komunikasi melalui dunia maya/ 

media internet. Viral dapat diartikan sebagai sesuatu hal informasi, kejadian, berita dan 

lainnya yang menyebar luas dan secara cepat sehingga diibaratkan seperti V1rus, dan 

dalam waktu yang singkat dapat menjadi gempar melalui dunia maya, internet atau media 

sosial.  

27. Internet: Internet (kependekan dari interconnection-networking) adalah seluruh jaringan 

komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran 

paket (packet switching communication protocol) untuk melayani miliaran pengguna di 

seluruh dunia.Rangkaian internet yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan 

rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking ("antarjaringan"). 

 

Leonard Kleinrock, adalah tokoh atau ilmuan yang dijuluki sebagai bapak internet. Lahir di di 

New York Amerika Serikat pada tanggal 13 Juni tahun 1934. seorang insinyur sekaligus 



seorang ilmuan dengan gelar professor komputer dari MIT (Massachuet Institute of 

Technology)di UCLA. 

 

 

Daftar istilah teknologi informasi (Menurut Wikipedia) 

A[sunting | sunting sumber] 

• Admin sistem (Sysadmin/System administrator) 

• Algoritme (Algorithm) 

• Antarmuka (Interface) 

• Area bersinyal (Hotspot) 

• Awakutu (Debug) 

B[sunting | sunting sumber] 

• Berkas (File) 

• Biner (Binary) 

• Bita (Byte) 

• Bola jejak (Track ball) 

• But (Boot) 

C[sunting | sunting sumber] 

• Cacing komputer (Worm) 

• Cakram flopi (Floopy disk) 

• Cakram keras (Hard disk) 

• Cakram optis (Optical disk) 

• Cakram padat (Compact disk) 

• CD-bisa tulis ulang (CD-rewriteable) 

• Cekatan (Wizard) [1] 

• Cetak (Print) 

• Cip (Chip) 

D[sunting | sunting sumber] 

• Dalam jaringan/Daring (Online) 

• Dekode (Decode) 

• Diode pancaran cahaya (Light-emitting diode) 

• DVD Bisa Tulis Ulang (DVD Rewriteable) 

E[sunting | sunting sumber] 

• Eksploit (Exploit) 

• Ekstensi surat internet multiguna (Multipurpose Internet Mail Extension) 

• Eternet (Ethernet) 
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F[sunting | sunting sumber] 

• Fon (Font) 

G[sunting | sunting sumber] 

• Galat (Error) 

H[sunting | sunting sumber] 

• Hak cipta (Copyright) 

• Halaman Utama (Home) 

• Heksadesimal (Hexadecimal) 

I[sunting | sunting sumber] 

• Insinyur (Engineer) 

J[sunting | sunting sumber] 

• Jalur lebar (Broadband) 

• Jaringan area lokal (Local area network) 

• Jaringan area luas (Wide area network) 

• Jaringan saraf tiruan (Artificial neural network) 

K[sunting | sunting sumber] 

• Kandar kilas (Flash disk/Flash drive/Thumb drive) 

• Kartu suara (Sound card) 

• Kata sandi (Password) 

• Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) 

• Keluku (Thumbnail) 

• Kepanikan kernel (Kernel panic) 

• Kertus pencetak (Printer cartridge) 

• Klon (Clone) 

• Kode hasad (Malicious code) 

• Kode semu (Pseudocode) 

• Kodek (Codec) 

• Kompil (Compile) 

• Kompilator (Compiler) 

• Komputer analog (Analog computer) 

• Komputer bingkai utama; Komputer kerangka induk (Mainframe computer) 

• Komputer mikro (Microcomputer) 

• Komputer mini (Minicomputer) 

• Komputer pribadi (Personal computer) 

• Konsol (Console) 

• Kueri (Query) 

• Kuki (Cookie) 
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• Kutu (Bug) 

L[sunting | sunting sumber] 

