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ABSTRACT

E-commerce adalah sebuah transaksi yang dilakukan dengan cara online. E-commerce memberikan
banyak keuntungan kepada konsumen dalam bentuk ketersediaan barang dengan biaya rendah,
pilihan yang lebih luas dan menghemat waktu. E commerce melibatkan menjalankan bisnis dengan
menggunakan alat komunikasi modern: telepon, faks, e-payment, sistem transfer uang, pertukaran
e-data dan Internet. Online bisnis seperti jasa keuangan, perjalanan, hiburan, dan bahan makanan.
Tulisan ini merupakan hasil review dari berbagai studi penelitian yang dilakukan di E-commerce.
Dalam tulisan ini membahas tentang e-commerce., E-bisnis, E-learning, E-commerce pendidikan
integrasi, E-asuransi, E-commerce untuk negara-negara berkembang dan media masa depan ecommerce. Hal ini menimbulkan tantangan utama yang sedang dihadapi oleh konsumen yaitu yang
berkaitan dengan e-commerce, Masalah etika. tantangan kritis tetap harus diatasi sebelum ecommerce akan menjadi aset bagi orang awam.

PENDAHULUAN
E-commerce sebagai sesuatu yang melibatkan sebuah transaksi online. Hal ini dapat berkisar dari
pemesanan online, melalui pengiriman secara online konten dibayar, untuk transaksi keuangan
seperti pergerakan uang antar rekening bank.ada beberapa tantangan dan peluang dari ecommerce.
Elizabeth Goldsmith mengatakan bahwa kategori umum e-commerce dapat dibagi menjadi dua
bagian:
1 . E-merchandise: menjual barang dan jasa secara elektronik dan memindahkan item melalui
saluran distribusi, misalnya melalui Internet untuk berbelanja bahan makanan, tiket, musik, pakaian,
perangkat keras, perjalanan, buku, bunga atau hadiah.
2 . E-finance: perbankan, kartu debit, kartu cerdas, mesin perbankan, perbankan telepon dan
internet, asuransi, jasa keuangan dan hipotik on-line (Elizabeth Goldsmith dan lain-lain, 2000).
Farooq Ahmed (2001) mengatakan bahwa fleksibilitas besar internet telah memungkinkan apa yang
populer disebut e-commerce yang telah membuat terobosan dalam metode tradisional manajemen
bisnis. Semua segi tradisi bisnis dengan yang kita terbiasa dalam lingkungan fisik sekarang dapat
dijalankan melalui internet termasuk iklan online, online pemesanan, penerbitan, perbankan,
investasi, lelang dan jasa profesional. E commerce melibatkan menjalankan bisnis dengan
menggunakan alat komunikasi modern: telepon, faks, e-payment, sistem transfer uang, pertukaran

e-data dan internet. transaksi komersial dapat dibagi menjadi 3 tahap. 'Tahap iklan dan pencarian,
memesan dan tahap pembayaran, dan tahap pengiriman. "
PERTUMBUHAN E-COMMERCE:
Electronic commerce atau e-commerce mencakup semua usaha yang dilakukan melalui jaringan
komputer. Kemajuan dalam telekomunikasi dan teknologi komputer dalam beberapa tahun terakhir
telah membuat jaringan komputer merupakan bagian integral dari infrastruktur ekonomi. Semakin
banyak perusahaan yang memfasilitasi transaksi melalui web. E-commerce memberikan banyak
keuntungan kepada konsumen dalam bentuk ketersediaan barang dengan biaya rendah, pilihan
yang lebih luas dan menghemat waktu. Orang dapat membeli barang dengan klik tombol mouse
tanpa bergerak keluar dari rumah mereka atau kantor. Demikian pula layanan online seperti
perbankan, termasuk tiket penerbangan, bus, kereta api, pembayaran tagihan, pemesanan hotel dll
sudah manfaat yang luar biasa bagi pelanggan. Kebanyakan ahli percaya bahwa e-commerce secara
keseluruhan akan meningkat secara eksponensial pada tahun-tahun mendatang. Bisnis untuk
transaksi bisnis akan mewakili pendapatan ritel online terbesar, tetapi juga akan menikmati
pertumbuhan yang drastis. Online bisnis seperti jasa keuangan, perjalanan, hiburan, dan bahan
makanan semua akan tumbuh
Nir B. Kshetri mengatakan bahwa kekuatan globalisasi dan Internet memiliki potensi untuk
menawarkan keuntungan bagi individu dan organisasi dalam mengembangkan serta negara-negara
maju. Selain manfaat ekonomi seperti lebih banyak pilihan dan kemudahan berbelanja di rumah,
pasukan kembar dapat membuat kemajuan pada pengembangan pendidikan dan ilmiah, saling
membantu, dan perdamaian dunia, demokrasi mendorong, dan paparan menawarkan untuk budaya
lain. Untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi Internet dan e-commerce,

Semua negara tidak mungkin untuk mendapat manfaat yang sama dari lingkaran berbudi luhur difusi
internet diciptakan oleh globalisasi dan revolusi teknologi informasi Komunikasi (TIK). Faktor
ekonomi terutama mempengaruhi keuntungan relatif yang dirasakan dari penggunaan Internet,
sedangkan faktor-faktor politik dan budaya mempengaruhi kompatibilitas Internet dengan
masyarakat.

