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ABSTRAK 

 
 
Kebijakan yang digunakan PT Sumber Komputer Ilmu Luhur (PT. SKILL) dalam 

usahanya meningkatkan penjualan adalah dipilihnya media komunikasi pemasaran 
melalui konsep electronic commerce di internet, yaitu konsep yang mengganti aliran data 
bisnis dan perdagangan berbasis kertas menjadi elektronikdimana kegiatan-kegiatan 
bisnis dan perdagangan dilakukan secara elektronik melalui internet seperti dokumentasi, 
pengedaran brosur, pengadaan iklan, transaksi, dan sebagainya dapat digolongkan dalam 
e-commerce. 

Konsep e-commerce di internet tersebut digunakan perusahaan sebagai media 
komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan pelanggan dan antarbagian dalam 
perusahaan . penerapan e-commerce dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang 
lengkap mengenai perusahaan dan produk=produk yang ditawarkan serta kelebihan-
kelebihan lain perusahaan sehingga komunikasi pemasaran yang dilakukan bisa lebih 
efektif karena jika informasi lengkap tersebut disampaikann melalui media komunikasi 
lain akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal. 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan studi kasus pada PT Sumber 
Komputer Ilmu Luhur di Jakarta dengan tujuan untuk menggambarkann secara umum 
penerapan e-commerce di internet sebagai media untuk menunjang komunikasi 
pemasaran PT SKILL, dalam hal ini komunikasi dengan pelanggan dan antarbagian 
dalam perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisi datanya menggunakan analisis deskriftif 
kualitatif dengan membandingkan penjualan tahun sebelum penerapan e-commerce 
dengan penjualan tahunn mulai penerapan e-commerce untuk melihat kecenderungan 
yang terjadi pada penjualan setelah diterapkannya e-commerce di internet oleh PT 
SKILL. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penerapan e-commerce PT SKILL di 
internet berbasis web server dengan menggunakan aplikasi komunikasi dua arah yaitu 
komunikasi dengan pelanggan yang menggunakan aplikasi content dan e-mail dan 
komunikasi antarbagian dalam perusahaan yang menggunakan konsep intranet. 
Berdasarkan analisi yang dilakukan, terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan 
bahkan melebihi target penjualan yang ditentukan. Selain itu, beban usaha khususnya 
beban pemasaran terjadi penurunan. Tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan e-
commerce di internet belum sepenuhnya efektif karena kurang diperkenalkannya situs 
web perusahaan kepada khalayak sasaran dan tidak dimanfaaatkannya aplikasi transaksi 
secara langsung. Dari kesimpulan tersebut maka dapat dipertimbangkan penggunaan 
media komunikasi lain untuk memperkenlkan situs web perusahaan dan penggunaan 
aplikasi transaksi langsung di internet sebagai usaha untuk menggiring konsumen untuk 
melakukan pembelian secara langsung pada saat mengunjungi situs web PT SKILL 
tersebut di internet. 
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ABSTRAK 
 

 
Kebijakan yang digunakan PT Sumber Komputer Ilmu Luhur (PT. SKILL) 

dalam usahanya meningkatkan penjualan adalah dipilihnya media komunikasi 
pemasaran melalui konsep electronic commerce di internet, yaitu konsep yang 
mengganti aliran data bisnis dan perdagangan berbasis kertas menjadi 
elektronikdimana kegiatan-kegiatan bisnis dan perdagangan dilakukan secara 
elektronik melalui internet seperti dokumentasi, pengedaran brosur, pengadaan iklan, 
transaksi, dan sebagainya dapat digolongkan dalam e-commerce. 

Konsep e-commerce di internet tersebut digunakan perusahaan sebagai media 
komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan pelanggan dan antarbagian dalam 
perusahaan . penerapan e-commerce dimaksudkan untuk menyediakan informasi 
yang lengkap mengenai perusahaan dan produk=produk yang ditawarkan serta 
kelebihan-kelebihan lain perusahaan sehingga komunikasi pemasaran yang dilakukan 
bisa lebih efektif karena jika informasi lengkap tersebut disampaikann melalui media 
komunikasi lain akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal. 

Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan studi kasus pada PT Sumber 
Komputer Ilmu Luhur di Jakarta dengan tujuan untuk menggambarkann secara umum 
penerapan e-commerce di internet sebagai media untuk menunjang komunikasi 
pemasaran PT SKILL, dalam hal ini komunikasi dengan pelanggan dan antarbagian 
dalam perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisi datanya menggunakan analisis 
deskriftif kualitatif dengan membandingkan penjualan tahun sebelum penerapan e-
commerce dengan penjualan tahunn mulai penerapan e-commerce untuk melihat 
kecenderungan yang terjadi pada penjualan setelah diterapkannya e-commerce di 
internet oleh PT SKILL. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penerapan e-commerce PT SKILL di 
internet berbasis web server dengan menggunakan aplikasi komunikasi dua arah yaitu 
komunikasi dengan pelanggan yang menggunakan aplikasi content dan e-mail dan 
komunikasi antarbagian dalam perusahaan yang menggunakan konsep intranet. 
Berdasarkan analisi yang dilakukan, terlihat bahwa penjualan mengalami peningkatan 
bahkan melebihi target penjualan yang ditentukan. Selain itu, beban usaha khususnya 
beban pemasaran terjadi penurunan. Tetapi dalam pelaksanaannya, penerapan e-
commerce di internet belum sepenuhnya efektif karena kurang diperkenalkannya situs 
web perusahaan kepada khalayak sasaran dan tidak dimanfaaatkannya aplikasi 
transaksi secara langsung. Dari kesimpulan tersebut maka dapat dipertimbangkan 
penggunaan media komunikasi lain untuk memperkenlkan situs web perusahaan dan 
penggunaan aplikasi transaksi langsung di internet sebagai usaha untuk menggiring 
konsumen untuk melakukan pembelian secara langsung pada saat mengunjungi situs 
web PT SKILL tersebut di internet. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Era pasar bebas sebentar lagi akan kita masuk. Jalur perdagangan antar 

negara akan semakin lebar. Disamping itu, pemain pada sektor bisnis juga 

semakin bertambah diimbangi dengan persaingannya yang akan turut meningkat 

tanpa dapat dielakkan lagi. Dampaknya secara langsung adalah adanya tuntutan 

akan kesiapan dalam menghadapi era tersebut. 

 Dalam pasar bebas, setiap proses yang terjadi dalam dunia bisnis dan 

perdagangan harus berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Ketika sebuah usaha 

bisnis di Indonesia berhadapan dengan kompetitor-kompetitor dari dalam maupun 

luar negeri, tingkat efektivitas dan efisiensi sudah mutlak menjadi basis daya 

saing yang kuat. Salah satu faktor pemacu tingkat efisiensi dan efektivitas tersebut 

adalah penggunaan alat bantu komputasi yang merupakanb hasil dari 

perkembangan teknologi informasi. Penggunaan komputer tersebut diharapkan 

dapat memecahkan masalah efisiensi kerja, waktu dan tenaga serta mempunyai 

kemampuan yang benar-benar handal, terutama untuk suatu pengolahan data yang 

sangat besar dan beraneka ragam. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi 

kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. 

 Beberapa tahun terakhir, komputer sebagai hasil teknologi informasi 

berkembang sedemikian pesat dan canggih. Seiring dengan kemajuan teknologi 

komputer tersebut dan berkembangnya sarana telekomunikasi, terdapat suatu 
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sistem komunikasi dan informasi yang disebut internet, yaitu suatu jaringan 

komputer global yang menghubungkan sistem-sistem komputer dari berbagai 

belahan dunia ke dalam suatu jaringan komunikasi dan informasi internasional.  

Perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya, salah satu keuntungan tersebut adalah adanya konsep 

electronic commercee di internet, yaitu suatu konsep yang mengganti aliran data 

bisnis dan perdagangan berbasis kertas menjadi elektronik melalui internet 

sehingga proses pertukaran data bisnis dan perdagangan tersebut menjadi lebih 

cepat. Konsep Electronic commercee tersebut dapat membantu perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan pemasarannya khususnya komunikasi pemasaran dalam 

usaha mencapai tujuan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pemasaran yang 

dilakukan melalui elektronik seperti dokumentasi, pengedaran brosur, iklan, dan 

sebagainya termasuk dalam electronic commerce (e-comercee). 

 Terdapat keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh dalam 

melaksanakan e-commerce melalui internet. Hal tersebut disebabkan karena 

informasi dan komunikasi yang dilakukan di internet bisa langsung didapatkan 

melalui hitungan detik, dengan biaya yang bisa dikatakan relatif lebih rendah 

meskipun komunikasi yang dilakukan sangat berjauhan secara geografis. Uraian 

tersebut didukung Emery (1997:9) yang menyebutkan : 

  “Internet lebih murah daripada media lain, bahkan lebih murah dari 
selebaran. Respon internet sangat cepat. Jangkauan internet adalah 
mendunia. Pengunjung internet tercatat dengan lengkap sehingga bagian 
pemasaran dapat menghubungi pelanggan atau calon pelanggan dalam 
meningkatkan penjualannya”. 
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Uraian tersebut di atas sesuai dengan penjelasan Priyono pada majalah 

Usahawan (No.04/TH.XXV,1996:4) mengenai sejumlah keuntungan yang dapat 

diperoleh dengan memanfaatkan e-commerce melalui jaringan internet sebagai 

sarana komunikasi pemasaran. 

• Pertama dari segi biaya. Kalau dibandingkan dengan pemasangan iklan di 

media cetak dan elektronik, pemasaran melalui jaringan internet adalah jauh 

lebih murah. 

• Kedua, dari segi efisiensi, pemasaran melalui jaringan internet sifatnya sangat 

fleksibel. Karena, pada setiap saat materi iklannya bisa direvisi. 

• Ketiga, berkaitan dengan prestisius atau skala perusahaan. Dalam iklan media 

massa yang sudah ada, pembaca atau pendengar bisa langsung mengetahui 

kapasitas perusahaannya. Misalnya, ada dua perusahaan yang menawarkan 

produk yang sama. Perusahaan A memasang iklan berwarna dengan ukuran 

besar, sementara perusahaan B memasang iklan hitam putih dengan ukuran 

kecil. Dari sini bisa muncul image dalam masyarakat bahwa perusahan A lebih 

besar skalanya dibandingkan perusahaan B. Bahkan, ada penilaian bahwa 

perusahaan A lebih qualified daripada B. Hal tesebut tentu akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan produk dari 

perusahaan mana yang akan dipakai. Sedangkan pada periklanan di internet, 

masyarakat tidak bisa membedakan perusahaan besar dan perusahaan kecil. 

• Keempat, perusahaan yang menggunakan jaringan internet dalam 

melaksanakan pemasarannya dituntut lebih agresif. Artinya, perusahaan 

tersebut lebih aktif dalam melayani pelanggan. Sistem kerjanya tidak ada 
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batasan waktu dan tempat. Kapan saja orang bisa melakukan komunikasi 

melalui internet. Ini menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

manajemennya.  

• Kelima, melalui internet perusahaan bisa menginformasikan produk serinci 

mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. Konsumen bisa melihat produk 

tersebut dalam gambar. Konsumen pun bisa menginformasikan ke perusahaan 

mengenai berbagai hal yang diinginkan. Jika informasi serinci itu disampaikan 

melalui media massa sekarang, tentu akan membutuhkan biaya yang sangat 

besar.  

Yuliantoro dan Purbo (Sept,1998:52) menyebutkan bahwa diperkirakan 

terdapat kurang lebih 200 juta pengguna Internet pada tahun 2000. Dan 90 juta 

dari 200 juta pengguna internet tersebut akan memanfaatkan internet untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Perkiraan tersebut menunjukkan besarnya 

potensi pangsa pasar yang berada di dunia Internet. Walaupun internet sendiri 

belum begitu lama digunakan sebagai pendukung kebutuhan informasi dan 

komunikasi di negara kita, namun untuk bisa mengakses ke internet saat ini bukan 

merupakan suatu hal yang sulit, karena telah tersedia pelayanan internet bagi 

masyarakat umum bahkan sudah banyak bermunculan warung-warung internet 

sehingga masyarakat tidak perlu mempunyai peralatan dan perangkat sendiri 

untuk akses ke internet. Hal ini tentunya mendukung perusahaan dalam 

melaksanakan komunikasi dalam kegiatan pemasarannya dengan pelanggan 

maupun calon pelanggan. 
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Satu hal lain yang menunjukkan potensi pasar yang berada di internet 

adalah aktivitas bisnis yang dilakukan melalui Web Server, Web Server menurut 

Vaughan Nichols yang dikutip Settles (1996:197) adalah “…sebuah layanan di 

internet yang dapat menyediakan informasi yang interaktif berupa teks, 

gambar/grafis, maupun video”. Penyediaan informasi yang interaktif terebut 

merupakan keuntungan yang diperoleh dari penerapan konsep e-commerce di 

internet tersebu, baik untuk internet perusahaan maupun untuk eksternal 

perusahaan tersebut. Potensi yang sedemikian besar tersebut masih belum 

terkelola dengan baik sehingga membuka peluang pasar cukup banyak. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

 Untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai penerapan e-commerce yang 

dapat menunjang pemasaran tersebut maka perumusan masalah yang diambil oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah penerapan electronic 

commerce di internet dalam rangka menunjang strategi komunikasi pemasaran 

pada PT. Sumber Komputer Ilmu Luhur ?”. 

  

I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang 

penerapan electronic commerce sebagai strategi komunikasi pemasaran PT. 

Sumber Komputer Ilmu Luhur. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

I.4.1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran khususnya pada pelaksanaan komunikasi pemasarannya dalam 

rangka meningkatkan prestasi penjualannya bahkan mampu unggul dalam 

persaingan dengan kompetitornya. 

 

I.5. Kerangka Konseptual 

I.5.1. Komunikasi Pemasaran  

 Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang membuthkan orang 

lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan untuk itu, manusia memerlukan 

komunikasi antar sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Komunikasi 

atau dalam bahasa Inggris disebut communication berasal dari bahasa latin 

Communis, yang berarti sama. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain, berarti 

kita sedang mengadakan kesamaan dengan orang lain. 

 Komunikasi pada dasarnya adalah proses yang membuat komunikator 

(pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) sama-sama sesuai mengenai 

suatu pesan. Uraian tersebut dilandasi pernyataan Handoko (1991:272) yang 

menyebutkan : 

  “Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk 
gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan 
pengertian tersebut melibatkan lebih dari hanya sekedar kata-kata yang 
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digunakan dalam percakapan tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik 
putus vokal dan sebagainya”.  

 

 Lebih lanjut handoko menjelaskan bahwa proses pemindahan pengertian-

pengertian tersebut dilakukan melalui pengiriman berita secara simbolis yang 

menghubungkan individu yang berbeda dan mempunyai kepentingan (interest) 

yang berbeda pula, sehingga proses tersebut sering disebut sebagai rantai 

penukaran informasi. Konsep tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Suatu kegiatan untuk membuat seorang mengerti 

2. Suatu sarana pengaliran informasi 

3. Suatu sistem bagi terjalinya komunikasi di antara individu-individu. 

 Dari unsur-unsur diatas dapat dilihat bahwa komunikasi dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk mempengaruhi, menggerakkan, mengarahkan dan 

mentransfer ide atau informasi kepada orang lain. 

 Begitu juga pada kegiatan-kegiatan dalam pemasaran yang tidak hanya 

ditujukan untuk menjual produk saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang 

mendukung penjualan yang sama pentingnya dengan penjualan tersebut. Dan 

salah satu cara untuk mendukung penjualan tersebut adalah dilakukannya 

komunikasi pemasaran oleh perusahaan dengan konsumen atau pelanggan 

mereka. 

 Suatu perusahaan yang dapat membina suatu reputasi yang layak 

dipercaya, progresif dan rasa tanggung jawab yang mantap sudah dapat menjadi 

keunggulan terhadap persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain dalam 

pandangan pelanggan yang lama atau calon pelanggan, dan dalam pandangan 
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golongan publik lainnya. Uraian tersebut dilandasi oleh pendapat Levitt yang 

diterjemahkan Maulana (1986:112) yaitu “…inti dari persaingan adalah 

differensiasi (pembedaan), yaitu menyediakan sesuatu yang berbeda dan 

menyediakan secara lebih baik dibandingkan dengan pesaing”. Dan salah satu 

perbedaan tesebut adalah pelaksanaan komunikasi dengan memilih sarana 

komunikasi yang mendukung perusahaan untuk menyampaikan pesan baik 

mengenai perusahaan, produk yang ditawarkan, dan lain-lain. Hal tersebut 

dilakukan untuk membangun kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap 

perusahaan. 

 Rasa kepercayaan pihak pelanggan dibina dengan menggabungkan 

penawaran barang atau jasa yang memuaskan dan usaha yang efektif. Rakhmat 

(1992:4) menjelaskan bahwa “Keberhasilan suatu komunikasi tidak hanya 

berdasarkan apa yang disampaikan, melainkan penyampaian tesebut harus 

menarik bagi komunikan sehingga mampu menyentuh dimensi-dimensi nurani 

dan kemanusiannya”. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa diperlukan 

usaha-usaha untuk mencapai keberhasilan suatu komunikasi khususnya 

komunikasi pemasaran, dan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan 

komunikasi pemasaran tersebut adalah pemiliham media komunikasi dan alat atau 

sarana dalam pemasaran (bauran pemasaran) yang tepat yang dapat digunakan 

untuk mendukung keberhasilan komunikasi tersebut. Bauran pemasaran tersebut 

terdiri atas apa yang biasa disebut “4P” yaitu price (harga), product (produk), 

place (tempat), dan promotion (promosi). Sedangkan komunikasi pemasaran, 

merupakan alat atau sarana pemasaran yang jelas bersifat “komunikatif” dalam 
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bauran pemasaran yang tersebut di atas, yaitu alat atau sarana yang termasuk 

dalam kelompok promosi. 