• Laptop (Laptop) 

• Larik (Array) 

• Layanan hos web (Web hosting service) 

• Layar sentuh (Touch screen) 

• Lebar pita (Bandwidth) 

• Limbah (Junk) 

• Login (Logins) 

• Luar jaringan/Luring (Offline) 

M[sunting | sunting sumber] 

• Mahadata (Big data) 

• Memori Akses Acak (Random Access Memory) 

• Menjebol kungkungan (Jailbreak) 

• Milis (Mailing list) 

• Monitor (Monitor) 

• Muat (Load) 

N[sunting | sunting sumber] 

• Nama hos (Hostname) 

P[sunting | sunting sumber] 

• Pangkalan data (Database) 

• Papan induk; Papan utama (Mother board) 

• Papan tombol (Keyboard) 

• Peka kapital (Case sensitive) 

• Peladen (Server) 

• Peladen nama (Name server) 

• Peladen proksi (Proxy server) 

• Peladen web (Web server) 

• Pemacu peranti (Device driver) 

• Pemelajaran dalam (Deep learning) 

• Pemelajaran mesin (Machine learning) 

• Pemeliharaan perangkat lunak (Software maintenance) 

• Pemindai (Scanner) 

• Pemrogram (Programmer) 

• Pemrograman (Programming) 

• Pena cahaya (Light pen) 

• Penampil kristal cair (Liquid crystal display) 

• Pencetak (Printer) 

• Pengaya (Add-on) 

• Pengelabuan (Phishing) 
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• Penguat suara (Speaker) 

• Pengujian unit (Unit testing) 

• Perangkat lunak (Software) 

• Perangkat pemeras (Ransomware) 

• Perangkat pengintai (Spyware) 

• Perangkat perusak (Malware) 

• Perangkat tegar (Firmware) 

• Peranti keluaran (Output device) 

• Peranti masukan (Input device) 

• Peranti penampil (Display device) 

• Peranti penunjuk (Pointing device) 

• Perekam ketikan (Keylogger/Keylogging) 

• Perengkah (Cracker) 

• Peretas (Hacker) 

• Perute (Router) 

• Pintu belakang (Backdoor) 

• Pita basis (Baseband) 

• Porta (Port) 

• Porta paralel (Parallel port) 

• Pratayang (Preview) 

• Pusat data (Data center) 

• Pustaka (Library) 

R[sunting | sunting sumber] 

• Rantai blok (Blockchain) 

• Rekayasa balik (Reverse engineering) 

• Rekayasa perangkat lunak (Software engineering) 

• Rekayasa sosial (Social engineering) 

• Rengkah (Crack) 

• Repositori (Repository) 

• Ruang siber (Cyberspace) 

S[sunting | sunting sumber] 

• Salin (Copy) 

• Salinan Halus (Soft Copy) 

• Salinan Kasar (Hard Copy) 

• Serangan brutal (Brute-force) 

• Serat optik (Optical fiber) 

• Simpan (Save) 

• Simpan sebagai (Save As) 

• Sistem operasi (Operating system) 

• Sistem Pemosisi Global (Global Positioning System) 

• Sistem Penamaan Domain (Domain Name System) 

• Skrip (Script) 
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T[sunting | sunting sumber] 

• Takpeka kapital (Case insensitive) 

• Tambalan (Patch) 

• Tanpa peladen (Serverless) 

• Tembok api (Firewall) 

• Tembolok (Cache) 

• Tempo kerja (Runtime) 

• Tetikus (Mouse) 

• Tolok ukur (Benchmark) 

• Tombol (Button) 

• Tongkat ria (Joystick) 

U[sunting | sunting sumber] 

• Unit Pemroses Sentral (Central Processing Unit) 

V[sunting | sunting sumber] 

• Variabel (Variable) 

W[sunting | sunting sumber] 

• Waring Wera Wanua (World Wide Web) 
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