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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengertian e-Business atau definisi e-business adalah kegiatan bisnis yang
dilakukan secara otomatis dan semiotomatis dilakukan dengan menggunakan teknologi
elektronik. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan
sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Ebusiness juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan suplier dan mitra bisnis
perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih
baik.
Penggunaan sehari-hari, e-business tidak hanya menyangkut perdagangan
elektronik atau e-commerce saja. Dalam hal ini, e-commerce lebih merupakan sub bagian
dari e-business, sementara e-business meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis
menggunakan data elektronik, termasuk pemasaran Internet. Sebagai bagian dari ebusiness, e-commerce lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat www atau
Internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-commerce mempunyai
goal untuk menambah revenu dari perusahaan.
E-business berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value
chain: pembelian secara elektronik (electronic purchasing), manajemen rantai suplai
(supply chain management), pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan
kepada pelanggan, dan kerja sama dengan mitra bisnis. E-business memberi kemungkinan
untuk pertukaran data di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web,
Internet, intranet, extranet atau kombinasi di antaranya.
B. Tujuan
Tujuan dari pembuatan karya ilmiah e-bisnis ini adalah sebagai pemenuhan tugas
mata kuliah e-bisnis dan sebagai bahan acuan ataupun referensi dari pembaca untuk
mengawali atau memulai bisnis online sendiri. Menanggapi dari ide cemerlang M.suyanto
yang mengawali usahanya tanpa modal, maka saya akan jabarkan meraup dollar dengan
perantara web/blog dengan maksimal tanpa modal.
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BAB II
MENDAPATKAN PENGHASILAN LEWAT BLOGING
Banyak cara mendapatkan penghasilan dari internet antara lain melalui bloging. Bloging
dapat dilakukan dengan bebrapa cara dan memakai beberapa profider yang banyak
disediakan di internet. Disini saya hanya memakai wordpress dan blogger.
Saya membagi aktifitas bloging ini kedalam 2 macam, yang pertama adalah free bloging
yang artinya menggunakan fasilitas blog dengan gratis, dalam hal ini saya menggunakan
blogger (blogspot).
A. Blogger
url : https://www.blogger.com/
deskripsi : Blogger merupakan fasilitas bloging gratis dari google, anda dapat
menciptakan sebuah blog dengan gratis dan dapat anda daftarkan ke google
adsense untuk mendapatkan penghasilan. Syarat untuk memiliki sebuah blog di
blogger.com hanya satu yaitu kita harus memiliki Email (disarankan email google
atau Gmail)
langkah-langkah mendaftar blogger
1. Masuk ke www.blogger.com, maka akan keluar halaman berikut :
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2. Klik tombol Ciptakan Blog Anda, maka akan muncul halaman berikut :

3. Masukkan alamat email, password, nama tampilan, verifikasi kata, dan jangan
lupa memberi tanda centang untuk menerima persyaratan yang ada, kemudian klik
tombol Lanjutkan.
Maka akan muncul halaman berikut :

4. Masukkan Judul Blog dan Alamat blog (URL).
Untuk Alamat blog harus dipikirkan dengan benar, karena tidak dapat diubah lagi
dikemudian hari. Klik Cek Ketersediaan untuk mengetahui apakah nama tersebut
masih tersedia atau tidak.
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Kemudian klik tombol lanjutkan, maka akan muncul halaman berikut :

5. Pilih template yang Anda suka, kemudian klik tombol lanjutkan, maka akan
muncul halaman berikut:

6.
Blog Anda telah selesai dibuat, klik tombol Mulai Blogging untuk menambah
artikel atau mengubah tampilan blog Anda.
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B. Wordpress
url : https://www.wordpress.com dan https://www.wordpress.org
deskripsi : Wordpress merpakan penyedia blog seperti blogger, tetapi fitur dan
kemampuan dari blog masing-masing memiliki perbedaan. Blogger dengan fitur
free yang memudahkan kita untuk mengedit semua susunan HTML didalamnya
dengan mudah sedangkan wordpress ada dua fersi, gratis dan berbayar. Jika anda
menggunakan fasilitas gratis dimana hosting dan domain masih sepenuhnya milik
wordpress maka anda tidak dapat menggunakan fasilitas editing struktur script di
dalam blog anda. Jika anda menggunakan wordpress blog dengan fersi berbayar
dimana hosting dan domain sepernuhnya milih anda maka anda akan
mendapatkan kebebasan dalam melakukan editing dan anda mendapatkan banyak
pilihan plugins utnuk menunjang performa blog anda.
Berikut ini saya lampirkan Blog yang menggunakan Platform wordpress berbayar.
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BAB III
KESIMPULAN

Seiring waktu dan perkembangan zaman maka semakin menuntut kreatifitas anda
untuk dapat bersaing dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupan anda.
Bloging dapat menjadi salah satu pilihan tepat untuk mendapatkan penghasilan guna
memenuhi kebutuhan hidup anda.
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