 Seperti pada pemasaran yang mempunyai alat-alat/bauran, komunikasi 

pemasaran juga mempunyai alat atau sarana yang dapat dipergunakan yang 

disebut bauran komunikasi pemasaran. Uraian tersebut berdasarkan pendapat 

kotler (1984:177) yang menyebutkan : 

  “Terdapat empat alat atau sarana utama dalam bauran komunikasi 
pemasaran sebagai berikut : 
1. Periklanan 
2. Penjualan pribadi 
3. Promosi dagang 
4. Publisitas” 

 
 Melalui alat/bauran tersebut dapat menyebarkan informasi mengenai 

perusahaan dan produknya baik itu tentang kehadiran, ketersediaan produk, 

tentang ciri-ciri, dan kondisi-kondisinya, serta manfaat yang dapast diperoleh 

calon pelanggannya. 

I.5.1.1. Tujuan komunikasi pemasaran 

 Promosi sebagai alat komunikasi pemasaran merupakan arus informasi 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau kelompok kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Melalui komunikasi, pemasar 

menanamkan sesuatu ke dalam benak konsumen, mengubah sikap konsumen, atau 

membuat konsumen melakukan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu promosi 

yang dilakukan menentukan tanggapan yang dikehendaki pemasar. Tanggapan 

tersebut tentu saja adalah pembelian, tetapi pembelian merupakan hasil akhir dari 

pengambilan keputusan yang dibuat konsumen. Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dilaksanakannya komunikasi pemasaran adalah untuk 
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meningkatkan penjulan, sehingga komunikasin pemasaran dianggap berhasil bila 

penjualan meningkat. 

 Kotler (1992:251) menjelaskan mengenai tingkat respon konsumen yang 

berbeda-beda sebagai berikut : 

a) Kesadaran 

Bila sebagian besar khalayak sasaran tidak menyadari keberadaan produk atau 

perusahaan, tugas perusahaan sebagai komunikator adalah menanamkan 

kesadaran kepada khayalak tersebut mengenai adanya produk dan perusahaan. 

b) Mengetahui 

Khayalak sasaran mungkin telah mengenal produk atau perusahaan tetapi 

mereka tidak tahu banyak. Melalui komunikasi, perusahaan dapat memberikan 

pengetahuan mengenai produk atau perusahaannya. 

c) Menyukai 

Bila khayalak telah mengetahui tentang produk dan perusahaan, kemudian 

perusahaan menanamkan rasa suka terhadap produk dan perusahaan. 

d) Preferensi 

Khayalak sasaran mungkin mengenal produk tersebut, tetapi tidak 

memilihnya. Dalam hal ini, perusahaan perlu membangun preferensi 

konsumen. Konsumen bisa menyanjung kualitas produk yang ditawarkan, 

nilai prestasinya dan ciri-ciri lainnya. 
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e) Keyakinan 

Khayalak sasaran mungkin memilih suatu produk, tetapi tidak mempunyai 

keyakinan untuk membeli produk tersebut. Perusahaan perlu menanamkan 

keyakinan bahwa membeli produk tersebut adalah tindakan yang tepat. 

f) Pembelian 

Beberapa anggota khayalak sasaran mungkin mempunyai keyakinan, tetapi 

tidak begitu tergerak untuk membeli. Mungkin mereka menunggu infromasi 

tambahan, rencana tindakan lebih lanjut, dan sebagainya. Perusahaan harus 

menggiring konsumen tersebut untuk mengambil langkah terakhir yaitu 

pembelian. 

 Tetapi apa yang dikomunikasikan oleh perusahaan seharusnya tidak dibuat 

atau dipersiapkan secara untung-untungan saja. Hal tersebut dikarenakan 

kewajiban perusahaan tentang komunikasi tidak hanya terbatas pada penyebaran 

informasi di kalangan calon pelanggan saja. Kewajibannya juga mencakup 

komunikasi dengan pelanggan, lingkungan usahanya terutama dengan kaum 

penyalur dan penyuplai, serta masyarakat luas. Perusahaan juga perlu 

berkomunikasi dengan golongan publik ektern, termasuk kaum pemegang saham, 

dunia keuangan, dunia media, dan instansi-instansi pemerintah. Juga harus 

berkomunikasi secara efektif dengan golongan publik intern , terutama dengan 

para direktur, manajemen eselon menengah, barisan wiraniaga, dan karyawan 

upahan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan dan menjaga 

reputasi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Uraian 
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tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan mengemban peran sebagai 

komunikator dan promotor. 

 Sistem komunikasi pemasaran dilukiskan sebagai arus informasi atau 

pesan melalui saluran-saluran yang disusun oleh perusahaan yang bertindak 

sebagai pusat komunikasi atau sumber informasi. Lasswell seperti yang dikutip 

oleh kotler (1992:243) menjelaskan bahwa suatu model komunikasi akan 

menjawab masalah siapa …siapa yang menyampaikan, apa …apa yang 

disampaikan, saluran …saluran apa yang digunakan, kepada siapa …kepada 

siapa akan disampaikan, dan akibat …akan berakibat apa setelah disampaikan. 

Sedangkan Schramm menjelaskan yang dikutip Kotler (1992:244), “Suatu sumber 

dapat menyandikan pesan-pesanya dan pihak penerima dapat membaca sandi itu 

hanya berdasarkan pengalaman masing-masing”. Dari pendapat tesebut dapat 

disimpulkan bahwa apabila pengalaman pengirim makin mirip dengan penerima, 

nampaknya pesan pengirim akan lebih efektif. 

 

1.5.1.2. Saluran Komunikasi Pemasaran 

 Perusahaan harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang efisien 

untuk membawakan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Menurut 

Kotler (1992:259) terdapat dua tipe saluran komunikasi pemasaran yaitu : 

1) Saluran komunikasi tatap muka (personal communication) 

2) Saluran komunikasi non personal 

 Penjelasan mengenai tipe saluran komunikasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



 

Ad. 1) Saluran komunikasi tatap muka  

 Saluran ini melibatkan dua orang atau lebih yang saling 

berkomunikasi secara langsung. Komunikasi yang mereka lakukan 

mungkin dengan bertemu muka, di hadapan layak, lewat telepon, lewat 

media televisi, lewat media elektronik yang lain, atau bahkan melalui surat 

menyurat pribadi. Efektifitas didapatkan dari berbagai peluang individu 

untuk menyampaikan pesan dan mendapatkan umpan balik secara 

personal. 

Ad. 2) Saluran komunikasi non personal 

 Merupakan media yang menyiarkan tanpa kontak dan umpan balik 

personal. Saluran ini termasuk media massa dan media selektif, atmosfir 

dsan berbagai peristiwa. Atmosfer adalah “lingkungan yang dirancang” 

yang mendorong pembeli supaya membeli atau mengkonsumsi produk 

yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan peristiwa adalah kejadian yang 

dirancang untuk mengkomunikasikan pesan kepada khayalak sasaran. 

Misalnya bagian humas menyelenggarakan konferensi atau pengenalan 

produk untuk mencapai efek komunikasi yang diinginkan kepada 

khayalak. 

 Hanya saja masih terdapat kendala-kendala dalam berkomunikasi. 

Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah jarak yang memisahkan komunikan 

dan perusahaan sebagai komunikator yang berjauhan, sehingga diperlukan suatu 

alat penghantar informasi yang tepat dan juga tidak mahal dari segi biaya dan 
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tepat waktu. Hingga saat ini, sudah banyak alat-alat penghantar informasi atau alat 

komunikasi yang telah dibuat untuk memudahkan pelaksanaan komunikasi, 

dimana masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan dari segi 

ketepatan, waktu penyampaian, dan biaya. Alat penghantar tersebut misalnya 

surat kabar, majalah, telepon, radio, internet, dan lain-lain.  

 

I.5.2. Electronic Commerce 

 Semenjak ditemukan teknik-teknik komunikasi antar dua komputer atau 

lebih, era aliran transfer data tanpa kertas dimulai. Seiring dengan perkembangan 

teknik tesebut yang kemudian melahirkan konsep-konsep komunikasi data, aliran 

tersebut mengalami perkembangan baik dari segi jumlah maupun peserta yang 

berperan di dalamnya. Pertumbuhan terebut didukung pula oleh perkembangan 

teknologi telekomunikasi dalam piranti komputer. Dengan kemajuan teknologi 

komputer tersebut dan berkembangnya sarana telekomunikasi, terdapat suatu 

sistem komunikasi dan informasi yang disebut internet. 

 Internet merupakan kependekan dari kata International Network, yang 

berarti suatu jaringan komputer (network) internasional yang menghubungkan 

komputer-komputer di seluruh dunia baik itu komputer pribadi ataupun 

mainframe organisasi sehingga baik individu maupun organisasi dapar saling 

berkomunikasi maupun mendapatkan informasi dari jalur internasional ini. 

Sedangkan jaringan komputer tersebut adalah suatu hubungan antara alat-alat 

komunikasi ke dalam suatu sistem jaringan yang luas (wide range) atas 

penggunaan sumber daya bersama. Dari sisi software pada jaringan, komputer 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



memerlukan aturan-aturan main tertentu dalam melakukan komunikasi dengan 

komputer lain. Prinsip ini tidak jauh berbeda dengn khidupan manusia sehari-hari 

dimana manusia pun memerlukan aturan-aturan tertentu pada saat manusia 

mengadakan komunikasi dengan manusia lain. Aturan tersebut dalam dunia 

komputer dikenal dengan nama protokol. Protokol yang cukup terkenal dewasa ini 

adalah protokol TCP/IP atau lebih sering disebut internet, karena merupakan 

protokol yang digunakan. Settles (1996:26) menjelaskan bahwa terdapat lokasi 

sistem (site) dalam internet yang dibagi dalam dua kategori, yaitu : 

(1)  Kategori pertama; meliputi organisasi bisnis, pemerintahan, dan non profit 

mempunyai lokasi internet khusus bagi mereka sendiri. Lokasi-lokasi tersebut 

menyimpan alamat-alamat e-mail para pekerja dan informasi yang akan 

didistribusikan secara internal atau kepada orang di luar organisasi. Yang 

mendesain dan mengatur server tersebut biasanya adalah para staf dari dalam 

organisasi tersebut. 

(2)  Kategori kedua; meliputi lokasi-lokasi internet untuk operasi-operasi 

komersial yang dilakukan oleh perusahaan yang biasa disebut provider. 

Provider menyewakan akses dan ruang penyimpanan data untuk individu-

individu dan organisasi-organisasi yang ingin hadir dalam internet tanpa harus 

membayar biaya pemasangan dan perawatan server mereka sendiri. 

 Dari ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa lokasi dalam internet tersebut 

dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatannya khususnya 

pemasaran. Uraian tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Settles (1996:54) yang 
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menyebutkan bahwa internet mempunyai peran ganda dalam usaha pemasaran, 

yaitu :  

(1) untuk secara proaktif mengirimkan informasi perusahaan kepada pengguna 

(2) untuk menyimpan informasi yang dapat diambil oleh pengguna. 

 Menurut Settles (1996:xvii), terdapat beberapa layanan di internet yang 

mendukung pelaksanaan pemasaran yang disebutnya sebagai elemen. Elemen-

elemen tersebut adalah content, electronic mail, listserv, newsgroup, file transfer 

protocol, World Wide Web server dan forum. Penjelasan mengenai elemen-

elemen tersebut adalah sebagai berikut : 

1. content 

 Settles (1996:xviii) menyebutkan bahwa “content adalah semua informasi 

(file-file software, gambar/grafik, materi promosi, dan sebagainya) yang ada 

pada area online suatu perusahaan untuk dibaca dan di-download oleh para 

pengguna”. Dari definisi terebut, dapat dilihat bahwa content berisi informasi 

yang ingin disampaikan kepada konsumen yang dapat mendukung tercapainya 

tujuan yang diinginkan. 

2. Electronic mail 

E-mail menurut Settles (1996:xix), yaitu “Pesan-pesan elektronik yang dibuat 

dan dikirimkan kepada orang lain dengan menggunakan software e-mail, atau 

software yang disediakan oleh layanan-layanan online dan perusahaan-

perusahaan yang menyediakan akses ke internet” …Dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa e-mail merupakan surat yang dibuat secara elektronik dan 

dikirimkan secara elektronik pula.  
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3. Listserv 

 Listserv merupakan kumpulan pesan-pesan e-mail yang berisi topik atau 

masalah tertentu. Pesan-pesan tersebut dikumpulkan pada suatu lokasi tertentu 

dalam internet, yang juga disebut listserv, kemudian dikirimkan secara massal 

kepada pengguna menjadi anggota daftar surat tersebut. Biasanya dikirimkan 

kepada pelanggan untuk memberi informasi mengenai produk baru yang 

ditawarkan perusahaan.  

4. Newsgroup 

 Pada mulanya merupakan suatu cara yang dilakukan beberapa universitas 

untuk melakukan diskusi jarak jauh yang juga menggunakan riset. Karena 

terjadi peningkatan jumlah newsgroup, maka diciptakan kategori headline 

untuk mengklasifikasikan newsgroup berdasrkan topik-topik umum yang 

dibahas. Di internet, terdapat banyak sekali newsgroup dan newsgroup 

tersebut dibuat per topik yang ingin didiskusikan. 

5. File transfer protokol (FTP) 

 FTP adalah suatu lokasi yang memungkinkan pengguna untuk 

mentransfer file dari satu komputer ke komputer lainnya. Disini pengguna 

dapat mentransfer informasi yang ingin disampaikan yang ditampilkan ke 

komputer pengguna.  

6. World Wide Web (WWW) 

 WWW adalah suatu layanan yang menggunakan alat hypertext yang 

memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menampilkan dan mencari data 

atau informasi berdasarkan kata kunci. Dalam WWW ini, pengguna internet 
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dapat menampilkan informasi berupa gambar, teks maupun citra bergerak 

serta suara. 

 Seiring dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi dalam internet tersebut, 

kemudian melahirkan konsep electronic commerce, dimana menurut Yuliantoro 

dan Purbo (Agt,1998:54), electronic commerce adalah : 

 “Konsep yang mengganti aliran data bisnis dan perdagangan 
berbasis kertas menjadi elektronik sehingga proses pertukaran data 
tersebut menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih efisien dan lebih reliabel. 
Dengan demikian, kegiatan-kegiatan bisnis dan perdagangan yang 
dilakukan melalui elektronik seperti dokumentasi, pengedaran brosur, 
iklan dan sebagainya dapat digolongkan dalam e-commerce”.  
 

Berikut ini Roestam menjelaskan mengenai e-commerce sebagai berikut : 

DEFINISI E-COMMERCE 

• E-commerce adalah produksi, distribusi, pemasaran, 
penjualan dan delivery jasa atau barang menggunakan sarana 
elektronik. 

 
• Melalui e-commerce, dilakukan otomatisasi mulai dari 

inisialisasi, proses, koordinasi, distribusi sampai ke 
rekonsiliasi transaksi bisnis. 

 
• Transaksi komersil e-commerce terdiri dari : 

- advertising dan searching 
- ordering dan payment 
- delivery 

 
Sumber : www.sdip.co.id 
 
 Uraian tersebut didukung pendapat poetranto menggambarkan framework 

e-commerce seperti pada gambar 2 berikut : 
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Gambar 1 
Framework Electronic Commerce 

 

E-Commerce Framework 

          BUYER                 SELLER   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : AT Kearney, www.sdip.co.id 
 
 Gambaran mengenai e-commerce framework diatas pada gambar 1. dapat 

diartikan bahwa party 1 merupakan pihak perusahaan dimana proses yang 

dilakukan dalam party 1 tersebut adalah melakukan pendekatan dan mencari 

respon dengan mengirim informasi dan penawaran produk kepada konsumen. 

Kemudian menerima dan memproses permintaan produk yang dilakukan 

konsumen, setelah itu mengirim produk dan menerima pembayaran. Sedangkan 

party 2 adalah pihak konsumen dimana proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan adalah mencari informasi perusahaan dan produk-produknya serta hal-

hal lain yang berkaitan, setelah menerima informasi yang dibutuhkan maka 

konsumen kemudian mengadakan permintaan, setelah diproses oleh perusahaan 

Party 2 Electronic Link Party 1 

• Seeks information 
• Receives information 
• Orders 
• Receives* 
• Feedback/Service 
• Make payment 

• Approachhes or 
responds 

• Sends information and 
order offer 

• Receives and processes 
orders 

• Delivers products 
• Send follow-on 

invoices 
• Receives payment   
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maka konsumen melakukan pembayaran sebelum atau setelah menerima barang 

sesua dengan kesepakatan. 

 Terdapat keuntungan yang dapat diberikan melalui penerapan e-commerce 

di internet kepada sebuah organisasi, keuntungan tersebut disebutkan dalam 

majalah infokomputer (Okt,1999:3) sebagai berikut : 

• Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan (revenue 
generation) yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, 
seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, 
membuka cybermall, dsb. 

 
• Menurunkan biaya operasional. Berhubungan langsung dengan pelanggan 

melalui internet dapat menghemat kertas dan biaya telepon, tidak perlu 
menyiapkan tempat ruang pamer (outlet), staf operasional yang banyak, 
gudang yang besar, dsb. 

 
• Memperpendek product cycle dan management supplier. Perusahaan dapat 

memesan bahan baku atau produk ke supplier langsung ketika ada pemesanan 
sehingga perputaran barang lebih cepat dan tidak perlu gudang besar untuk 
menyimpan produk-produk tersebut. 

 
• Melebarkan jangkauan (global reach). Pelanggan dapat menghubungi 

perusahaan/penjual dari manapun di seluruh dunia. 
 
• Waktu operasi tidak terbatas. Bisnis melalui internet dapat dilakukan selama 

24 jam perhari, 7 hari per minggu. 
 
• Pelayanan ke pelanggan lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa 

menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga 
perusahaan dapat meningkatkan pelayanannya. 

 
 Selain itu Junardy menjelaskan bahwa e-commerce merupakan suatu cara 

baru untuk melaksanakn bisnis dan perdagangan. Lebih lanjut Junardy 

menguraikan keuntungan yang dapat diperoleh dari e-commerce yang 

digambarkan sebagai berikut : 
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GAMBAR 2. 
Gambaran Keuntungan Electronic Commerce 

         “E-Commerce: A new way of doing business 
• Transforms company’s core business process through internet technologies 
• Links employees, suppliers, partners and costumer 
• Adoption stage : 

 Infranet                        Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Improve efficiency by automating business processes – reduce cost and 

cycle time 
• Enhance brand value, communication and service by leveraging  

information 
• Increase revenue from new markets and new electronics channels” 
 
Sumber : www.sdip.co.id 
 

 Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa konsep e-commerce 

mengubah proses utama bisnis perusahaan melalui teknologi internet yang juga 

dapat menghubungkan antara karyawan, supplier, mitra usaha, dan konsumen. 