PELUANG UNTUK E-COMMERCE
perkembangan internet di abad ke-20 menyebabkan kelahiran suatu pasar elektronik atau disebut emarketplace perdagangan elektronik (e-commerce) . Sebuah e-marketplace menyediakan ruang
virtual di mana penjual dan pembeli perdagangan dengan satu sama lain seperti di pasar tradisional.
Berbagai jenis transaksi ekonomi dan membeli dan menjual barang dan jasa, serta pertukaran
informasi, mengambil tempat dalam e-marketplaces. E-marketplaces telah menjadi tempat alternatif
untuk trading. Akhirnya, e-marketplace dapat berfungsi sebagai agen informasi yang memberikan
pembeli dan penjual dengan informasi tentang produk dan peserta lain di pasar. Fitur-fitur ini telah
membentuk kembali ekonomi dengan mempengaruhi perilaku pembeli dan penjual.

integrasi E-commerce
alasan untuk menyatukan pendidikan e-commerce ke dalam semua program bisnis adalah bahwa
perkembangan teknologi secara signifikan mempengaruhi semua aspek bisnis saat ini. Dimensi ecommerce dapat ditambahkan ke dalam kurikulum bisnis dengan mengintegrasikan topik ecommerce di program studi tingkat atas bisnis yang ada. Siswa akan diperkenalkan dengan
pendidikan e-commerce dan topik yang dibahas dalam berbagai kursus bisnis dalam disiplin ilmu
yang berbeda seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, pemasaran, manajemen sistem informasi
manajemen,. Untuk membantu memastikan bahwa semua program bisnis terkait di semua disiplin
ilmu seperti misalnya, akuntansi, keuangan, ekonomi, pemasaran, manajemen, sistem informasi
yang tepat untuk memperhatikan aspek kritis dari e-commerce, e-commerce tertentu topik harus
diintegrasikan ke dalam bisnis yang ada kursus.
Buku dan pembelajaran jarak jauh
Diana Oblinger (2001) mengatakan bahwa satu adalah bahwa pendidikan dan pembelajaran secara
terus menerus telah menjadi begitu penting dalam semua masyarakat bahwa permintaan untuk
jarak dan terbuka pembelajaran akan meningkat. Sebagai ketersediaan Internet mengembang,
sebagai perangkat komputasi menjadi lebih terjangkau, dan sebagai kebutuhan energi dan faktor
bentuk menyusut, e-learning akan menjadi lebih populer. Selain pentingnya belajar sepanjang hayat,
pendidikan jarak jauh dan e-learning akan tumbuh dalam popularitas karena kemudahan dan
fleksibilitas adalah kriteria keputusan yang lebih penting daripada sebelumnya. E belajar akan
menjadi diterima secara luas karena risiko ke Internet dan e-learning sering dimulai di kelas-kelas
utama, sehingga membuat siswa lebih akrab dan nyaman dengan pembelajaran online. Bahkan, bagi
banyak negara, pendidikan jarak jauh telah menjadi solusi yang paling layak untuk memberikan
pendidikan untuk ratusan ribu siswa.
E-commerce dan E-asuransi

asuransi tradisional memerlukan sertifikat untuk setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan
asuransi. Namun, sertifikat kertas membebani masalah termasuk kehilangan, duplikasi dan
penempaan sertifikat. Sertifikat konvensional sekarang diganti dengan sertifikat elektronik yang
dapat secara digital ditandatangani oleh kedua perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi dan
diverifikasi oleh otoritas sertifikasi.
Online kebijakan pembelian lebih cepat, lebih user-friendly dan pasti lebih aman dibandingkan
dengan proses tradisional. Oleh karena itu lebih menarik bagi perusahaan asuransi. Pada saat yang
sama incurs biaya kurang dan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit daripada asuransi
tradisional dan karena itu lebih menguntungkan bagi perusahaan asuransi.
E-asuransi juga membuat prosedur asuransi lebih aman karena rincian kebijakan disimpan secara
digital dan semua transaksi dilakukan melalui saluran yang aman. Saluran ini memberikan penetrasi
pasar tambahan yang tidak ada dalam saluran tradisional dan membantu dalam mendapatkan
penghasilan lebih dari proses asuransi tradisional.

