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RESUME E-BUSINESS DAN DUNIA MAYA 

Prinsip eBusiness berfungi sebagai memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik dan digital 

agar dapat tercapainya proses dan sistem bisnis yang melayani pada bidang barang atau jasa yang 

jauh lebih baik di bandingkan dengan cara-cara konvensional terutama dilihat dari manfaat yang 

dirasakan stakeholders. 1 

Pada saat ini perkembangan Teknologi Informasi mengalami kemajuan yang signifikan secara 

global, dengan Perkembangan dan kemajuan teknologi pada era globalisasi tidak dapat dihindari 

dimana aktifitas kehidupan sehari-hari telah menyatu dengan teknologi untuk pekerjaan maupun 

pendidikan, dengan kemajuan yang semakin pesat menjadikan teknologi sebagai media informasi 

yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat 

maka dapat dikatakan penting pada perkembangan sekarang ini. 2 

Sebagai media informasi tidak terlepas dari kebutuhan jaringan internet. Internet sendiri 

mempunyai arti yakni sebuah jaringan yang menyatukan jaringan-jaringan untuk dapat melakukan 

komunikasi seperti pertukaran data informasi yang beraneka ragam, berbentuk seperti file, audio, 

dan video baik itu milik pribadi, instansi, perusahaan dan lain-lain, hal tersebut diikuti pula oleh 

banyaknya situs website yang dijadikan sebagi fasilitas dalam mendapatkan informasi.Salah satu 

situs website yaitu seperti traveloka menerapan e- business pada situs wesbsite traveloka yang 

berasal dari teknologi yang merupakan untuk menyebarkan informasi dan promosi untuk 

menjalankan aktivitas-aktivitas organisasi secara online dengan lebih cepat sehingga pengguna 

internet dapat mendapatkan informasi yang sangat luas serta terupdate.3 

Dimensi what : Pada Dimensi ini terdapat eCommerce dan eBusiness.  

eCommerce : memiliku tujuan untuk menfokuskan pada aktivitas atau mekanisme transaksi secara 

elektronik yang lebih modern. Sedangkan eBusiness : memiliki cakupan wilayahnya luas, interaksi 

terhadap perusahaan dengan pelanggannya atau mitra bisnisnya yang ada. 4 

Website Traveloka merupakan salah satu bagian dari media yang berupa pelayanan jasa dengan 

memanfaatkan situs website sebagai salah satu media informasi yang paling efektif yang 

diharapkan mampu untuk menambah kepuasan guna kebutuhan konsumen untuk menyampaikan 
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sebuah informasi yang cepat dan akurat serta diterima oleh masyarakat. Penelitian ini 

menggunakan usability dengan metode deskriptif kuantitatif  untuk perhitungan sistematik dan 

akurat yang bertujuan dapat menguii atau pemanfaatan pada perangkat lunak. Karena Traveloka 

juga merupakan salah satu situs e-Commerce yang sedang berkembang di era ini.5 

Dimensi who : Pada dimensi ini siapa saja yang terlibat dalam eBusiness ini ? 6 

Metode yang digunakan dalam analisa penelitian ialah Metode Pengukuran Usability, terdapat 

hasil yang diperoleh sebanyak 50 responden yang telah mengisi sampel angket untuk mengetahui 

apakah website traveloka cukup mudah untuk digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi 

yang cepat, akurat. Dan juga untuk menguji seluas apa manfaat website tersebut bagi pengguna 

(user) dengan memperhatikan ke efektifan, efisiensi dan kepuasannya. 7 

Dimensi where: Pada dimensi ini dimana saja tempat yang terjadi dalam eBusiness ini ? 8 

Situs Traveloka merupakan perusahaan besar yang berkembang pesat di Asia Tenggara yang 

menawarkan pelayanan jasa yang berbagai macam seperti tiket pesawat, tiket kereta api, dan hotel 

rekreasi, produk-produk konektivitas, transportasi bandara, serta bus, yang berfungsi untuk 

memudahkan kebutuhan bagi user sebagai situs pelayanan yang meniadi satu platform untuk 

menciptakan kebahagian bersama orang- orang tersayang. 9 

Dimensi why : Pada dimensi mengapa perusahaan dapat melihat peluang dan celah bisnis baru 

yang belum diketahui masyarakat ? 10 

Dengan metode usability dapat diketahui tingkat kemudahan user dalam menggunakan website 

traveloka.com. Beberapa variable yang ada seperti learnability untuk mengukur tingkat 

kemudahan user dalam menggunakan website, dengan demikian tingkat kecepatan dan keakuratan 

data yang disajikan dalam website sangat membantu user untuk mendapatkan informasi terbaru 

dengan cepat, Variabel selanjutnya ialah Memorability, hal ini kemudahan user untuk mengingat 

menu dan fitur yang terdapat pada website sehingga lebif efektif, adapula Error untuk mengetahui 

kerusakan dan penangan yang dilakukan oleh penyedia layanan untuk membantu user dalam 

mencari informasi yang sulit di temukan, dan yang terakhir ialah satisfaction untuk mengukur 

kepuasan user dalam penggunaan website tersebut. 11 
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