Disamping itu e-commerce dapat meningkatkan efisiensi dengan mengotomatisasi 

proses bisnis dan menghemat penggunaan biaya dan waktu. E-commerce dapat 

digunakan untuk membangun kepercayaan terhadap produk, pelaksanaan 

komunikasi dengan konsumen, dan layanan-layanan purna jual. Sehingga dari hal-

hal tersebut diatas, dapat memberikan keuntungan dari pasar yang baru dan 

saluran elektronik baru. 

 

Collaborative 
Communication 

 
Web Presence 

Business 
Aplicastion 

Network 
Marketspace E-Commerce 

Inform 

Transact 
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1.5.2.1. Hubungan Bisnis Electronic Commerce 

 Menjalin dan menjaga hubungan dengan konsumen adalah hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan oleh perusahaan dalam menjaga kelangsungan 

kegiatannya.uraian tersebut berdasarkan pendapat Levitt dalam bukunya yang 

berjudul The Marketing Imagination diterjemahkan Maulanat (1986:101) yang 

menyebutkan : 

  “Hubungan yang baik merupakan harga. Kekayaan perusahaan 
yang paling berharga adalah hubungannya dengan pelanggan. Sehingga 
yang penting dalam hubungan ini adalah bukan “siapa yang anda kenal” 
melainkan bagaimana anda dikenal oleh mereka, yang tergantung pada 
bagaimana mereka selama ini dikelola” 

 
 Dalam menjaga hubungan dengan konsumen, salah saru cara yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam menjaga hubungan tersebut adalah pelaksanaan 

komunikasi pemasaran dengan menggunakan konsep e-commerce. Yuliantoro dan 

Purbo (Agustus,1998:54) menyebutkan bahwa : 

  “Terdapat 4 jenis konsep hubungan bisnis pada e-electronic 
commerce yaitu : 
1. Hubungan antara pedagang dengan pelanggan 
2. Hubungan antara pedagang dengan mitra dagang 
3. Hubungan antarbagian dalam perusahaan 
4. Hubungan antara pelanggan dengan administratif pedagang” 
 

 Penjelasan lebih lanjut mengenai konsep hubungan tersebut diatas adalah 

sebagai berikut : 

Ad. 1. Hubungan antara pedagang dengan pelanggan 

 Hubungan antara pedagang dan pelanggan disini adalah sama 

dengan hubungan dasar jual-beli yang selama ini dikenal. Pedagang 

menjajakan barang dagangannya dan pelanggan membeli barang sesuai 

kebutuhannya. 
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 Dalam konsep yang selama ini digunakan, terdapat banyak 

kekurangan dan kendala yang dirasakan pelanggan pedagang saat 

berkomunikasi dan bertransaksi. Akibatnya, seringkali kedua pihak tidak 

merasa benar-benar puas ketika transaksi telah disepakati bersama. 

 Dengan penerapan konsep e-commerce, kekurangan dan kendala 

transaksi dapat ditekan dan ada pula yang berhasil dihilangkan. Berikut 

adalah beberapa aspek yang menunjukkan kemungkinan penerapan konsep 

e-commerce : 

• Tempat. Pada pasar tradisional, transaksi perdagangan biasanya 

dilakukan antara pedagang dan pelanggan di suatu tempat pada waktu 

yang telah disepakati. Hal ini sebenarnya seringkali menjadi hambatan 

bagi pelanggan. Pelanggan lebih sering harus mendatangi tenpat 

pedagang untuk melakukan transaksi. Tentunya, hanya pelanggan yang 

benar-benar memerlukan transaksi yang akan mendatangi pedagang. 

Dengan konsep e-commerce, pedagang dan pelanggan tidak perlu lagi 

berada di tempat yang sama untuk melakukan transaksi. Teknologi 

informasi dan komunikasi telah memungkinkan pedagang dan 

pelanggan dapat saling berkomunikasi tanpa mengharuskan mereka 

berada di tempat yang sama. Dengan demikian, e-commerce dapat 

menghilangkan hambatan tempat yang berarti penghematan dari sisi 

pelanggan maupun sisi pedagang. 

• Info dan demonstrasi produk. Pada e-commerce perusahaan dapat 

memberikan informasi mengenai produk yang dihasilkan, bahkan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



dapat dilakukan demontrasi produk yang bisa membawa pengaruh 

paling langsung dalam meningkatkan penjualan bagi perusahaan. 

Sebagian besar demontrasi produk secara konvensional diwarnai satu 

arah dari penjual kepada calon pelanggan. Didalam e-commerce 

demonstrasi tersebut dapat dilakukan dengan proses yang interaktif dan 

dua arah. Para calon pelanggandapat menerima dan melihat 

demonstrasi produk kapan saja mereka inginkan. 

• Pengelolaan dokumen. Dokumen transaksi yang masih tediri dari map-

map yang berisi kertas kadang-kadang cukup sulit untuk diorganisir 

oleh pelanggan maupun oleh pedagang sendiri. Pemrosesan dokumen 

pun yang dilakukan secara manual kadangkala menjadi penghambat 

dalam proses transaksi. Dalam konsep e-commerce, pemrosesan 

dokumen diserahkan kepada komputer. Dengan dukungan software 

database yang kemampuannya sudah diakui, komputer menjadi 

pengganti proses manual dalam pemrosesan dokumen. Saat sebuah 

dokumen tentang sebuah transaksi dibutuhkan, dengan mudah 

komputer dapat mencarikannya dalam waktu yang cukup cepat 

diantara dokumen-dokumen lain yang berjumlah banyak. 

Ad. 2. Hubungan antara pedagang dengan mitra dagang 

 Selain melakukan transaksi dengan pelangga, pedagang juga akan 

selalu mengadakan hubungan dan transaksi dengan mitra dagang. 

Pemesanan barang, kesepakatan kerjasama, transaksi perbankan, dan 

sebagainya sering dilakukan antara pedagang dan mitra bisnisnya. Selama 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



ini hampir secara keseluruhan transaksi semacam ini dilakukan secara 

manual. 

 Dengan memanfaatkan konsep e-commerce, membuka 

kemungkinan untuk memperkerjakan komputer sebagai bagian dari 

pemrosesan dokumen. Komputer telah dikenal akan kecepatan proses dan 

akurasinya yang tiada kenal lelah. Dengan bantuan komputer dan 

teknologi jaringan, transaksi antara pedagang dengan pedagang dapat 

dilakukan secara elektronik dan otomatis di samping kecepatan transmisi 

dokumen dan akurasi pemrosesannya. 

 Lebih lanjut Yuliantoro dan Purbo (Agustus, 1998:56) bahwa 

terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan penerapan 

konsep e-commerce dalam transaksi antar pedagang, yaitu :  

• Transaksi dilakukan secara otomatis untuk jenis transaksi yang 

berulang-ulang. Dengan otomatisasi tersebut, biaya-biaya dapat 

ditekan sehingga overhead perusahaan dapat ditekan. 

• Kecepatan transmisi dokumen yang cukup tinggi bila dibandingkan 

menggunakan jasa pengiriman dokumen biasa. Dengan demikian, 

waktu respon dari kedua belah pihak dapat lebih ditingkatkan sehingga 

total waktu pemrosesan dokumen lebih cepat. 

• Pertemuan antar pedagang dapat dilakukan secara virtual 

menggunakan teknologi konferensi jarak jauh, seperti konferensi 

video. Berkat teknologi ini, biaya pertemuan dapat ditekan sebanyak 

mungkin.  
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Ad. 3. Hubungan antar bagian di dalan perusahaan 

 Pada umumnya, komunikasi setiap bagian dalam perusahaan sering 

masih menggunakan kertas. Terdapat beberapa jenis formulir dan format 

laporan dalam bentuk kertas yang harus diisi untuk kelengkapan 

dokumentassi perusahaan. Seringkali metode ini tidak efektif, utamanya 

bila perusahaan memiliki cabang atau divisi yang terpisah-pisah. Dengan 

penggunaan konsep e-commerce dalam mekanisme perusahaan 

antarbagian dalam perusahaan dapat saling berkomunikasi secara 

elektronik. Arsip dan dokumentasi dapat dikirimkan setiap saat dalam 

kurun waktu yang singkat. Kemajuan teknologi database membuat sistem 

pengarsipan menjadi lebih cepat dan teratur tanpa memerlukan banyak 

tempat serta untuk proses pencarian dokumen menjadi jauh lebih cepat 

dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.  

Ad. 4. Hubungan antara pelanggan dengan administrasi pedagang (belum 

sepenuhnya diterapkan) 

 

1.5.2.2. Model Bisnis Electronic Commerce 

 Pada e-commerce, terdapat pihak-pihak yang saling berhubungan yaitu 

pihak penyedia jasa, pengguna jasa dan pemakai jasa. Uraian tersebut didasarkan 

pada penjelasan P.M. Winarno*

1. Model yang dikontrol oleh pihak penjual (pengguna) 

(Desember, 1998:10) yang menyebutkan bahwa 

terdapat tiga model bisnis pada e-commerce yang saling berhubungan, yaitu : 

* Computer Network Research Group Infokomputer 
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2. Model kedua dikontrol oleh pihak pembeli (pemakai) 

3. Model ketiga dikontrol oleh pihak ketiga yang netral yaitu penyedia 

jasa. 

 Penjelasan dari uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut : 

Ad. 1. Model yang dikontrol oleh pihak penjual 

 Pasar yang dikontrol pihak penjual biasanya dibentuk oleh satu 

vendor yang mencari banyak pembeli. Tujuannya adalah mempertahankan 

pangsa pasar. Contohnya disini adalah situs Web Cisco System#

 

 yang 

memungkinkan pembeli memesan konfigurasi router-nya, memeriksa 

tenggang waktu pengiriman, harga, status order dan berbicara dengan tim 

tekniknya. Situs Web ini menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 

40%. Selain itu, dengan menyediakan dokumen teknis secara on-line, 

Cisco menghemat biaya cetak dan telepon sampai US$270. Dan yang tak 

kalah penting, Cisco dapat meningkatkan kesetiaan pelayanan order dan 

pengecekan status order oleh pelanggan.     

Ad. 2. Model yang dikontrol pembeli 

 Pasar yang dikontrol pembeli biasanya dibentuk oleh pihak 

pembeli, dengan tujuan menggeser kekuatan pasar ke pihak pembeli. 

Contohnya adalah Japan Airlines#

# Sumber : Majalah Infokomputer Edisi Des 1998. 

, pembeli raksasa untuk barang-barang 

kebutuhan penerbangan, memasang order pengadaan secara on-line, untuk 

# Sumber : Majalah Infokomputer Edisi Des 1998. 
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mengundang pemasok terbaik. Ada lagi Free Markets Online#

Ad. 3. Model yang dikontrol oleh pihak ketiga 

 yaitu 

melaksanakan tender bagi para pemasoknya, secara online. 

 Umunya berupaya mempertemukan banyak penjual dengan banyak 

pembeli. Contohnya adalah Fast Parts#

 Lebih lanjut Winarno (Desember, 1998:10) menjelaskan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dari e-commerce dapat dinikmati oleh pihak ketiga 

yang saling berhubungan tersebut. Pihak pertama adalah para penjual. Penjual 

dapat mengumpulkan informasi yang lebih akurat mengenai para pelanggannya, 

sehingga dapat menembak sasarannya secara lebih efektif, dan melayani mereka 

dengan lebih baik. 

 yang menjual komponen 

elektronika dari kelebihan stok para penjualnya. Dalam hal ini Fast Parts 

mendapat komisi sampai 8%. 

 Kedua, pihak ketiga yaitu pihak yang menjalankan pemasaran. Pihak ini 

mendapatkan komisi dari transaksi yang terjadi, dan fee dari pelayanan 

memperoleh informasi mengenai pelanggan, analisa informasi, pemrosesan order 

pembayaran, serta jasa konsultasi. Dan ketiga adalah pihak pembeli. Keuntungan 

terbesar jatuh ke pihak pembeli, hal ini dikarenakan pembeli dapat 

membandingkan produk dan harga dengan mudah. Dan mereka dapat memaksa 

para penjual bersaing jauh lebih ketat lagi dibanding dengan cara pemasaran 

konvensional.  

 

# Sumber : Majalah Infokomputer Des 1998. 
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I.5.3. Penerapan Electronic Commerce di Internet yang Menunjang 

Komunikasi Pemasaran 

 Terdapat beberapa strategi penerapan e-commerce yang dapat memberikan 

Manfaat terhadap pelaksanaan komunikasi pemasaran seperti yang diuraikan 

Junardy sebagai berikut : 

“Marketing Strategy Implementation – what’s Possible?(Coat) 
• Marketing Communication : 

- web presence goes beyond brochure – ware 
- up-to-date information on company innovation product and service 

offerings 
- personalized marketing through e-mail 
- provide new bussiness opportunity, e.g. “portal-sites”, “toll-

collector”  
• Services : 

- speed/reduced costs, e.g. cutomized order/delivery 
- facilatate direct-tracking of delivery by cutomer (no-intermediary) 
- empower employees to deal with customer 

• people & Overhead Cost : 
- potential significant” 
 

 Pendapat tersebut diatas dapat diatikan bahwa penerapan e-commerce 

dapat memberikan Manfaat pada pelaksanaan komunikasi pemasaran, pelayanan 

kepada konsumen, dan pengurangan biaya overhead dan tenaga kerja. Manfaat 

yang dapat diberikan e-commerce khususnya pada komunikasi pemasaran yaitu 

brosur dan alat-alatnya dapat digantikan oleh Web, informasi penawaran produk 

inovasi dan pelayanan perusahaan yang up to date, pendekatan pemasaran dapat 

dilakukan melalui e-mail, dan menyediakan kesempatan bisnis baru. Uraian 

tersebut didukung oleh pendapat Vaughan-Nichols (226:1999) yang menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa aplikasi pada e-commerce di internet yang mempunyai 

tujuan-tujuan yang sesuai dengan kegiatan pemasaran, yaitu : 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



• Promosi, yaitu menyediakan pengenalan nama perusahaan dan dapat berisi 

promosi. 

• Dukungan periklanan. Komplemen penyediaan periklanan atau penyediaan 

iklan baru 

• Layanan produk, yaiotu menyediakan informasi baru tentang produk yang 

ditawarkan, menjawab pertanyaan pemakain, dan informasi produk yang akan 

datang. 

• Transaksi, yaitu menyediakan proses pemesanan barang dan layanan dari 

sebuah perusahaan. 

• Pengguna berlangganan, yaitu mengikuti cara-cara yang digunakan majalah 

dan surat kabar, biasanya menyediakan saran yang diberikan selama waktu 

tertentu. Hal ini merupakan penyederhanaan antara penggunaan dan biaya 

penggunaan yang menghasilkan arus biaya yang tetap. 

• Situs WWW internet, yaitu menyediakan sebuah kesempatan untuk membentu 

pendekatan manajemen baru bagi arus informasi yang sesuai. Manajemen 

dapat diapresiasikan pada nilai penggunaan WWW untuk data yang 

disediakan. WWW menyediakan kemampuan menelusuri dan mencari 

informasi seperti misalnya penelusuran dan kepemilikan data. 

• Layanan teknis/customer, yaitu mengelola bantuan online yang 

memungkinkan penyediaan informasi distribusi produk, produk akan datang, 

dan lain-lain. 

• Sponsorship kegiatan, yaitu mempromosikan dengan kegiatan nonprofit pada 

homepage sponsor komersial. 
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 Menurut Yuliantoro dan Purbo (Sept,1998:53), dalam hal penerapan              

e-commerce, setiap jenis hubungan yang ada pada konsep e-commerce yang 

dipaparkan sebelumnya memiliki teknik-teknik penerapan yang berbeda. 

penerapan pada setiap jenis hubungan tersebut sebagai berikut : 

1) Implementasi antara perusahaan dengan pelanggan 

 Implementasi e-commerce untuk hubungan antara perusahaan dengan 

pelanggan yaitu : 

• Web Server 

• Electronic fund transfer 

• Secure electronic transaction 

  Penjelasan mengenai implementasi untuk hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan tersebut sebagai berikut : 

• Web server  

  Implementasi e-commerce untuk hubungan dengan pelanggan pada 

umumnya berbasis web server. Berbagai macam informasi dan layanan dapat 

disampaikan melalui web server tersebut, mulai dari informasi produk, tanda 

jadi transaksi, dukungan purna jual sampai bagian penerima pengaduan. 

Teknologi yang berperan dalam implementasi ini adalah web publishing. 

• Electronic fund transfer 

  Electronic fund transfer yaitu suatu fasilitas transfer uang secara 

elektronik sebagai pembayaran transaksi yang dilakukan pelanggan kepada 

perusahaan. Dari web server, diharapkan ada pelanggan yang tertarik dan 

langsung mengadakan transaksi pada saat itu juga. Diperlukan kerja sama 
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yang erat dengan pihak perbankan untuk mewujudkan penerapan Electronic 

Fund Transafer (EFT) tersebut. 

• Secure electronic transaction 

  Secure electronic transaction (SET) adalah suatu fasilitas yang 

digunakan untuk menjamin keamanan pelaksanaan transaksi dan 

pembayarannya. Saat penerapan EFT, muncullah kebutuhan yang sangat 

tinggi terhadap keamanan pelaksanaan transaksi mengingat transaksi 

dilakukan melalui media yang dapat diakses secara bebas oleh komuniti 

internet sehingga untuk menjamin keamanan pelaksanaan transaksi adalah 

dengan menerapkan SET. 

2) Implementasi antara perusahaan dengan mitra dagang. 

  Hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha dititikberatkan 

pada kesepakatan bersama untuk bertransaksi. Lebih lanjut dijelaskan 

Yuliatoro dan Purbo (Sept,54:1998) mengenai implementasi e-commerce 

untuk hubungan antara perusahaan dengan mitra usaha yaitu : 

• Value added network 

• Extranet 

• Private network 

  Penjelasan mengenai implementasi e-commerce untuk hubungan 

antara perusahaan dengan mitra usahanya sebagai berikut : 

• Value added network 

  Value added network (VAN) yaitu suatu komunikasi yang 

dilakukan melalui pengelola yang menyediakan fasilitas pelaksanaan 
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komunikasi tersebut. VAN dapat dilakukan apabila kedua belah pihak ingin 

secepat mungkin mengadakan komunikasi melalui elektronik. Dalam hal 

konfigurasi maupun instalasi, pihak pengelola VAN yang lebih banyak 

berperan. Perangkat lunak aplikasi pun pada umumnya disediakan dari pihak 

pengelola VAN. Dari segi biaya, koneksi VAN membutuhkan biaya lebih di 

atas rata-rata sebagai kompensasi kemudahan akses yang didapat dan jaminan 

tingkat sekuriti yang memadat saat komunikasi berlangsung.   

• Extranet 

Extranet yaitu suatu pelaksanaan komunikasi dimana pihak luar 

perusahaan (mitra usaha) dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh 

perusahaan, tentunya informasi yang diberikan hanya informasi yang 

berkaitan saja dengan kepentingan yang terjadi. Implementasi ini memerlukan 

biaya yang lebih rendah dibandingkan koneksi melalui VAN. Selain itu, 

kemungkinan pengembangan jaringan ditentukan oleh pihak perusahaan dan 

mitra usaha itu sendiri. 

• Private network (koneksi langsung) 

Diantara implementasi di atas, koneksi langsung membutuhkan biaya yang 

paling besar. Perusahaan dan mitra usahanya harus membangun terlebih 

dahulu infrastruktur jaringan komputer untuk melakukan transaksi. 

3) Implementasi antarbagian dalam perusahaan 

Dalam rangka implementasi e-commerce pada hubungan antarbagian 

dalam perusahaan, konsep yang dipakai adalah internet. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa intranet adalah koneksi jaringan komputer berbasis protokol TCP/IP yang 
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penggunaannya terbatas pada internal perusahaan. Dapat dikatakan bahwa intranet 

adalah internet dengan ruang lingkup sebatas perusahaan saja dengan extranet 

adalah internet dengan ruang lingkup yang lebih luas yang dapat diakses dari 

pihak luar perusahaan., tentu saja pihak luar tesebut hanya pihak yang berwenang 

saja. 

 

I.6. Metodologi 

I.6.1. Metodologi Penelitian 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriftif. Penelitian deskriftif merupakan penelitian yang 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat prediksi. Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan “metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar yang utuh, 

sehingga tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan. 

 

I.6.2. Unit Analisis 

a. unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi perusahaan 
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I.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pendekatan kualitatif menawarkan metode pengumpulan data antara lain, 

in-depth interviewing, analisa dokumen dan observasi tak berstruktur. 

Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan salah satu metode tersebut 

maupun menggabungkan berbagai metode, misalnya observasi dengan wawancara 

informal dan pengumpulan dokumen. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

dengan cara wawancara, cara ini dianggap cukup memadai dan efisien untuk 

penelitian studi kasus. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan 

informasi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang, dan 

masa akan datang yang berhubungan dengan penanganan Eloctronic-Commerce. 

Subyek yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab langsung 

dalam sistem informasi Electronic-Commerce, yaitu bagian Information 

Technology yang melaksanakan fungsi Electronic-Commerce berdasarkan 

pertanyaan atau daftar pendapat dalam interview guide yang ada. 

 

I.6.4. Teknik Analisis Data  

 Proses analisis data ini sudah dimulai sejak data mulai dikumpulkan. Data 

yang dikumpulkan dibaca, ditelaah, dan dikelompokkan berdasarkan jenis data. 

Karena tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu deskripsi, maka analisis 

dilakukan dengan jalan menghubungkan kategori dan data dalam kerangka yang 

ada, sesudah dianalisis data tersebut diinterpretasikan. Selama proses interpretasi 

dan penafsiran data, tetap dibutuhkan dukunagna kepustakaan, terutama untuk 

mengkonfirmasi data dan teori. Selanjutnya data hasil dari keseluruhan proses ini 
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kemudian disajikan dalam bentuk narasi, sehingga mudah dipahami. Hasil akhir 

dari penelitian ini adalah gambaran menyeluruh mengenai penerapan Electronic-

Commerce sebagai media penunjang komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh 

PT. Sumber Komputer Ilmu Luhur Jakarta. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

II.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Sumber Komputer Ilmu Luhur (SKILL) didirikan pada tahun 1983 

dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan jenis usaha pertama kali untuk 

menangani Distributorship dari Control Data Corporation (CDC) –USA yang 

memproduksi Main frame CDC dan National Computer System – USA , produsen 

dari mesin Optical Mark Reader. PT Sumber Komputer Ilmu Luhur didirikan 

semula bernama PT Sumber Komputer Ilham Luhur berdasarkan Akte Notaris 

No. 283 tanggal 28 Agustus 1983 oleh Notaris Mosahardi Wilamarta SH, 

berkedudukan di Jakarta untuk jangka waktu 75 tahun. 

Pertama kali didirikan sampai sekarang PT SKILL telah mengalami 

perkembangan yaitu : 

• Pada bulan Februari 1988, perusahaan melakukan merger dengan PT Sumber 

Karya Loka dan secara bersamaan mengembangkan kerja sama patungan 

dengan PT Pantja Niaga untuk mendirikan PT Pantja Indohitech Komputer 

(PIK) yang pada mulanya dimaksudkan untuk mengembangkan industri 

komputer (Personal Computer bermerk “Jangger”), tetapi karena kurang 

efisien maka PT Pantja Indotech Komputer diposisikan ulang sebagai 

Distributor  Printer. 

• Pada bulan April tahun 1990, kembali perusahaan melaksanakan kerja sama 

patungan dengan CV Multicasa dan mendirikan PT Indokasa Agung yang 
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bergerak dibidang penjualan Komputer Supplies dan Accessories di Toko 

Buku Gunung Agung. 

• Pada bulan September 1995, keadaan keuangan Perseroan mendorong 

dilakukannya Rightsizing atas operasional perusahaan dengan mengubah 

status cabang di Surabaya menjadi Joint Venture dengan nama PT SKILL 

Indotimur Agung dan Channel Division menjadi Joint Venture dengan nama 

PT Mitra Informatindo Agung yang kemudian diubah menjadi PT Mega 

Infokom Adinusa. 

Hingga saat ini perusahaan mempunyai beberapa Subsidiary / Joint 

Venture sebagai berikut : 

TABEL 1. 
SUBSIDIARY COMPANIES PT SKILL 

No. Nama Perusahaan Nilai Penyertaan % 
1. PT SKILL Indotimur Agung Rp.        90 Juta 45 % 
2. PT Mega Infokom Adinusa Rp.        90 Juta 45 % 
3. PT Indokasa Agung Rp.        51 Juta 51 % 
4. PT Pantja Indotech Komputer Rp.   1.127 Juta 49 % 
 T O T A L Rp.   1.358 Juta  

 
Sumber : PT SKILL Jakarta 
 

Selanjutnya perusahaan mulai berkembang dengan meningkatnya 

permintaan pasar dan tuntutan pengembangan perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan kemudian melakukan pembagian usaha sebagai berikut : 

a) SKILL Group terdiri dari SKILL Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang 

dikhususkan sebagai Computer Network Contractor – Service Approach. 

b) PT MEGA, PT PIK dan PT Indokasa, menangani produk-produk keagenan – 

Product Approach. 
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Tujuan dipisahkannya antara Service Approach karena diharapkan 

masing-masing perusahaan akan berkonsentrasi dalam mengembangkan produk 

atau jasa masing-masing, dan juga untuk mengembangkan image secara terpisah 

antara Service Approach Companies dan Product Approach Companies. 

Corporate Structure dengan Service Approach PT SKILL digambarkan sebagai 

berikut : 

GAMBAR 3. 

CORPORATE STRUCTURE 
PRODUCT DAN SERVICE APPROACH 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : PT SKILL Jakarta 
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II.2.  Tujuan Perusahaan 

Pada dasarnya perusahaan yang didirikan selalu mempunyai tujuan baik 

itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan perusahaan haruslah disusun 

secara jelas dan realistis, karena tujuan perusahaan merupakan pusat perhatian 

dari seluruh aktifitas perusahaan, dan dimaksudkan agar setiap tindakan yang 

dilakukan lebih terarah. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatannya, 

perusahaan mempunyai tujuan yang dibagi sebagai berikut : 

a. Tujuan Jangka Pendek 

Tujuan jangka pendek merupakan tujuan yang harus segera dicapai dalam 

waktu yang relatif pendek dan sebagai dasar dalam merealisir tujuan jangka 

panjang, karena tujuan jangka pendek ini merupakan tahapan untuk mencapai 

tujuan jangka panjang. Adapun tujuan jangka pendek PT SKILL adalah : 

1) Menjalankan usaha perdagangan dalam bidang peralatan dan perlengkapan 

komputer (Computer hardware and Computer accessories) peralatan 

perlengkapan kantor (Office machines and equipment) serta komunikasi 

data (Data communication system and equipment) dan termasuk juga 

memperjualbelikan barang-barang/bahan-bahan (Supplies and spareparts) 

dan buku-buku yang ada hubungannya dengan bidang komputer dan/atau 

komunikasi data. 

2) Bertindak sebagai distributor/penyalur atau agen/perwakilan dari 

perusahaan pembuat peralatan komputer (Computer manufacturer) dan 

peralatan/perlengkapan kantor termasuk mengimpor barang-barang/alat-

alat tersebut. 
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3) Menjalankan usaha dalam bidang jasa khusus mengenai komputerisasi, 

antara lain mengadakan kursus-kursus, latihan-latihan kerja/pendidikan 

dan konsultasi teknik serta manajemen dalam bidang komputer dan/atau 

komunikasi data serta manajemen, baik sebagai sales service, maupun 

sebagai penjualan jasa. 

4) Membuat dan mengusahakan segala macam program-program komputer 

(Computer software) yang diperlukan untuk melengkapi pemantapan 

komputer. 

5) Melaksanakan “turnkey projects” atas proyek-proyek komputer dan 

facility management untuk pemilik instalasi komputer. 

Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk diri sendiri maupun 

atas perhitungan pihak lain dengan cara komisi. 

b. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam 

waktu lebih dari satu tahun. Tujuan jangka panjang ini penting artinya bagi 

perusahaan, karena merupakan sentral dari semua aktifitas dijalankan oleh 

perusahaan. Adapun tujuan jangka panjang PT SKILL yaitu : 

1) Menjadi perusahaan penyedia layanan pengadaan perangkat keras dan jasa 

teknologi informasi yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan 

pasar, serta senantiasa beradaptasi dengan perkembangan arah Teknologi 

Informasi. 

2) Menghasilkan kontribusi laba yang optimal kepada pemilik perusahaan. 

3) Meningkatkan tarf hidup karyawan dan keluarganya. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



II.3.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah merupakan kerangka yang menunjukkan 

segenap fungsi pekerjaan yang meliputi pendelegasian wewenang, tanggung 

jawab dan tugas dalam suatu organisasi sehingga dalam melakukan kerjasama 

terjadi koordinasi baik segi teknis maupun manusianya yang akan menjamin 

kesatuan tujuan, pikiran dan tindakan dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu organisasi yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

batas-batas tanggung jawab dan tugas kepada setiap pegawai sehingga tercapai 

suatu koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian, maka struktur organisasi PT SKILL berbentuk garis dan staf, karena pada 

umumnya bentuk organisasi daris dan staff digunakan oleh organisasi yang besar, 

daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang kerja yang beraneka ragam serta 

jumlah karyawannya banyak, dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan PT 

SKILL. Pimpinan Tertinggi dipegang oleh Direktur Utama yang membawahi 

Direktur Finance dan Administrasi dan Direktur Opertional. Sedangkan setiap 

SBU merupakan organisasi operasional, dipimpin oleh seorang Manager SBU 

(jabatan dapat berupa direktur, CEO, Operation Manager Branch Manager, Divisi 

Manager). Dan untuk penanganan keuangan dan administrasi dilakukan oleh 

Holding. Adapun fungsi SKILL-Holding antara lain : 
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4) Bidang keuangan dan administrasi  

• Pembuatan standard manual kerja / system operation and procedure 

• Pembuatan standard company regulation 

• Internal management audit 

• Konsolidasi dan rekapitulasi laporan keuangan untuk pemegang saham 

• Employee database yang terpusat 

5) Bidang operational 

• WEB hosting maintenance 

• Marketing supervisi and development program 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan struktur organisasi yang ada 

pada PT SKILL beserta penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya. 
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GAMBAR 4 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
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Tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut : 

a. Direktur Finance dan Administrasi : 

- Bertanggung jawab atas keuangan perusahaan 

Direktur Finance dan Administrasi membawahi : 

1. Internal Audit 

- Berfungsi sebagai controller jalannya perusahaan 

2. Deputy Direktur Finance dan Administrasi 

- Bertanggung jawab atas laporan keuangan perusahaan dan melaporkan 

kepada Dirut Finance dan Administrasi 

3. Sekretaris 

- Bertanggung jawab terhadap seluruh administrasi yang berhubungan 

dengan kebutuhan administrasi direktur 

4. General Affair 

- Menangani bagian personalia 

- Bertanggung jawab atas masalah pengiriman barang 

- Masalah kepegawaian  

- Dan lain-lain 

5. Accounting 

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan laporan keuangan perusahaan 

- Bertanggung jawab atas semua transaksi perusahaan 

- Sebagai bank data perusahaan 

6. Keuangan 
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- Bertanggung jawab atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

perusahaan serta alur keuangan perusahaan 

b. Direktur Operational 

- Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional perusahaan 

Direktur Operational membawahi : 

1. Deputy Direktur Operational 

- Sebagai wakil direktur operasional, menggantikan pimpinan bila yang 

bersangkutan berhalangan 

2. Product Marketing 

- Bertanggung jawab atas pencapaian target 

- Berorientasi pada pengembangan pasar dan pengembangan produk 

- Penentu kebijakan pemasaran 

1. Microlab 

- Bertindak sebagai technical services 

2. Government Sales 

- Menangani penjualan ke buyer 

3. Private Sales 

- Melaksanakan promosi produk perusahaan 

- Menangani penjualan ke reseller 

- Mengadakan training-training ke reseller 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



II.4.  Jenis-Jenis Usaha 

  Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam PT. SKILL Holding 

terdapat perusahaan-perusahaan / subsidiary companies dimana masing-masing 

perusahaan tersebut bergerak dibidang yang berbeda-beda. Produk dan layanan 

PT. SKILL ditujukan sebagai berikut : 

1. Distributorship, yang ditangani saat ini antara lain : 

PT SKILL : 

a. Wyse – ASCII/Window Terminal-USA 

b. ALLIED Telesyn-Network Peripheral-USA 

c. Exabyte-Tape Backup System-USA 

d. Patton 

e. NCS-Optical Mark Reader 

f. SPSS-Software for Statistic Analysis 

PT Pantja Indohitech Komputer (PT PIK) : 

a. Tally –Line Printer and Pass Book Printer-UK 

b. Nipson-Printer-USA  

2. Kegiatan Jasa Technical antara lain : 

a. Hardware Maintenance-PT PIK, PT SKILL Group dan PT Mega 

b. Aplication and Intranetworking Contractor-PT SKILL Group 

3. Sebagai goverment/Instansi Supplier 

Menjadi rekanan/Supplier pemerintah melalui Open Tender 
 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



BAB III 

ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA 

 

III.1.  Penerapan E-Commerce Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran 

  Komunikasi pemasaran dilakukan PT SKILL untuk menyampaikan 
informasi mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan baik itu tentang 

kehadiran, ketersediaan produk, ciri-ciri, dan kondisi-kondisinya, serta manfaat 
yang dapat diperoleh calon pelanggannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan 
pembelian oleh konsumen. Oleh sebab itu maka PT SKILL melakukan usaha-

usaha dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah penyediaan informasi 
dan pemilihan media yang tepat dalam pelaksanaan komunikasi pemasran 

tersebut. 
  Sebelum tahun 1998, alat komunikasi pemasaran yang digunakan PT 

SKILL dalam memasarkan produknya adalah : 

1. Periklanan, merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa 

tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Oleh karena itu PT SKILL 

memilih media cetak yang khusus dibidang komputer. dimana pembacanya 

adalah komunitas komputer yang merupakan khalayak sasaran karena sesuai 

dengan jenis produk yang ditawarkan perusahaan. Iklan dari PT SKILL berisi 

tentang produk-produk apa saja yang disediakan serta alamat dan nomor telp 

dimana calon konsumen dapat memesan atau mencari informasi tentang suatu 

produk. Tata letak dari iklan tersebut cukup menarik yaitu dibagian tengah 

dari media dan berukuran satu halaman penuh serta berwarna. 

2. Penjualan pribadi, yaitu melayani calon pembeli yang tertarik pada produk 

yang ditawarkan perusahaan atau yang ingin mendapatkan informasi yang 

lebh jelas mengenai produk dan perusahaan serta layanan purna jual. Dengan 
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tujuan menciptakan, memperbaiki, menguasai/mempertahankan hubungan 

yang saling menguntungkan. Saluran penjualan pribadi tidak hanya menjual 

produk tetapi juga memberikan informasi kepada manajemen tentang 

kekurangan dari suatu produk, perusahaan atau layanan purana jualnya.  

3. Promosi penjualan yaitu berorientasi pada penjualan, menawarkan 

imabalan/hadiah, dengan jangka waktu tertentu bersifat relatif pendek dan 

dilakukan di titik-titik penjualan atau dititik-titik pembelian. Dalam saluran 

ini PT SKILL memberikan potongan harga, hadiah maupun diskon khusus 

serta advertorial dimedia cetak. Hal ini dilakukan pada saat perusahaan 

mengadakan seminar-seminar di beberapa instansi-instansi pemerintah dan 

perguruan tinggi yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang.  

