
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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