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E-BUSINESS 

A. E-Business 

Dilihat dari prinsipnya ebusiness sebagaimana teknologi elektonik sangat membantu dalam 

proses tercapainya suatu sistem bisnis (pertukaran barang dan jasa) yang mana merupakan 

versi mudah daripada sistem konvensional, hal tersebut dilihat dari manfaat dari yang 

dirasakan stakeholders. (Supangat, 2020) 

Teknologi elektronik memudahkan konsumen maupun produsen melakukan pertukaran jual 

beli. Dengan memanfaatkan elektronik, jangkauan pasar semakin luas tetapi juga menekan 

biaya dan tenaga menjadi minimum untuk melakukan suatu tindakan promosi. konsumen 

juga tidak harus membuang tenaga dan waktu dengan datang ke tokonya langsung dan dapat 

melakukan pembelian melalui media elektronik secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa 

ebusiness memberikan banyak kemudahan bagi konsumen dan produsen, pasar produsen 

semakin luas sementara pilihan konsumen juga semakin luas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Dimensi E-Bisnis 

Ada 4 dimensi dalam ruang lingkup E-Bisnis yaitu: 

1. Dimensi WHAT 

Istilah eBusiness banyak disamaratakan dengan eCommerce. Padahal pengertian eBusiness 

lebih luas dibandingkan eCommerce. (Supangat, 2020) 

E-Business tidak sama dengan E-Commerce. Prinsipnya E-Business jauh lebih luas 

dibandingkan ecommerce. Mengapa demikian? Karena cakupan ebusiness tidak hanya 

berfokus pada transaksi jual beli secara digital, melainkan didalamnya terdapat aktivitas 

bisnis dimana suatu perusahan melakukan pen golahan terhadap keberlangsungan bisnisnya, 

seperti relasi antar perusahaan dengan mitra bisnisnya, komunikasi hubungan perusahaan 

dengan konsumen, kerjasama antar perushaan, promosi perusahaan terhadap konsumen, dan 

lainnya. 

2. Dimensi WHO 

Siapa saja yang terlibat dalam eBusiness? semua pihak yang melakukan transaksi dalam 

sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis. (Supangat, 2020) 

Semua pihak dapat melakukan kegiatan ebusiness, karena suatu Bisnis dapat dilakukan atau 

dibuat oleh siapa saja asalkan pihak yang bersangkutan mau melakukan suatu proses bisnis 

atau kegiatan bisnis tersebut, terdapat tujuh entitas yang diklasifikasi dalam suatu ilustrasi 

ebusiness ialah: Agen (agent), Bisnis (business), Konsumen (consumer), Perangkat (device), 

Karyawan (employee), Keluarga (family), dan Pemerintah (government). 

3. Dimensi WHY 

Dengan eBusiness, perusahaan dapat melihat peluang dan celah bisnis baru yang belum 

diketahui masyarakat. (Supangat, 2020) 

Dengan menerapkannya konsep jejaring (internetworking), sebuah perusahaan berskala kecil 

ataupun menengah dapat dengan mudah melakukan hubungan kerjasama, perusahaan 

berskala kecil berpeluang meningkatkan skala perusahaannya dengan mengandalkan strategi 

ebusines.  

Perusahaan juga dapat menghemat biaya dan waktu menjadi lebih kecil sementara 

pendapatan tetap terus meningkat. Hal ini membuat suatu perusahaan maupun pelaku bisnis 

memiliki keuntungan berlipat-lipat. 

 

 

 

 



4. Dimensi WHERE 

Dimana saja kegiatan ebisnis dapat dilakukan? Kegiatan bisnis dapat dialakukan dimana saja 

Selama pelaku yang bersangkutan memiliki media elektronik sebagai kanal akses. (Supangat, 

2020) 

Salah satu manfaat ebusiness ialah kita dapat melakukan kegiatan bisnis dimanapun dan 

kapanpun  dengan syarat pihak berkepentingan memiliki media elektronik sebagai kanal 

akses (access channel), pelaku bisnis dapat dengan mudah berinteraksi dan bertransaksi 

dengan konsumen hanya dengan memanfaatkan media elektronik sebagai perantaranya yang 

mana lebih mudah diabndingkan bisnis konvensional.  
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