4. Electronic Commerce yaitu dengan membuat Web Site perusahaan dengan 

menggunakan fasilitas internet. Penggunaan e-commerce dilakukan pada awal 

tahun 1998. Perusahaan mulai melaksanakan komunikasi pemasaran dengan 

menggunaan konsep e-commerce melalui internet. Pada mulanya perusahaan 

menetapkan strategi penerapan dan infrastruktur perangkat dan jaringan 

komputer terlebih dahulu yang mendukung penerapan e-commerce oleh 

perusahaan yang dilakukan pada akhir tahun 1997 sebagai persiapan 

penerapan e-commerce di tahun 1998 dan pada awal tahun 1998 perusahaan 

mulai melaksanakan komunikasi pemasaran dengan menggunakan konsep e-

commerce tersebut untuk menunjang pelaksanaan komunikasi pemasaran 

yang ada sebelumnya. Dalam Web Site, PT SKILL memuat tentang produk, 
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layanan yang diberikan, pengalaman atas proyek yang pernah dikerjakan, 

layanan purna jual, dan pusat service yang tersebar dibeberapa kota. 

 

III.1.1. Strategi penerapan e-commerce 

  Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya mengnai besarnya potensi 

pangsa pasar yang bisa diolah dan keuntungan-keuntungan yang dapat diberikan  

e-commerce baik untuk internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, maka 

langkah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah strategi penerapan konsep   

e-commerce. Uraian tersebut didasarkan pada pendapat Yuliatoro dan Purbo 

(September, 1998:52) yang menjelaskan bahwa “Pertimbangan strategi penerapan   

e-commerce sangat diperlukan mengingat penerapan konsep e-commerce akan 

mempengaruhi sendi-sendi perusahaan secara keseluruhan maupun parsial”. 

  Strategi penerapan e-commerce yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai 

berikut : 

1. Posisi penerapan e-commerce 

  Dimana dan bagaimana posisi konsep e-commerce didalam perusahaan 

adalah hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Kata ‘dimana’ akan 

menentukan letak titik-titik dalam sendi perusahaan yang akan menjadi tempat 

penerapan konsep e-commerce. Kata ‘bagaimana’ menggambarkan dampak 

yang akan ditimbulkan akibat penerapan konsep e-commerce. Letak dalam 

sendi perusahaan yang menjadi tempat penerapan konsep e-commerce adalah 

pada bagian keuangan dan administrasi dan bagian operasional. Penerapan 

pada bagian keuangan dan administrasi tersebut disesuaikan dengan lokasi 
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cabang-cabang perusahaan yang berada kota yang berbeda-beda sehingga 

dengan diterapkannya konsep e-commerce tersebut akan mempercepat dan 

mempermudah pelaksanaan pelaporan dari cabang perusahaan ke perusahaan 

induk. 

  Sedangkan peneprapan konsep e-commerce pada bagian operasional 

adalah sebagai media dalam pelaksanaan komunikasi pemasaran antara bagian 

timbal balik, karena pelanggan dimana dimana dapat menyampaikan 

pendapat, keluhan, pertanyaan, atau informasi kepada perusahaan melalui e-

mail yang telah disediakan perusahaan pada web server perusahaan di internet, 

dan perusahaan dapat membalas e-mail pelanggan tersebut memberikan 

layanan informasi yang dibutuhkan pelanggan tersebut. 

2. Dukungan manajemen 

  Dukungan pihak manajemen untuk memberikan komitmen dan mengambil 
keputusan penerapan konsep e-commerce sangat dibutuhkan. Dengan adanya 
pernyataan komitmen puhak manajemen, diharapkan semua sendi perusahaan 
turut mendukung implementasi e-commerce. Pihak manajemen memberikan 
komitmen dan dukungan kemudian mengambil keputusan penerapan konsep 
e-commerce didasarkan pada pertimbangan : 

- Komputer industri 

Kegiatan usaha perusahaan bergerak dalam bidang komputer, danm juga saat 

ini industri-industri komputer sudah mulai banyak bermunculan. 

- Kompetisi 

Dalam rangka mengungguli kompetisi dengan pesaing 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENERAPAN ELECTRONIK COMMERCE SEBAGAI ...ARIEF PRIYAGUNG NOVANTORO



- Segmentasi pasar 

Pembagian pasar dengan sasaran konsumen dari komunitas komputer dan 

internet dimana sangat tepat dan sesuai dengan usaha perusahaan di bidang 

komputer dan jaringan. 

3. Waktu transisi dan dampaknya 

  Penerapan konsep e-commerce jelas memerlukan waktu transisi. Berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi konsep e-commerce dan 

bagaimana dampak-dampak yang akan ditimbulkannya terhadap jalannya 

kegiatan bisnis perusahaan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan momen 

yang tepat bagi pelaksanaan implementasi. 

  Untuk penerapan e-commerce, waktu yang dibutuhkan untuk implementasi 

adalah singkat karena kegiatan usaha perusahaan yang bergerak di bidang 

komputer dan jaringannya sehingga sudah mempunyai perangkat yang 

mendukung implementasi konsep e-commerce. Sedangkan dampak yang 

diharapkan tentunya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya 

yang sekecil-kecilnya. Dampak hasil penerapan e-commerce tersebut dapat 

dilihat dalam lampiran 2 pada beban penjualan pada 1997 (sebelum 

penerapan) dan tahun 1998 (mulai penerapan) dan lampiran perkembangan 

pendapatan PT SKILL.  

4. Perubahan prosedur 

  Perubahan pemrosesan dokumen dari secara manual menjadi elekntronik 
menurut terjadinya perubahan prosedur kerja. Pertimbangan perubahan 
prosedur perlu disesuaikan dengan tema peningkatan efisiensi dan efektivitas 
perusahaan. Jangan sampai perubahan prosedur malah membuat proses 
menjadi lebih lama dan bertele-tele. 
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  Penerapan e-commerce tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan prosedur 
yang telah ada karena sebelumnya perusahaan dalam melaksanakan 
kegiatannya mempergunakan komputasi sehingga hanya menambahkan 
konsep jaringanm saja pada perangkat komputer sehingga tidak merubah 
prosedur yang telah ada. 

5. Security e-commerce 

  Hal terpenting dalam penerapan konsep e-commerce adalah keamanan. 

Hal tersebut dikarenakan aliran data yang ditransmisikan adalah dokumen-

dokumen bisnis. Apabila diikuti pada implementasi e-commerce rendah maka 

dapat menimbulkan rasa tidak percaya sehingga dapat menghambat 

implementasi konsep e-commerce. 

  Perusahaan telah melakukan proteksi yang menjamin keamanan jalannya 

aliran data. Hal tersebut dapat pada web site perusahaan yang memerlukan 

password untuk dapat membukanya dan hanya dapat diakses pihak-pihak yang 

berwenang sehingga informasi yang hanya boleh diketahiu perusahaan saja 

terjamin keamanannya. 

 

6. Pengembangan e-commerce 

  Setelah implementasi e-commerce berjalan dengan baik, kemudian perlu 

dipikirkan tahap-tahap pengembangannya. Untuk hal tersebut, diperlukan 

analisa dan revaluasi terhadap apa yang telah diimplementasikan dan yang 

telah berjalan serta kemungkinan-kemungknan pengembangan yang dapat 

dilakukan. 

  Saat ini implementasi konsepo e-commerce yang dilakukan perusahaan 

adalah web server tanpa adanya transaksi langsung karena saat ini diarasa 

belum efektif, tetapi untuk waktu ke depan web server yang ada akan 
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dikembangkan dengan menambah fasilitas transaksi langsung dalam web 

server perusahaan yang ada di internet. 

7. Pelatihan sumber daya manusia 

  Sumber daya manusia yang ada perlu dipersiapkan untuk menghadapi 

implementasi e-commerce tersebut, oleh sebab itu maka segi pelatihan 

memegang peranan penting mengingat pelaksanaan operasi e-commerce 

bergantung kepada SDM perusahaan. 

  Untuk sumber daya manusia ini, perusahaan sudah mempunyai SDM yang 

mendukung karena usaha perusahaan yang bergerak dibidang komputer dan 

jaringannya yang masih berkaitan dengan konsep e-commerce. Disini 

perusahaan hanya melakukan training terhadap reseller baru untuk mendukung 

implementasi konsep e-commerce. 

8. Dukungan infrastruktur telekomunikasi 

  Konsep e-commerce berpegang pada kehandalan infrastruktur 
telekomunikasi sebagai penentu kualitas e-commerce yang akan di 
implementasikan. Faktor tersebut penting untuk dipertimbangkan untuk 
memperkirakan kemampuan infrastruktur telekomunikasi dan 
menyesuaikannya dengan rancangan kebutuhan implementasi. 

  Dalam hal ini perusahaan sepenuhnya begantung pada kehandalan 
infrastruktur telekomunikasi telepon yang dikelola oleh pemerintah melalui         
PT Telkom.] 

9. Infrastruktur jaringan komputer internal perusahaan 

  Implementasi e-commerce mengakibatkan banyak proses yang melibatkan 

komputer yang harus tergabung ke dalam jaringan komputer terutama untuk 

hubungan antar bagian Perusahaan telah mempersiapkan infrastruktur jaringan 

komputer internal perusahaan yang dapat dilihat pada lampiran daftar 

peralatan kantor yang berhubungan sebagai perangkat jaringan komputer yang 
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mendukung penerapan konsep e-commerce. Untuk mendukung penerapan e-

commerce, perangkat yang digunakan sebagai infrastruktur jaringan komputer 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

III.1.2. Implementasi e-commerce 

  Implementasi e-commerce di internet sebaai sarana komunikasi pemasaran 

PT SKILL berbasis web server, yaitu merupakan sebuah layanan yang dapat 

menyediakan informasi interaktif berupa teks, gambar/grafis, maupun video. Dan 

dalam web server tersebut, memungkinkan dilakukannya aplikasi-aplikasi 

komunikasi dua arah sesuai dengan sifatnya yang interaktif. Berikut ini adalah 

Laporan Beban Usaha PT SKILL pada tahun sebelum diterapkannya e-commerce 

(1997) dan tahun mulai diterapkannya e-commerce (1998). 

 

 

PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
BEBAN USAHA 
31 DESEMBER 1998 DAN 1997 
 
            1998      1997 
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BEBAN PENJUALAN 

Perjalanan dinas dan training 

Pemasaran 

Entertainment 
Barang yang tidak terpakai 
Asuransi pengiriman barang 
Beban purna jual 
Ekspedisi 
Pemeliharaan kedaraan 
Transportasi dan bahan bakar 
Beban tender 
 
 

 

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 
Gaji, upah dan tunjangan 
Transportasi dan petrol 
Keanggotaan dan langganan 
Beban kantor 
Pemeliharaan dan perbaikan 
Telepon, listrik dan air 
Premi asuransi 
Jasa profesional 
Sewa 
Legal dan perizinan 
Sumbangan dan donasi 
Benda pos 
Pemakaian spareparts 
Perjalanan dinas 
Beban bank 
Beban pemeliharaan 
Beban dapur 
Beban audit dan konsultan 
Penyusutan aktiva tetap 
Amortisasi 
Beban lain-lain 
 
 
 

Rp. 
 
57.499.542 
35.347.870 
2.486.650 
56.310.853 
4.567.900 
0 
0 
8.489.675 
10.889.210 
3.042.700 
 
178.634.400 
 
 
555.059.625 
0 
8.055.155 
21.834.789 
0 
119.599.310 
0 
0 
15.000.000 
9.004.800 
0 
4.644.350 
18.839.200 
34.968.561 
479.851.763 
13.054.150 
4.437.000 
8.000.000 
126.594.722 
0 
0 
 
1.418.943.425 
 
1.597.577.825 
 

Rp. 
 
31.547.908 
73.657.732 
553.800 
37.116.308 
0 
37.020.200 
41.729.299 
0 
6.900.020 
22.047.048 
 
250.572.315 
 
 
753.510.423 
1.485.350 
18.079.968 
34.998.349 
38.409.692 
136.541.127 
5.211.559 
7.000.000 
9.938.880 
9.377.400 
11.185.300 
7.180.050 
0 
32.062.869 
409.368.430 
0 
0 
0 
143.121.359 
48.437.807 
2.330.000 
 
1.688.238.563 
 
1.918.810.878 
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J U M L A H 
Sumber : PT SKILL Jakarta 

  Dari laporan beban usaha dari tahun 1997-1998 di atas dapat dilihat bahwa 

beban penjualan dan beban umum, dan administrasi mengalami penurunan setelah 

diterapkannya e-commerce oleh perusahaan. Selain itu, beban pemasran juga 

mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-commerce 

dianggap efektif karena dapat mengurangi beban usaha PT SKILL. 

  Sedangkan bentuk dan isi web server yang dimiliki perusahaan di internet 

dapat dilihat lampiran 2. Bentuk dan isi web server tersebut meliputi berbagai 

macam informasi dan layanan informasi mengenai perusahaan, produk, dukungan 

purna jual sampai bagian penerimaan pengaduan. Dan juga dapat dilihat bahwa 

terdapat beberapa implementasi konsep e-commerce. Bentuk web tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

• Pada halaman pertama web dengan alamat www.skill.co.id

• Di bawah gambar terdapat tulisan “SKILL” yaitu merupakan PT SKILL yang 

menangani service approach dan jika tulisan tersebut di sorot/klik maka akan 

 adalah merupakan 

situs web perusahaan SKILL-Holding/Indohitech sebagai induk perusahaan. 

Di bagian paling kiri terdapat tulisan “Group of Companies” yang merupakan 

anak perusahaan PT SKILL yang menangani product approach. Pada bagian 

paling bahwa terdapat tulisan “you are visitor number” yang berarti bahwa 

pengunjung saat membuka situs web tersebut adalah merupakan pengunjung 

yang ke sekian seperti yang tercantum. 
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masuk dalam situs web PT SKILL-service approach sebagai Computer 

Network Contractor. 

• Jika Group of companies tersebut disorot/ klik maka akan masuk pada situs 

web perusahaan masing-masing tersebut. 

• Pada situs web masing-masing group of companies termasuk SKILL, berisi 

content yaitu menyediakan informasi mengenai perusahaan, produk, bidang 

usaha, layanan purna jual, cerita sukses proyek yang pernah ditangani 

perusahaan, dan alamat kantor-kantor cabang perusahaan. Dalam situs web 

masing-masing perusahaan tersebut disediakan alamat e-mail sebagai aplikasi 

yang memungkinkan adanya komunikasi dua arah yaitu antara perusahaan 

dengan pelanggan. 

• Dalam situs web yang bertanda SKILL yang merupakan induk perusahaan dan 

menangani service approach, pada bagian paling kiri terdapat tulisan “SKILL 

Only” dimana di dalamnya terdapat informasi yang hanya bisa diakses oleh 

pihak SKILL dan anak perusahaannya atau yang pihak yang berwenang. 

Fasilitas tersebut merupakan implementasi konsep intranet  yang digunakan 

perusahaan dalam melakukan komunikasi antar bagian dalam perusahaannya. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka penerapan komunikasi pemasaran dalam 

konsep e-commerce yang dilakukan perusahaan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

• Implementasi e-commerce antara perusahaan dengan pelanggan 

• Implementasi antarbagian dalam perusahaan 

 Uraian mengenai implementasi e-commerce sebagai sarana komunikasi 

pemasaran PT SKILL adalah sebagai berikut : 
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1. Implementasi antara perusahaan dengan pelanggan 

  Implementasi e-commerce sebagai sarana pelaksanaan antara perusahaan 

dengan pelanggan adalah melalui content dan e-mail. Pelanggan yang 

dimaksud disini adalah komunitas internet yang mengunjungi atau dapat 

mengakses content yang dimiliki perusahaan. Melalui content tersebut 

perusahaan menyampaikan informasi-informasi kepada pelanggan internet. 

Content yang dimiliki perusahaan berisi informasi mengenai sejarah 

perusahaan, fokus utama usaha perusahaan, layanan-layanan yang dapat 

diberikan, purna jual dan kelebihan-kelebihan perusahaan, serta cerita sukses 

pelaksanaan proyek yang pernah dikerjakan perusahaan. Informasi tersebut 

ditujukan untuk menarik perhatian pengunjung/pelanggan dan diharapkan 

dapat menjadi nilai tambah dalam usaha meraih kepercayaan konsumen. 

  Web server yang dimiliki perusahaan juga memberikan fasilitas e-mail, hal 

tersebut dapat dilihat dari dicantumkannya alamat e-mail pada home page 

perusahaan, sehingga apabila pelanggan ingin memperoleh informasi lebih 

lanjut atau menanyakan sesuati mengenai perusahaan atau produk yang 

ditawarkan dapat disampaikan melalui e-mail yang kemudian akan dibalas 

oleh perusahaan. Melalui e-mail, pelanggan dapat memberikan feed back atau 

respon terhadap perusahaan dan produk yang ditawarkan. Perusahaan juga 

dapat membalas e-mail yang dikirimkan pelanggan karena alamat pelanggan 

yang mengirimkan e-mail tersebut tercatat dengan jelas.  
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2. Implementasi antarbagian dalam perusahaan 

  Implementasi e-commerce sebagai sarana pelaksanaan komunikasi 
pemasaran antar bagian dalam perusahaan adalah intranet. Pada strategi 
penerapan e-commerce yang dipaparkan sebelumnya bahwa untuk jaringan 
komputer internal perusahaan adalah menggunakan konsep intranet. Intranet 
adalah koneksi jaringan internet yang penggunaannya terbatas pada internal 
perusahaan. Dapat dikatakan, intranet adalah internet dengan ruang lingkup 
yang lebih kecil sebatas perusahaan saja. Untuk pelaksanaan komunikasi 
dengan anak perusahaan yang ada diluar kota juga dilakukan melalui tanda 
yang bertuliskan skill only, karena tanda tersebut hanya dapat diakses oleh PT 
SKILL dan pihak-pihak lain yang mempunyai akses untuk membuka 
informasi di dalamnya. 