Masa Depan media e-commerce:

e-commerce hari ini dilakukan dengan menggunakan PC, baik desktop atau laptop. Untuk B2B ecommerce ini tidak mungkin untuk berubah. Untuk e-commerce B2C Namun, hal-hal yang lebih
kompleks.
Akan ada banyak media yang relevan, termasuk TV digital interaktif, dan berbagai layanan mobile
dan nirkabel.
Akan ada perbedaan besar antara kepemilikan konsumen yang berbeda alat dan teknologi akses.
Beberapa akan memiliki akses broadband dan lain-lain tidak memiliki komunikasi digital sama sekali.
TANTANGAN UNTUK COMMERCE E:
Internet e-commerce berbasis sampingan, keuntungan besar, menimbulkan ancaman banyak karena
yang menjadi apa yang populer disebut tak berwajah dan tanpa batas.
Beberapa contoh masalah etika yang muncul sebagai akibat dari perdagangan elektronik. Semua
contoh berikut ini baik masalah etika dan isu-isu yang unik terkait dengan perdagangan elektronik.
Masalah etika:
Jackie Gilbert Bette Ann Stead mengatakan isu-isu etis berikut terkait dengan e-commerce.
1) Privasi
Privasi telah dan terus menjadi masalah yang signifikan yang menjadi perhatian bagi calon pelanggan
sekarang dan perdagangan elektronik. Berkenaan dengan interaksi web dan e-commerce dimensi
berikut paling menonjol:
(1) terdiri Privasi tidak diganggu, memiliki kekuatan untuk mengecualikan; individu
privasi adalah hak moral.
(2) Privacy adalah "suatu kondisi yang diinginkan sehubungan dengan memiliki informasi oleh orang
lain tentang dirinya sendiri pada observasi / mengamati dari dirinya sendiri oleh orang lain"
2) keprihatinan Keamanan
Selain masalah privasi, isu-isu etis lain yang terlibat dengan perdagangan elektronik. Internet
menawarkan kemudahan belum pernah terjadi sebelumnya akses ke array yang luas barang dan
jasa. Arena berkembang pesat dari "klik dan mortir" dan media dunia maya namun sebagian besar
tidak diatur telah mendorong kekhawatiran tentang kedua privasi dan keamanan data.

3) isu etika lainnya
Produsen Bersaing dengan Perantara Online
"Disintermediasi," berarti menghilangkan perantara seperti pengecer, grosir, agen penjualan di luar
dengan mendirikan sebuah Website untuk menjual langsung kepada pelanggan.
Disintermediasi meliputi (1) musik yang didownload langsung dari produsen (2) penulis
mendistribusikan pekerjaan mereka dari situs web mereka sendiri atau melalui penulis-koperasi.
Dengan perkembangan teknologi komputer, World Wide Web telah menjadi media koneksi untuk
dunia jaringan. Komputer dari lokasi yang terpisah secara geografis dapat berbicara dengan satu
sama lain melalui Internet. Seperti halnya teknologi baru, ada positif dan negatif yang terkait dengan
penggunaan dan Adopsi. Akhirnya, e-marketplace dapat berfungsi sebagai agen informasi yang
memberikan pembeli dan penjual dengan informasi tentang produk dan peserta lain di pasar.
E-commerce menciptakan peluang baru untuk bisnis, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi
pendidikan dan akademisi. Tampaknya bahwa ada potensi yang sangat besar untuk menyediakan
pendidikan e-bisnis.
Sebagaimana dibahas sebelumnya tentang media yang berbeda dari e-commerce seperti TV, PC atau
Mobile media baru ini akan menjadi keasyikan utama bagi pemasar selama beberapa tahun yang
terutama bagaimana untuk menggabungkan mereka dalam sebuah batu bata yang terintegrasi dan
klik bauran pemasaran.

Namun, teknologi berubah dengan cepat terus membawa barang baru dan jasa ke pasar disertai
dengan strategi baru untuk menjualnya. Oleh karena itu, juga dapat disimpulkan bahwa isu-isu etika
baru yang berhubungan dengan bisnis akan muncul. isu etika baru harus diidentifikasi dan langkahlangkah segera dan tindakan harus diambil.
Awalnya, pengguna internet baru akan enggan untuk melakukan segala jenis bisnis online, karena
alasan keamanan sebagai perhatian utama mereka. E-commerce memberikan kesempatan yang luar
biasa dalam bidang yang berbeda tetapi membutuhkan aplikasi hati-hati untuk masalah-masalah
perlindungan konsumen. Pertumbuhan e-commerce juga akan tergantung untuk sebagian besar
pada sistem keamanan TI yang efektif yang teknologi dan ketentuan hukum yang diperlukan perlu
menempatkan dan diperkuat terus-menerus.
Sementara banyak perusahaan, organisasi, dan masyarakat di India yang mulai memanfaatkan
potensi e-commerce, tantangan kritis tetap harus diatasi sebelum e-commerce akan menjadi aset
bagi orang awam.
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