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ABSTRAKSI 
Memanfaatkan fasilitas e-commerce sebagai media alternative pemasaran produk bagi Usaha 
Kecil Menngah (UKM). Meskipun penggunaan teknologinya masih rendah, tetapi persepsi para 
pelaku bisnis UKM terhadap manfaat atas teknologi tersebut memberikan peluang akan 
implementasinya pada masa yang akan datang. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perusahaan 
untuk melakukan praktek pemasaran dan bisnis yang baru. Internet, sebagai bagian dari 
kemajuan teknologi, secara dramatis telah membentuk ulang pasar dan bisnis. Konsumen di 
seluruh dunia ter-exposed akan cara hidup dan konsumsi baru dan enginginkan banyak dari hal-
hal yang mereka lihat. Bisnis pun mulai mengadopsi internet sehingga mendukung terciptanya 
sistem e-commerce, e-marketing, eeducation dan sebagainya. (Oetomo, 2001:3) 
 
E-commerce yang merupakan basis dari mcommerce oleh Turban (2001) diidentifikasi terdiri 
dari Business To Business (B2B) dan Business To Customer (B2C). B2B merupakan aplikasi 
ecommerce antar bisnis, sedangkan B2C merupakan aplikasi e-commerce antara 
bisnis/perusahaan dengan konsumen. Layanan B2C sendiri beragam dari layanan e-malls atau 
cybermall, advertising online, electronic catalog, online payment, customer service, service 
industries online. Bagi bisnis pemanfaatan e-commerce merupakan peluang untuk menjangkau 
pasar yang luas bahkan global dengan strategi pemasaran yang one-to-one marketing. Hal 
tersebut tentu saja diimbangi dengan manfaat besar yang dapat diperoleh dengan pemanfaatan e-
commerce bagi para pelaku bisnis. 
 

RUMUSAN MASALAH  
Apa definisi e‐commerce itu?  
Bagaimana ruang lingkup e‐commerce ?  
Peluang apa yang di ambil e‐commerce?  
Pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran produk UKM? 
 
 
MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN  
Adapun Maksud dan Tujuan Penulisan yang ingin dicapai dalam pembuatan karya ilmiah ini 
adalah sebagai berikut:  
1.  Melengkapi tugas ujian midterm 
2.  E‐COMMERCE merupakan sarana promosi produk melalui internet  
3. Memberikan informasi cara memanfaatkan fasilitas e-commerce untuk pemasaran produk 
UKM 



USAHA KECIL MENENGAH (UKM) 

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha 
kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 
tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil 
dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 
untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan 
bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- 
(Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung 
maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang 
perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, 
termasuk koperasi. 

 
 
E-COMMERCE 
 
Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: Electronic commerce, juga e-commerce) 
adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik 
seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan 
transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan 
sistem pengumpulan data otomatis. 

Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-bisnis ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-
bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara 
elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online 
(online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data 
elektronik (electronic data interchange /EDI), dll. 

E-bisnis atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih 
luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, 
pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga 
memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-
mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, 
dan alat pembayaran untuk e-dagang ini. 

Beberapa manfaat dalam pemanfaatan E‐commerce :  
1. Murah dan Efisien. Hasil riset yang dilakukan oleh sebuah konsultan asing ternama 

pada tahun 1997 menyimpulkan bahwa ongkos transaksi perbankan yang dilakukan 



melalui internet jauh lebih murah daripada yang dilakukan melalui ATM, telpon, dan 
kantor cabang.  

2. Akses tanpa batas . Saat sebuah bisnis memiliki alamat di internet (url), apa yang 
ditampilkan akan bisa diakses oleh pengunjung dari belahan dunia manapun (sepanjang 
memiliki akses internet tentunya). Semakin sering alamat tersebut dikunjungi, semakin 
besar pula potensi untuk mendapatkan revenue.  

3. Revenue Stream. Selain biaya operasional yang murah, E‐commerce sangat mungkin 
memberikan revenue yang bisa jadi sulit diperoleh melalui cara yang konvensional.  

4. Memperpendek jarak. Pengiriman produk yang bisa dilakukan secara online 
memungkinkan pengiriman dilakukan dengan seketika. Beyon.com mengizinkan para 
pelanggannya untuk mendownload software yang dibelinya  

 
Pada era teknologi sekarang e‐commerce merupakan peluang bisnis dan senjata untuk bersaing 
serta media pemasaran produk. Bukti dari kesuksesan e‐commerce adalah 
perusahaan‐perusahaan yang sukses menggunakan e‐commerce. Dell computer,wall‐mart dsb 
adalah perusahaan yang sukses menjalakan e‐commerce. Jadi kenapa kita tidak mencoba 
e‐commerce untuk pemasaran produk bisnis kita . 
 

PENUTUP 

Pemanfaatan e‐commerce sebagai pemasaran produk bagi usaha kecil menengah (UKM) sangat 
menjanjikan seiring terus berkembannya teknologi internet. E‐commerce dalam dunia bisnis 
dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu 
produk dengan harga yang lebih murah. Dalam karya ilmiah ini dijelaskan system e‐commerce 
untuk pemasaran produk dan peluang bisnis yang didapatkan pada E‐commerce. Dengan metode 
ini juga dapat mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah untuk lebih maju, khususnya di 
Indonesia. 
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