 

III.1.3.  Penjualan 

  Realisasi penjualan yang dicapai perusahaan pada tahun 1996-1998 dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut : 

TABEL 2 
REALISASI PENJUALAN 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
TAHUN 1996-1998 
 

Tahun  
Realisasi Penjualan 
(dalam rupiah) 

1996 Rp. 9.624.330.333 
1997 6.226.970.939 
1998 11.947.675.014 

  
  Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penjualan, 

walaupun dari tahun 1996-1997 mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut 

disebabkan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Untuk lebih jelasnya, 

realisasi penjualan dan pendapatan PT SKILL dapat dilihat pada Laporan Rugi 

tahun 1997-1998 sebagai berikut : 
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PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
LAPORAN LABA RUGI 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 
31 DESEMBER 1998 DAN 1997 
          1998      1997 

 
PENJUALAN : 
 
HARGA POKOK 
PENJUALAN : 

Persediaan awal 
Pembelian 
 
 
Persediaan akhir 
 
 
Beban instalasi 

 
       Harga pokok penjualan 
 
LABA KOTOR 
 
BEBAN USAHA 
 
LABA (RUGI) USAHA 
 
PENDAPATAN DAN 
BEBAN LAIN-LAIN 
 
BAGIAN LABA ANAK 
PERUSAHAAN 
 
LABA (RUGI) BERSIH 
TAHUN BERJALAN 
SEBELUM PAJAK : 
 
PPh 
 
LABA (RUGI) BERSIH 
TAHUN BERJALAN 
SETELAH PAJAK : 
 

Rp. 

Sumber : PT SKILL Jakarta 

11.947.675.014 
 
 
 
1.462.604.616 
10.193.661.750 
 
11.656.266.366 

 
(978.469.551) 

10.677.796.855 

 
9.941.500 

(10.687.738.355
) 
 
1.259.926.659 
 

 
(1.597.577.825) 

(337.641.166) 
 
 
393.287.576 
 
 
584.380.774 
 
 
 
640.027.184 
 
(16.693.923) 
 
 
 
623.333.261 
 
 

% 
100 
 
 
 
12.24 
85.32 
 
9756 

 
(8.19) 

89.37 

 
0.08 

(89.45
) 
 
10.55 
 

 

(13.37
) 

(2.83) 
 
 
3.29 
 
 
4.89 
 
 
 
5.36 
 

Rp. 
6.226.970.939 
 
 
 
501.487.201 
5.134.958.559 
 
5.636.445.760 

 

(1.462.604.616
) 

4.173.841.144 

 
90.594.692 

(4.264.435.836
) 
 
1.962.535.103 
 

 

(1.918.810.878
) 

43.724.225 
 
 
(26.059.859) 
 
 
0 
 
 
 
17.664.366 
 
(6.825.700) 
 
 
 
10.838.666 

% 
100 
 
 
 
8.05 
82.46 
 
90.52 

 
(23.49) 

67.03 

 
0.000 

(68.48) 
 
31.52 
 

 
(30.81) 

0.70 
 
 
(0.42) 
 
 
0 
 
 
 
0.28 
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 Sedangkan target penjualan yang telah ditetapkan PT SKILL selama tiga 

tahun terakhir sebagai berikut : 

TABEL 3 
TARGET PENJUALAN 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
TAHUN 1996-1998 
 

Tahun  
Realisasi Penjualan 
(dalam rupiah) 

1996 9.859.449.000 
1997 11.315.356.000 
1998 8.290.257.000 

 

  Dari data pada tabel 2 dan 3 di atas, jika dilakukan perbandingan maka 

dapat dilihat bahwa realisasi penjualan pada tahun 1998 (diterapkannya e-

commerce) telah dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

 

III.2. Analisis Data dan Interpretasi 

  Agar lebih memperjelas arti dari data yang telah disajikan pada bahasan 
sebelumnya maka selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi data yang 
diharapkan akan dapat diperoleh suatu hasil sepreti yang diharapkan sesuai 
dengan tujuan penulisan ini. Sebelum membahas mengenai penerapan e-

commerce di internet, maka akan disampaikan terlebih dahulu mengenai teori 
yang mendukung pelaksanaan analisis. 

  Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu jika pengalaman 

komunikator (perusahaan) makin mirip dengan penerima (konsumen) maka pesan 

pengirim akan lebih efektif karena lebih dapat diterima oleh konsumen. Penerapan   

e-commerce PT SKILL di internet adalah berbasis web server dengan aplikasi 

komunikasi dua arah menggunakan e-mail untuk komunikasi dengan pelanggan 
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dan intranet untuk komunikasi antarbagian dalam perusahaan. Oleh karena itu 

maka penerapan e-commrece di internet oleh PT SKILL adalah tepat karena lebih 

sesuai dengan sifat produk dan sifat konsumen yaitu bidang usaha perusahaan 

yang bergerak di bidang komputer dan jaringannya dan pangsa sasarannya masih 

sangat berkaitan yaitu komunitas komputer/internet sehingga plaksanaan 

komunikasi pemasaran dengan konsep e-commerce di interet sudah tepat. 

  Pemilihan media yang tepat dalam melaksanakan komunikasi pemasaran 

merupakan hal yang sangat penting karena menentukan keberhasilan pelaksanaan 

komunikasi untuk mendapatkan tanggapan atau respon yang diinginkan, tentunya 

tanggapan tersebut adalah terjadinya pembelian oleh khalayak sasaran terhadap 

produk yang ditawarkan perusahaan dalam usahanya meningkatkan penjualan. 

Pada teorinya mengenai tingkat respon konsumen yang diharapkan, Kotler 

menjelaskan sebagai berikut : 

1. Kesadaran 

2. Mengetahui  

3. Menyukai 

4. Preferensi 

5. Keyakinan 

6. Pembelian 

  Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa penerapan e-

commerce di internet oleh PT SKILL berbasis web server dapat membuat 

konsumen memberikan respon pada saat itu hanya tingkat kesadaran, mengetahui, 

menyukai, preferensi, dan keyakinan karena web server tersebut berisi informasi 
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mengenai perusahaan; produk yang ditawarkan; dan kelebihan-kelebihan lain 

untuk meraih kepercayaan konsumen. Sedangkan pada gambar 2 tentang 

framework e-commerce, diuraikan bahwa dalam konse e-commerce di internet 

terdapat aplikasi yang memungkinkan dilaksanakannya transaksi secara langsung 

(pembelian), tetapi aplikasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga 

dari tingkat respon tersebut, konsumen tidak langsung digiring perusahaan utnuk 

melaksanakan pembelian pada saat itu juga meski dalam onsep e-commerce hal 

tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga penerapan e-commerce di internet tersebut 

belum sepenuhnya efektif. 

  Selain sebab di atas, belum efektifnya penerapan e-commerce PT SKILL 

di internet disebabkan oleh : 

1. Perusahaan kurang memperkenalkan situs web tersebut kepada khalayak 

sasaran sehingga khalayak sasaran tersebut tidak mengetahui situs web 

tersebut. Walaupun web server yang dimiliki perusahaan lengkap, bagus dan 

menarik tetapi jika tidak diketahui khalayak sasaran akan menjadi percuma 

karena informasi yang ingin disampaikan perusahaan tidak sampai pada 

khalayak sasaran. 

2. Perusahaan tidak memanfaatkan aplikasi pelaksanaan transaksi secara 

langsung dari informasi yang dibuat selengkap dan semenarik mungkin 

tersebut, perusahaan tidak dapat menggiring pelanggan untuk langsung 

melaksanakan transaksi langsung pada saat itu juga meskipun dalam konsep e-

commerce memungkinkan pelaksanaan transaksi secara langsung. Jika dilihat 

situs web pada halaman pertama dimana terdapat tulisan “You are visitor 
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number” yang kesekian, apabila jumlah pengunjung tersebut langsung 

melaksanakan transaksi saat mereka mengunjungi web perusahaan maka 

penjualan akan menngkat. 

  Pada realisasi penjualan dari tahun 1997-1998. Meskipun pada tahun 1997 

mengalami penurunan akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, 

tetapi perusahaan mampu meningkatkan penjualannya pada tahun 1998 meskipun 

pada tahun 1998 tersebut di Indonesia masih mengalami krisis moneter. Selain itu, 

jika dibandingkan dengan tabel 3 mengenai target penjualan maka dapat dilihat 

bahwa realisasi penjualan perusahaan telah mencapai target bahkan melebihi 

target yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu penerapan e-commerce di 

internet yang dilakukan perusahaan telah dapat menunjang keberhasilan 

komunikasi pemasaran yang dilaksanakan perusahaan, karena keberhasilan 

pelaksanaan komunikasi pemasaran adalah terjadinya peningkatan penjualan. 

Sehingga jika penjualan meingkat maka pelaksanaan komunikasi tersebut 

dianggap berhasil. 
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 

IV.1.  Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya mengenai penerapan e-commerce 
PT. SKILL di internet sebagai media untuk menunjang komunikasi 

pemasarannya, yaitu komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan 
pelanggan dan komunikasi yang dilakukan antarbagian dalam perusahaan. 

Selanjutnya setelah diadakan penelitian terhadap penerapan e-
commercetersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

5. Sebelum tahun 1998, PT SKILL menggunakan beberapa saluran komunikasi 

pemasaran diantaranya: 

 Periklanan, merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang 

diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau 

jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Oleh karena itu PT 

SKILL memilih media cetak yang khusus dibidang komputer. dimana 

pembacanya adalah komunitas komputer yang merupakan khalayak 

sasaran karena sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan perusahaan. 

Iklan dari PT SKILL berisi tentang produk-produk apa saja yang 

disediakan serta alamat dan nomor telp dimana calon konsumen dapat 

memesan atau mencari informasi tentang suatu produk. Tata letak dari 

iklan tersebut cukup menarik yaitu dibagian tengah dari media dan 

berukuran satu halaman penuh serta berwarna. 
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 Penjualan pribadi, yaitu melayani calon pembeli yang tertarik pada 

produk yang ditawarkan perusahaan atau yang ingin mendapatkan 

informasi yang lebh jelas mengenai produk dan perusahaan serta layanan 

purna jual. Dengan tujuan menciptakan, memperbaiki, 

menguasai/mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan. 

Saluran penjualan pribadi tidak hanya menjual produk tetapi juga 

memberikan informasi kepada manajemen tentang kekurangan dari suatu 

produk, perusahaan atau layanan purana jualnya.  

 Promosi penjualan yaitu berorientasi pada penjualan, menawarkan 

imabalan/hadiah, dengan jangka waktu tertentu bersifat relatif pendek. 

Dalam saluran ini PT SKILL memberikan potongan harga, hadiah maupun 

diskon khusus. Hal ini dilakukan pada saat perusahaan mengadakan 

seminar-seminar di beberapa instansi-instansi pemerintah dan perguruan 

tinggi yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang.  

Tetapi ketiga saluran komunikasi pemasaran tersebut diatas kurang dapat 

meningkatkan penjualan sehingga pahak perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan saluran komunikasi pemasaran yang lain. Dipilihlah e-

commerce dengan pertimbangan mengantisipasi era pasar bebas.  

6. Penerapan e-commerce PT. SKILL 

Penerapan e-commerce PT. SKILL diinternet berbasis web server dimana 
disediakan informasi baik mengenai perusahaan, produk yang ditawarkan, 
layanan purna jual maupun kelebihan-kelebihan lain yang dapat diberikan 
perusahaan. Selain itu, web server digunakan PT. SKILL untuk melaksanakan 
komunikasi dengan pelangga, mitra dagang dan antarbagian dalam 
perasahaan dengan menggunakan aplikasi yang memungkinkan terjadinya 
komunikasi dua arah, yaitu antara: 
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a. Perusahaan dengan pelanggan 

Implementasi e-commerce dalam pelaksanaan komunikasi antara 

perusahan dan pelanggan adalah terdiri dari content dan e-mail. Content 

tersebut berisi informasi mengenai sejarah perusahaan, fokus utama usaha 

perusahaan, layanan-layanan yang diberikan, purana jual dan kelebihan-

kelebihan perusahaan, serta cerita sukses pelaksanaan proyek yang pernah 

dikerjakan perusahaan. Informasi tersebut ditujukan untuk menarik 

perhatian pengunjung atau pelanggan dan diharapkan dapat menjadi nilai 

tambah dalam usaha meraih kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang 

dimaksud disini adalah komunitas u\internet yang mengunjungi atau dapat 

mengakses content yang dimilki perusahaan. 

 Electronik mail (e-mail) adalah pesan–pesan yang dibuat dan 

dikirimkan secara elektronik. Dengan kata lain, e-mail merupakan surat 

yang dibuat secara elektronik dan dikirimkan secara elektronik pula. 

Perusahan menggunkan aplikasi e-mail tersebut bertujuan agar terjadi 

komunikasi dua arah antara pelanggan dengan perusahaan, jika pelanggan 

ingin meminta suatu informasi tertentu atau ingin menanyakan sesuatu 

kepada perusahaan maka dapat dilakukan melalui –mail tersebut. 

 

b. Antarbagian dalam perusahaan 

Implementasi e-commerce dalam pelaksanaan komunikasi antarbagian dalam 

perusahaan adalah melalui intranet. Intranet adalah koneksi jaringan intenet 

yang penggunaanya terbatas pada internal perusahaan. Dapat dikatakan, 
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intranet adalah internet dengan ruang lingkup yang lebih kecil sebatas 

perusahaan saja. Melalui intranet, perusahaan melkaukan komunikasi dengan 

anak perusahaan-anak perusahaan yang berada diluar kota. Untuk 

pelaksanaanya komunikasi dengan anak perusahaan yang ada diluar kota juga 

dilakukan melalui tanda yang bertuliskan skill only dan menggunakan 

password yang hanya diketahui pihak PT. SKILL yang mempunyai akses, 

karena tanda tersebut hanya dapat diakses oleh pihak PT. SKILL dan pihak-

pihak lain yang mempunyai akses untuk membuka informasi didalamnya. 

7. Penerapan e-commerce PT. SKILL mampu meningkatkan penjualan ditengah 

krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga pelaksanaan komunikasi 

pemasaran dengan konsep e-commercedianggap berhasi. Selain itu, 

penerapan e-commerce tersebut juga mampu menurunkan beban usaha 

khususnya beban pemasaran sehingga dapat dianggap efektif. 

8. Tetapi pelaksanaan e-commerce oleh PT. SKILL tersebut belum sepenuhnya 

fektif karena perusahaan kurang memperkenalkan situs web perusahaan di 

internet sehingga khalayak sasaran tidak mengetahui keberadaan perusahaan 

dan informasi yang disediakannya di internet. 

 

IV.2.  Saran-saran 

Saran-saran yang dapat diberikan terhadap masih kurang efektifnya penerapan 

e-commerce di internet sebagai media penunjang komunikasi pemasaran PT. 

SKILL adalah : 
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1. Melaksanakan program promosi dengan menggunakan saluran komunikasi 

yang lain untuk memperkenlakan situs web perusahaan di internet yang 

bisa dikunjungi konsumen jika ingin mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan. Saluran 

komunikasi tersebut misalnya melalui medi massa bai cetak maupun 

elektronik. Selain itu melalui seminar-seminar dan pameran-pameran 

mengenai komputer dan jaringannya juga dapat dimanfaatkan perusahaan 

untuk memperkenalkan situs web perusahaan di internet. 

2. Perusahaan perlu mengembangkan bentuk dan isi web servernya dengan 

menggunakan aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi scara 

langsung. Perlu dilakukan kerjasama dengan bank dan perusahaan yang 

bergerak dibidang telekomunikasi dalam melaksanakan aplikasi tersebut. 

Oleh karena itu penggunaan electronic transfer fund dan secure electronic 

transaction perlu dipertimbangkan untuk mendukung pelaksanaan 

transaksi tersebut sebagai jaminan kepercayaan konsumen. 

Demikianlah saran-saran yang dapat diberikan dan diharapkan dapat berguna dan 

membantu bagi perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan hasil yang maksimal. 
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Thursday, April 10, 
2003  

 

WELCOME to SKILL Networking®, member of Skill 
Group, established in the year of 1983 in Jakarta as a 
pioneer in introducing the various hi-tech products in the 
Information Technology sector. More about company. 
 
BEING the first in line of IT companies, SKILL 
Networking® has been entrusted by our precious clients 
to handle their project in IT sector. Our clients are 
composed by leading companies from various types of 
industries, such as automotive, banking, education, 
telecommunications, manufacturing, as well as 
government institution and non-profit oriented 
institution.  

COMPANY BACKGROUND 

SKILL Networking® is a member of SKILL Group, was established in the year of 1983 in jakarta as a pioneer 
in introducing the various hi-tech products in the information Technology sector. Then, SKILL Group started 
to have branches in Indonesia's big cities to accommodate development and distribution of information 
technologies. 

SKILL group has been aware that information technologies develop faster than others and it will be the vital 
sector in entering the globalization. Therefore, to straighten SKILL Group position amongst other 
competitors, SKILL Group has been affiliating with some formidable company and has been enhancing the 
relationship with the worldwide principles. 

As a fast growing company, products and service handled by SKILL group become more complex and 
complicated. Therefore, SKILL group has decided to split up the company has its own product and service 
better than before and to achieve customer satisfaction. 

After the repositioning, SKILL Group main area is network integration and inter/intra NET Specialist. 
Therefore, in the middle of 2000, SKILL Group has made some adjustment such as rewording the well-known 
company name become SKILL networking®. In spite of the effects of this changes, the expand our 
professionalism. 

EXPERIENCE   

o Universitas Islam Sultan Agung - Semarang 
Integrated interbuilding network with layer 2 switches & fiber optic backbone, Implementation 
inter/internet application servers & network security system. 

o Universitas Atma Jaya - Yogyakarta 
Integrated interbuilding network with gigabit layer 2 switches & fiber optic backbone. 

o Universitas Kristen Satya Wacana 
Develop high speed & secure corporate internet access with dedicated leased line & proxy squid 
technology for services 75 PC workstation. 

o PT. Sucofindo (Persero) 
Installation of structure cabling system for connection 80 node data with fast Ethernet speed. 

o Telkom Bandung  
Project of installing and supporting of websphereportal enable including Tivoli secureway Directory 
as a portal server for Telkom. 

o Universitas Padjajaran - Bandung 
Project of installing and implementing wireless solutions. 

o Rumah Sakit Hasan Sadikin - Bandung 
Project of installing and erecting campus building network based on fiber optic media as backbone. 
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o Telkom - Bandung  
Project of installing and supporting lotus notes application as apart of developing intranet solutions. 

o Telkom - Bandung 
Upgrading IOS Cisco 7513 enterprise version as a backbone router. 

o Cahaya Sakti Furintraco (Olimpic Group) 
Installation of network for 4 buildings connecting to 3 servers and more than 100 workstations. 
Administration and finance automation with intranet implementation. 

o Departemen Perindustrian dan Perdagangan  
Installation of network for 2 buildings connecting with wireless antenna to 2 servers and more than 
200 workstations. 
Administration and trading automation with intranet implementation. 

o PT. Kideco Jaya Agung  
Installation of network for coal mining connecting. Administration and finance automation with 
intranet implementation. 

o Universitas Lampung  
The integrated campus network linking the 7 faculties of University Lampung with fiber optic 
connection. The network is also connected to internet. 

o Angkasa Putra I  Bandar Udara Adisucipto - Yogyakarta 
Project of installing structured cabling system based on singlemode fiber optic and UTP media as 
backbone. 

o PT. Indofood Sukses Makmur  
Project of installing structured cabling system based on fiber optic and UTP media as backbone. 

o Institut Teknologi Nasional Malang 
Project of erecting information system of student including infrastructure of cable and intranet 
system. 

o PT. Angkasa Pura I, Bandar Udara Hasanuddin - Makasar 
Project of installing structured cabling system based on singlemode fiber optic and UTP media as 
backbone. 

o PT. PowerGen Jawa Timur  
To developed infrastructure cable based on fiber optic and UTP media combined with the exist 
system. 

SERVICES 
 
IN this age of globalization, the ability to find, share, and manage the company information become valuable 
data just in time will win the competitive edge. Therefore, the company/organization feels the urge to tailor 
their manual system become automated computerized system by implementing the advanced information 
system throughout the applied company network. 
 
SKILL Networking® has the capability in linking up the network integration system with the latest 
information processing application across the network. By providing the high quality of total 
networking solution and service, SKILL Networking® enable the organization to implement the cost-effective 
intelligent information system based on standard internet and intranet technology.  
 
SKILL Networking® has committed to provides the customer with complete connectivity in advanced 
computer networking and internetworking technology that help the large company/organization in 
communicating, collaborating, analyzing, and managing their information within enterprise network as well 
throughout global information network.  
 
We hold trainings with internal and external participants regularly. 
 
1. SKILL Networking® areas of specialties are:  

o Networking Service include  
o In Door and Out Door Structured Cabling   
o Active Devices for Internet & Intranet Connection   
o Active Devices For Internet & Intranet Application  
o Power Management  
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o Securities, Storage and Network Management 

2. Automatic Data Entry Solution 

o Hardware based for high volume and Time Contrain Data Entry and Processing.  
o Software Based For Low Volume Data Entry  
o Service Bureau for Test Scoring Applications  
o Service Bureau for Employee Satisfaction Survey 

SKILL Networking® Specializes in open networking systems solutions in putting together and interfacing the 
multi- vendor systems with state-of-the-art peripherals and operating systems. We carry a full line of data 
storage subsystem and popular network-centric hardware and software products. We bring in the products 
range from PC Systems, Terminals, Networking Equipments, and Storage from Various worldwide brands. 
 
Our Experiances includes various forms of networking with a comples connectivity (TCP/IP, NFS, SNA, IPX, 
and NetBEUI) on popular hardware platforms such as intel, SUN-Solaris, SCO, Novell, and Microsoft. 
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AFTER SALES SERVICES 
 
MicroVAX® is a division of SKILL group, which specializes in repair and 
maintenance services toward computer, terminal, scanner, and other 
equipments for your network. Supported by the expert engineers, 
Micro lab® engineers have full experience in networking, operation 
system, and various type of CPU range from PC until up to server, and 
cabling installation for computer networking. 
 

 
Micro lab® provides services such as: 
 
Walk-in customer 
MicroVAX® engineers will serve the customer who comes to our workshop based on' on-time' 
basis. 
On-site service 
Our engineers will visit your place to repair the equipment. 
Maintenance contract 
We provide you with aperiodically preventive maintenance service, based on the contract (6 
months package and 12 months package) 
Hotline and help desk 
This special service provided forUd for ttomer who has a maintenance contract with us. By this 
help desk, it will be easier for the customer to communicate/consult their problem on-line 
(remote diagnostic) with our engineer at working hours. 
Original spare part availability 
The availability of spare part is the important thing that Mikrolab® concerns in order to serve 
the customer with better services. 
Standby 24 hours 
Our engineers are willing to standby 24 hours in order to solve your problem 
 
 
Types of services provided are: 
- Repair and upgrade service 
- Computer virus removing and cleaning service 
- Solve all problems with your PC, Monitor, Scanner, Printer, Server, UPS, and so on. 
 
Total after-sales service requires us to provide workshop with professional management 
 
Until now, Mikrolab® has been establishing the correlation with well-known brand of worldwide 
principal as an authorized service centre such as: 

 
Wyse technology is the first world brand that adapted windows based terminal system toward its 
PC and Terminals 

 
APC is the famous brand for UPS (Uninterrupted Power Supply), which protect your network 
equipment and other electronics devices. It maintains your valuable data from any power 
deviation, which can cause the network break down or data-lost. 

 
National Computer System is a well-known brand, which has been winning some appreciation for 
its OMR (Optical Mark Reader) scanner devices. OMR scanner helps company in collecting, 
interpreting, analyzing, your information and turns it out be your required data. 

 
Avision is a versatile document scanner, designed to give you high performance and reliability in 
managing your paperwork. It allows a batch of document to be continuously scanned at one 
time in consistently flawless quality, such productivity not only saves your time but also sets 
your hands free to perform other tasks. 

 
Acer is one of top three largest PC manufacturers in the world. Acer produces a wide variety of 
computer and peripherals products. 

Mikrolab® can be reached either by phone, fax, or e-mail as a national company, Mikrolab® has 
workshop distributed in indonesia's big cities. 
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RESUME SKRIPSI 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Dalam pasar bebas, setiap proses yang terjadi dalam dunia bisnis dan 

perdagangan harus berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Ketika sebuah usaha 

bisnis di Indonesia berhadapan dengan kompetitor-kompetitor dari dalam maupun 

luar negeri, tingkat efektivitas dan efisiensi sudah mutlak menjadi basis daya 

saing yang kuat. Salah satu faktor pemacu tingkat efisiensi dan efektivitas tersebut 

adalah penggunaan alat bantu komputasi yang merupakanb hasil dari 

perkembangan teknologi informasi. Penggunaan komputer tersebut diharapkan 

dapat memecahkan masalah efisiensi kerja, waktu dan tenaga serta mempunyai 

kemampuan yang benar-benar handal, terutama untuk suatu pengolahan data yang 

sangat besar dan beraneka ragam. Hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi 

kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat. Dengan 

demikian, kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan melalui elektronik seperti 

dokumentasi, pengedaran brosur, iklan, dan sebagainya termasuk dalam electronic 

commerce (e-comercee). 

 Terdapat keuntungan dan kemudahan yang dapat diperoleh dalam 

melaksanakan e-commerce melalui internet.  

• Pertama dari segi biaya.  

• Kedua, dari segi efisiensi, 

• Ketiga, berkaitan dengan prestisius atau skala perusahaan.  
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• Keempat, perusahaan yang menggunakan jaringan internet dalam 

melaksanakan pemasarannya dituntut lebih agresif.  

• Kelima, melalui internet perusahaan bisa menginformasikan produk serinci 

mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

Satu hal lain yang menunjukkan potensi pasar yang berada di internet 

adalah aktivitas bisnis yang dilakukan melalui Web Server, Web Server menurut 

Vaughan Nichols yang dikutip Settles (1996:197) adalah “…sebuah layanan di 

internet yang dapat menyediakan informasi yang interaktif berupa teks, 

gambar/grafis, maupun video”. Penyediaan informasi yang interaktif terebut 

merupakan keuntungan yang diperoleh dari penerapan konsep e-commerce di 

internet tersebu, baik untuk internet perusahaan maupun untuk eksternal 

perusahaan tersebut. Potensi yang sedemikian besar tersebut masih belum 

terkelola dengan baik sehingga membuka peluang pasar cukup banyak. 

 

I.2. Perumusan Masalah 

 Untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai penerapan e-commerce yang 

dapat menunjang pemasaran tersebut maka perumusan masalah yang diambil oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah penerapan electronic 

commerce di internet dalam rangka menunjang strategi komunikasi pemasaran 

pada PT. Sumber Komputer Ilmu Luhur ?”. 
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I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang 

penerapan electronic commerce sebagai strategi komunikasi pemasaran PT. 

Sumber Komputer Ilmu Luhur. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

I.4.1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran khususnya pada pelaksanaan komunikasi pemasarannya dalam 

rangka meningkatkan prestasi penjualannya bahkan mampu unggul dalam 

persaingan dengan kompetitornya. 

 

I.5. Kerangka Konseptual 

I.5.1. Komunikasi Pemasaran  

 Komunikasi pada dasarnya adalah proses yang membuat komunikator 

(pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) sama-sama sesuai mengenai 

suatu pesan. Uraian tersebut dilandasi pernyataan Handoko (1991:272) yang 

menyebutkan : 

  “Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk 
gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan 
pengertian tersebut melibatkan lebih dari hanya sekedar kata-kata yang 
digunakan dalam percakapan tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik 
putus vokal dan sebagainya”.  
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 Begitu juga pada kegiatan-kegiatan dalam pemasaran yang tidak hanya 

ditujukan untuk menjual produk saja, tetapi juga mencakup kegiatan yang 

mendukung penjualan yang sama pentingnya dengan penjualan tersebut. Dan 

salah satu cara untuk mendukung penjualan tersebut adalah dilakukannya 

komunikasi pemasaran oleh perusahaan dengan konsumen atau pelanggan 

mereka. 

 Rasa kepercayaan pihak pelanggan dibina dengan menggabungkan 

penawaran barang atau jasa yang memuaskan dan usaha yang efektif. Rakhmat 

(1992:4) menjelaskan bahwa “Keberhasilan suatu komunikasi tidak hanya 

berdasarkan apa yang disampaikan, melainkan penyampaian tesebut harus 

menarik bagi komunikan sehingga mampu menyentuh dimensi-dimensi nurani 

dan kemanusiannya.  

I.5.1.1. Tujuan komunikasi pemasaran 

 Promosi sebagai alat komunikasi pemasaran merupakan arus informasi 

yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau kelompok kepada tindakan yang 

menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dilaksanakannya komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan 

penjulan, sehingga komunikasin pemasaran dianggap berhasil bila penjualan 

meningkat. 

 Kotler (1992:251) menjelaskan mengenai tingkat respon konsumen yang 

berbeda-beda sebagai berikut : 

a) Kesadaran 

b) Mengetahui 
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c) Menyukai 

d) Preferensi 

e) Keyakinan 

f) Pembelian 

 Sistem komunikasi pemasaran dilukiskan sebagai arus informasi atau 

pesan melalui saluran-saluran yang disusun oleh perusahaan yang bertindak 

sebagai pusat komunikasi atau sumber informasi. Lasswell seperti yang dikutip 

oleh kotler (1992:243) menjelaskan bahwa suatu model komunikasi akan 

menjawab masalah siapa …siapa yang menyampaikan, apa …apa yang 

disampaikan, saluran …saluran apa yang digunakan, kepada siapa …kepada 

siapa akan disampaikan, dan akibat …akan berakibat apa setelah disampaikan. 

Sedangkan Schramm menjelaskan yang dikutip Kotler (1992:244), “Suatu sumber 

dapat menyandikan pesan-pesanya dan pihak penerima dapat membaca sandi itu 

hanya berdasarkan pengalaman masing-masing”. Dari pendapat tesebut dapat 

disimpulkan bahwa apabila pengalaman pengirim makin mirip dengan penerima, 

nampaknya pesan pengirim akan lebih efektif. 

 

1.5.1.2. Saluran Komunikasi Pemasaran 

 Perusahaan harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang efisien 

untuk membawakan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Menurut 

Kotler (1992:259) terdapat dua tipe saluran komunikasi pemasaran yaitu : 

1) Saluran komunikasi tatap muka (personal communication) 

2) Saluran komunikasi non personal 
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 Hanya saja masih terdapat kendala-kendala dalam berkomunikasi. 

Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah jarak yang memisahkan komunikan 

dan perusahaan sebagai komunikator yang berjauhan, sehingga diperlukan suatu 

alat penghantar informasi yang tepat dan juga tidak mahal dari segi biaya dan 

tepat waktu. Hingga saat ini, sudah banyak alat-alat penghantar informasi atau alat 

komunikasi yang telah dibuat untuk memudahkan pelaksanaan komunikasi, 

dimana masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan dari segi 

ketepatan, waktu penyampaian, dan biaya. Alat penghantar tersebut misalnya 

surat kabar, majalah, telepon, radio, internet, dan lain-lain.  

 

I.5.2. Electronic Commerce 

 Berikut ini Roestam menjelaskan mengenai e-commerce sebagai berikut : 

DEFINISI E-COMMERCE 

• E-commerce adalah produksi, distribusi, pemasaran, 
penjualan dan delivery jasa atau barang menggunakan sarana 
elektronik. 

 
• Melalui e-commerce, dilakukan otomatisasi mulai dari 

inisialisasi, proses, koordinasi, distribusi sampai ke 
rekonsiliasi transaksi bisnis. 

 
• Transaksi komersil e-commerce terdiri dari : 

- advertising dan searching 
- ordering dan payment 
- delivery 

 
Sumber : www.sdip.co.id 
 
 Uraian tersebut didukung pendapat poetranto menggambarkan framework 

e-commerce seperti pada gambar 2 berikut : 
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Gambar 1 
Framework Electronic Commerce 

 

E-Commerce Framework 

          BUYER                 SELLER   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : AT Kearney, www.sdip.co.id 
 
 Selain itu Junardy menjelaskan bahwa e-commerce merupakan suatu cara 

baru untuk melaksanakn bisnis dan perdagangan. Lebih lanjut Junardy 

menguraikan keuntungan yang dapat diperoleh dari e-commerce yang 

digambarkan sebagai berikut : 

GAMBAR 2. 
Gambaran Keuntungan Electronic Commerce 

         “E-Commerce: A new way of doing business 
• Transforms company’s core business process through internet technologies 
• Links employees, suppliers, partners and costumer 
• Adoption stage : 

 Infranet                        Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Party 2 Electronic Link Party 1 

• Seeks information 
• Receives information 
• Orders 
• Receives* 
• Feedback/Service 
• Make payment 

• Approachhes or 
responds 

• Sends information and 
order offer 

• Receives and processes 
orders 

• Delivers products 
• Send follow-on 

invoices 
• Receives payment   

Collaborative 
Communication 

 
Web Presence 

Business 
Aplicastion 

Network 
Marketspace E-Commerce 

Inform 

Transact 
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• Improve efficiency by automating business processes – reduce cost and 
cycle time 

• Enhance brand value, communication and service by leveraging  
information 

• Increase revenue from new markets and new electronics channels” 
 
Sumber : www.sdip.co.id 
 

 E-commerce dapat digunakan untuk membangun kepercayaan terhadap 

produk, pelaksanaan komunikasi dengan konsumen, dan layanan-layanan purna 

jual. Sehingga dari hal-hal tersebut diatas, dapat memberikan keuntungan dari 

pasar yang baru dan saluran elektronik baru. 

 

1.5.2.1. Hubungan Bisnis Electronic Commerce 

  

 Bahwa penerapan e-commerce dapat memberikan manfaat pada 

pelaksanaan komunikasi pemasaran, pelayanan kepada konsumen, dan 

pengurangan biaya overhead dan tenaga kerja. Manfaat yang dapat diberikan e-

commerce khususnya pada komunikasi pemasaran yaitu brosur dan alat-alatnya 

dapat digantikan oleh Web, informasi penawaran produk inovasi dan pelayanan 

perusahaan yang up to date, pendekatan pemasaran dapat dilakukan melalui e-

mail, dan menyediakan kesempatan bisnis baru.  

 

I.6. Metodologi 

I.6.1. Metodologi Penelitian 

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriftif.  
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I.6.2. Unit Analisis 

a. unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi perusahaan 

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Pendekatan kualitatif menawarkan metode pengumpulan data antara lain, 

in-depth interviewing, analisa dokumen dan observasi tak berstruktur.  

I.6.4. Teknik Analisis Data  

 Proses analisis data ini sudah dimulai sejak data mulai dikumpulkan. Data 

yang dikumpulkan dibaca, ditelaah, dan dikelompokkan berdasarkan jenis data. 

Karena tujuan penelitian adalah mendapatkan suatu deskripsi, maka analisis 

dilakukan dengan jalan menghubungkan kategori dan data dalam kerangka yang 

ada, sesudah dianalisis data tersebut diinterpretasikan.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

II.1.  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Sumber Komputer Ilmu Luhur (SKILL) didirikan pada tahun 1983 

dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan jenis usaha pertama kali untuk 

menangani Distributorship dari Control Data Corporation (CDC) –USA yang 

memproduksi Main frame CDC dan National Computer System – USA , produsen 

dari mesin Optical Mark Reader. PT Sumber Komputer Ilmu Luhur didirikan 

semula bernama PT Sumber Komputer Ilham Luhur berdasarkan Akte Notaris 

No. 283 tanggal 28 Agustus 1983 oleh Notaris Mosahardi Wilamarta SH, 

berkedudukan di Jakarta untuk jangka waktu 75 tahun. 

Pertama kali didirikan sampai sekarang PT SKILL telah mengalami 

perkembangan yaitu : 

• Pada bulan Februari 1988, perusahaan melakukan merger dengan PT Sumber 

Karya Loka dan secara bersamaan mengembangkan kerja sama patungan 

dengan PT Pantja Niaga untuk mendirikan PT Pantja Indohitech Komputer 

(PIK) yang pada mulanya dimaksudkan untuk mengembangkan industri 

komputer (Personal Computer bermerk “Jangger”), tetapi karena kurang 

efisien maka PT Pantja Indotech Komputer diposisikan ulang sebagai 

Distributor  Printer. 

• Pada bulan April tahun 1990, kembali perusahaan melaksanakan kerja sama 

patungan dengan CV Multicasa dan mendirikan PT Indokasa Agung yang 
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bergerak dibidang penjualan Komputer Supplies dan Accessories di Toko 

Buku Gunung Agung. 

• Pada bulan September 1995, keadaan keuangan Perseroan mendorong 

dilakukannya Rightsizing atas operasional perusahaan dengan mengubah 

status cabang di Surabaya menjadi Joint Venture dengan nama PT SKILL 

Indotimur Agung dan Channel Division menjadi Joint Venture dengan nama 

PT Mitra Informatindo Agung yang kemudian diubah menjadi PT Mega 

Infokom Adinusa. 

Hingga saat ini perusahaan mempunyai beberapa Subsidiary / Joint 

Venture sebagai berikut : 

TABEL 1. 
SUBSIDIARY COMPANIES PT SKILL 

No. Nama Perusahaan Nilai Penyertaan % 
1. PT SKILL Indotimur Agung Rp.        90 Juta 45 % 
2. PT Mega Infokom Adinusa Rp.        90 Juta 45 % 
3. PT Indokasa Agung Rp.        51 Juta 51 % 
4. PT Pantja Indotech Komputer Rp.   1.127 Juta 49 % 
 T O T A L Rp.   1.358 Juta  

 
Sumber : PT SKILL Jakarta 
 

Selanjutnya perusahaan mulai berkembang dengan meningkatnya 

permintaan pasar dan tuntutan pengembangan perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan kemudian melakukan pembagian usaha sebagai berikut : 

a) SKILL Group terdiri dari SKILL Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang 

dikhususkan sebagai Computer Network Contractor – Service Approach. 

b) PT MEGA, PT PIK dan PT Indokasa, menangani produk-produk keagenan – 

Product Approach. 
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Tujuan dipisahkannya antara Service Approach karena diharapkan 

masing-masing perusahaan akan berkonsentrasi dalam mengembangkan produk 

atau jasa masing-masing, dan juga untuk mengembangkan image secara terpisah 

antara Service Approach Companies dan Product Approach Companies. 

Corporate Structure dengan Service Approach PT SKILL digambarkan sebagai 

berikut : 

GAMBAR 3. 

CORPORATE STRUCTURE 
PRODUCT DAN SERVICE APPROACH 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : PT SKILL Jakarta 

 

 

 

 

PRODUCT APPROACH 

PT Indokasa 
Agung 

PT Mega 
Infokom 
Adinusa 

PT Pantja 
Indotech 

Komputer 

PT Capella 
Sumber 
Intranet 

SKILL 
Jakarta 

SKILL 
Bandung 

SKILL 
Surabaya 

(PT SKITA) 

SKILL 
Semarang 

(PT Menara) 

Indohitech Group 
PT SKILL – Holding  

SKILL – SERVICE APPROACH  
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II.2.  Tujuan Perusahaan 

a. Tujuan Jangka Pendek 

Adapun tujuan jangka pendek PT SKILL adalah : 

1) Menjalankan usaha perdagangan dalam bidang peralatan dan perlengkapan 

komputer (Computer hardware and Computer accessories) peralatan 

perlengkapan kantor (Office machines and equipment) serta komunikasi 

data (Data communication system and equipment) dan termasuk juga 

memperjualbelikan barang-barang/bahan-bahan (Supplies and spareparts) 

dan buku-buku yang ada hubungannya dengan bidang komputer dan/atau 

komunikasi data. 

2) Bertindak sebagai distributor/penyalur atau agen/perwakilan dari 

perusahaan pembuat peralatan komputer (Computer manufacturer) dan 

peralatan/perlengkapan kantor termasuk mengimpor barang-barang/alat-

alat tersebut. 

3) Menjalankan usaha dalam bidang jasa khusus mengenai komputerisasi,  

4) Membuat dan mengusahakan segala macam program-program komputer 

(Computer software) yang diperlukan untuk melengkapi pemantapan 

komputer. 

5) Melaksanakan “turnkey projects” atas proyek-proyek komputer dan 

facility management untuk pemilik instalasi komputer. 

Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik untuk diri sendiri maupun 

atas perhitungan pihak lain dengan cara komisi. 

b. Tujuan Jangka Panjang 
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Adapun tujuan jangka panjang PT SKILL yaitu : 

1) Menjadi perusahaan penyedia layanan pengadaan perangkat keras dan jasa 

teknologi informasi yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan 

pasar, serta senantiasa beradaptasi dengan perkembangan arah Teknologi 

Informasi. 

2) Menghasilkan kontribusi laba yang optimal kepada pemilik perusahaan. 

3) Meningkatkan tarf hidup karyawan dan keluarganya. 

II.3.  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah merupakan kerangka yang menunjukkan 

segenap fungsi pekerjaan yang meliputi pendelegasian wewenang, tanggung 

jawab dan tugas dalam suatu organisasi sehingga dalam melakukan kerjasama 

terjadi koordinasi baik segi teknis maupun manusianya yang akan menjamin 

kesatuan tujuan, pikiran dan tindakan dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh 

karena itu organisasi yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

batas-batas tanggung jawab dan tugas kepada setiap pegawai sehingga tercapai 

suatu koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian, maka struktur organisasi PT SKILL berbentuk garis dan staf, karena pada 

umumnya bentuk organisasi daris dan staff digunakan oleh organisasi yang besar, 

daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang kerja yang beraneka ragam serta 

jumlah karyawannya banyak, dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan PT 

SKILL. Pimpinan Tertinggi dipegang oleh Direktur Utama yang membawahi 

Direktur Finance dan Administrasi dan Direktur Opertional. Sedangkan setiap 
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SBU merupakan organisasi operasional, dipimpin oleh seorang Manager SBU 

(jabatan dapat berupa direktur, CEO, Operation Manager Branch Manager, Divisi 

Manager). Dan untuk penanganan keuangan dan administrasi dilakukan oleh 

Holding. Adapun fungsi SKILL-Holding antara lain : 

 

 

 

4) Bidang keuangan dan administrasi  

5) Bidang operational 

 Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan struktur organisasi yang ada 

pada PT SKILL beserta penjelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya. 
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GAMBAR 4 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
 

ORGANISASI SKILL PUSAT 

Pemegang Saham 

Dewan Komisaris 

Direktur Utama 

Direktur Finance dan Administration 

Internal Auditor 

General 
Affair 

Accounting Keuangan Finance & Adm 
Subsidiary 

Div. Computer 
Sist. Analysis 

Microlab 
(National) 

Private 
Sales 

Government 
Sales 

Secretary 

Deputy Dir. Finance 
And Administration 

Direktur Operational 

Deputy Dir. Operational 

Product Marketing 
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Tugas dan wewenang masing-masing adalah sebagai berikut : 

a. Direktur Finance dan Administrasi : 

Direktur Finance dan Administrasi membawahi : 

1. Internal Audit 

2. Deputy Direktur Finance dan Administrasi 

3. Sekretaris 

4. General Affair 

6. Accounting 

7. Keuangan 

b. Direktur Operational 

Direktur Operational membawahi : 

1. Deputy Direktur Operational 

2. Product Marketing 

3. Microlab 

4. Government Sales 

5. Private Sales 

 

II.4.  Jenis-Jenis Usaha 

  Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam PT. SKILL Holding 

terdapat perusahaan-perusahaan / subsidiary companies dimana masing-masing 

perusahaan tersebut bergerak dibidang yang berbeda-beda. Produk dan layanan 

PT. SKILL ditujukan sebagai berikut : 

1. Distributorship, yang ditangani saat ini antara lain : 
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PT SKILL : 

a. Wyse – ASCII/Window Terminal-USA 

b. ALLIED Telesyn-Network Peripheral-USA 

c. Exabyte-Tape Backup System-USA 

d. Patton 

e. NCS-Optical Mark Reader 

f. SPSS-Software for Statistic Analysis 

PT Pantja Indohitech Komputer (PT PIK) : 

a. Tally –Line Printer and Pass Book Printer-UK 

b. Nipson-Printer-USA  

2. Kegiatan Jasa Technical antara lain : 

a. Hardware Maintenance-PT PIK, PT SKILL Group dan PT Mega 

b. Aplication and Intranetworking Contractor-PT SKILL Group 

3. Sebagai goverment/Instansi Supplier 
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BAB III 

ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA 

 

III.1.  Penerapan E-Commerce Sebagai Sarana Komunikasi Pemasaran 

  Sebelum tahun 1998, alat komunikasi pemasaran yang digunakan PT 

SKILL dalam memasarkan produknya adalah : 

1. Periklanan. 

2. Penjualan pribadi.  

3. Promosi penjualan.  

4. Electronic Commerce. 

 

III.1.1. Strategi penerapan e-commerce 

 Strategi penerapan e-commerce yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai 

berikut : 

1. Posisi penerapan e-commerce 

2. Dukungan manajemen 

3. Waktu transisi dan dampaknya  

4. Perubahan prosedur 

5. Security e-commerce 

6.  Pengembangan e-commerce 

7. Pelatihan sumber daya manusia 

8. Dukungan infrastruktur telekomunikasi 

9. Infrastruktur jaringan komputer internal perusahaan 
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III.1.2. Implementasi e-commerce 

  Implementasi e-commerce di internet sebaai sarana komunikasi pemasaran 

PT SKILL berbasis web server, yaitu merupakan sebuah layanan yang dapat 

menyediakan informasi interaktif berupa teks, gambar/grafis, maupun video. Dan 

dalam web server tersebut, memungkinkan dilakukannya aplikasi-aplikasi 

komunikasi dua arah sesuai dengan sifatnya yang interaktif. Berikut ini adalah 

Laporan Beban Usaha PT SKILL pada tahun sebelum diterapkannya e-commerce 

(1997) dan tahun mulai diterapkannya e-commerce (1998). 

 Uraian mengenai implementasi e-commerce sebagai sarana komunikasi 

pemasaran PT SKILL adalah sebagai berikut : 

1. Implementasi antara perusahaan dengan pelanggan 

2.  Implementasi antarbagian dalam perusahaan 

   

III.1.3.  Penjualan 

  Realisasi penjualan yang dicapai perusahaan pada tahun 1996-1998 dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut : 

TABEL 2 
REALISASI PENJUALAN 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
TAHUN 1996-1998 
 

Tahun  
Realisasi Penjualan 
(dalam rupiah) 

1996 Rp. 9.624.330.333 
1997 6.226.970.939 
1998 11.947.675.014 
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  Dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penjualan, 

walaupun dari tahun 1996-1997 mengalami penurunan penjualan. Hal tersebut 

disebabkan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia. Untuk lebih jelasnya, 

realisasi penjualan dan pendapatan PT SKILL dapat dilihat pada Laporan Rugi 

tahun 1997-1998 sebagai berikut : 

TABEL 3 
TARGET PENJUALAN 
PT SUMBER KOMPUTER ILMU LUHUR 
TAHUN 1996-1998 
 

Tahun  
Realisasi Penjualan 
(dalam rupiah) 

1996 9.859.449.000 
1997 11.315.356.000 
1998 8.290.257.000 

 

  Dari data pada tabel 2 dan 3 di atas, jika dilakukan perbandingan maka 

dapat dilihat bahwa realisasi penjualan pada tahun 1998 (diterapkannya e-

commerce) telah dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

 

III.2. Analisis Data dan Interpretasi 

  Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dilihat bahwa penerapan e-

commerce di internet oleh PT SKILL berbasis web server dapat membuat 

konsumen memberikan respon pada saat itu hanya tingkat kesadaran, mengetahui, 

menyukai, preferensi, dan keyakinan karena web server tersebut berisi informasi 

mengenai perusahaan; produk yang ditawarkan; dan kelebihan-kelebihan lain 
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untuk meraih kepercayaan konsumen. Sedangkan pada gambar 2 tentang 

framework e-commerce, diuraikan bahwa dalam konse e-commerce di internet 

terdapat aplikasi yang memungkinkan dilaksanakannya transaksi secara langsung 

(pembelian), tetapi aplikasi tersebut tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga 

dari tingkat respon tersebut, konsumen tidak langsung digiring perusahaan utnuk 

melaksanakan pembelian pada saat itu juga meski dalam onsep e-commerce hal 

tersebut dapat dilaksanakan. Sehingga penerapan e-commerce di internet tersebut 

belum sepenuhnya efektif. 

  Selain sebab di atas, belum efektifnya penerapan e-commerce PT SKILL 

di internet disebabkan oleh : 

1. Perusahaan kurang memperkenalkan situs web tersebut kepada khalayak 

sasaran.  

2. Perusahaan tidak dapat menggiring pelanggan untuk langsung melaksanakan 

transaksi langsung pada saat itu juga meskipun dalam konsep e-commerce 

memungkinkan pelaksanaan transaksi secara langsung.  

 Pada realisasi penjualan dari tahun 1997-1998. Meskipun pada tahun 1997 mengalami 

penurunan akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, tetapi perusahaan mampu 

meningkatkan penjualannya pada tahun 1998 meskipun pada tahun 1998 tersebut di Indonesia 

masih mengalami krisis moneter. Selain itu, jika dibandingkan dengan tabel 3 mengenai target 

penjualan maka dapat dilihat bahwa realisasi penjualan perusahaan telah mencapai target bahkan 

melebihi target yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu penerapan e-commerce di 

internet yang dilakukan perusahaan telah dapat menunjang keberhasilan komunikasi pemasaran 

yang dilaksanakan perusahaan, karena keberhasilan pelaksanaan komunikasi pemasaran adalah 

terjadinya peningkatan penjualan. Sehingga jika penjualan meingkat maka pelaksanaan 

komunikasi tersebut dianggap berhasil. 
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BAB IV 

IV.1.  Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya mengenai penerapan e-commerce PT. 

SKILL di internet sebagai media untuk menunjang komunikasi pemasarannya, 

yaitu komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan pelanggan dan komunikasi 

yang dilakukan antarbagian dalam perusahaan. Selanjutnya setelah diadakan 

penelitian terhadap penerapan e-commerce tersebut maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Sebelum tahun 1998, PT SKILL menggunakan beberapa saluran 

komunikasi pemasaran diantaranya: 

 Periklanan 

 Penjualan pribadi,  

 Promosi penjualan.  

Tetapi ketiga saluran komunikasi pemasaran tersebut diatas kurang dapat 

meningkatkan penjualan sehingga pahak perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan saluran komunikasi pemasaran yang lain. Dipilihlah e-

commerce dengan pertimbangan mengantisipasi era pasar bebas.  

2. Penerapan e-commerce PT. SKILL 

Penerapan e-commerce PT. SKILL diinternet berbasis web server dimana 

disediakan informasi baik mengenai perusahaan, produk yang ditawarkan, 

layanan purna jual maupun kelebihan-kelebihan lain yang dapat diberikan 

perusahaan. Selain itu, web server digunakan PT. SKILL untuk 

melaksanakan komunikasi dengan pelangga, mitra dagang dan antarbagian 
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dalam perasahaan dengan menggunakan aplikasi yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi dua arah. 

3. Penerapan e-commerce PT. SKILL mampu meningkatkan penjualan 

ditengah krisis moneter yang melanda Indonesia, sehingga pelaksanaan 

komunikasi pemasaran dengan konsep e-commercedianggap berhasi. 

Selain itu, penerapan e-commerce tersebut juga mampu menurunkan beban 

usaha khususnya beban pemasaran sehingga dapat dianggap efektif. 

4. Tetapi pelaksanaan e-commerce oleh PT. SKILL tersebut belum 

sepenuhnya fektif karena perusahaan kurang memperkenalkan situs web 

perusahaan di internet sehingga khalayak sasaran tidak mengetahui 

keberadaan perusahaan dan informasi yang disediakannya di internet. 

 

IV.2.  Saran-saran 

Saran-saran yang dapat diberikan terhadap masih kurang efektifnya penerapan 

e-commerce di internet sebagai media penunjang komunikasi pemasaran PT. 

SKILL adalah : 

1. Melaksanakan program promosi dengan menggunakan saluran komunikasi 

yang lain untuk memperkenlakan situs web perusahaan di internet yang 

bisa dikunjungi konsumen jika ingin mendapatkan informasi yang lebih 

lengkap mengenai perusahaan dan produk yang ditawarkan. Saluran 

komunikasi tersebut misalnya melalui medi massa bai cetak maupun 

elektronik. Selain itu melalui seminar-seminar dan pameran-pameran 
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mengenai komputer dan jaringannya juga dapat dimanfaatkan perusahaan 

untuk memperkenalkan situs web perusahaan di internet. 

2. Perusahaan perlu mengembangkan bentuk dan isi web servernya dengan 

menggunakan aplikasi yang memungkinkan terjadinya transaksi scara 

langsung. Perlu dilakukan kerjasama dengan bank dan perusahaan yang 

bergerak dibidang telekomunikasi dalam melaksanakan aplikasi tersebut. 

Oleh karena itu penggunaan electronic transfer fund dan secure electronic 

transaction perlu dipertimbangkan untuk mendukung pelaksanaan 

transaksi tersebut sebagai jaminan kepercayaan konsumen. 

Demikianlah saran-saran yang dapat diberikan dan diharapkan dapat berguna dan 

membantu bagi perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan yang ditetapkan 

dengan hasil yang maksimal. 
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INTERVIEW GUIDE 
 

1. Bagaimanakah kegiatan marketing communication (komunikasi pemasaran) yang 

dijalankan oleh perusahaan Anda selama ini? 

2. Apasajakah bentuk-bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang selama ini sudah 

dan sedang dilakukan oleh perusahaan Anda? 

3. Bagaimanakah Anda menilai/mengevaluasi kegiatan komunikasi pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan Anda? 

4. Untuk kegiatan promosi melalui iklan, media apasajakah yang selama ini dipakai 

oleh perusahaan Anda? 

5. Untuk kegiatan promosi melalui promosi penjualan, apasajakah yang selama ini 

dilakukan oleh perusahaan Anda? 

6. Untuk kegiatan promosi melalui penjualan pribadi, apasajakah yang selama ini 

dilakukan oleh perusahaan Anda? 

7. Sebenarnya apakah tujuan perusahaan Anda melakukan kegiatan promosi? 

8. Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi keputusan perusahaan Anda dalam 

memilih saluran promosi dalam strategi komunikasi pemasaran perusahaan? 

9. Dari semua saluran komunikasi pemasaran yang sudah dan sedang dilakukan 

perusahaan Anda, manakah yang menurut Anda efektif dan memenuhi tujuan 

perusahaan? Mengapa? 
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