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ABSTRAK

Teknologi internet merupakan salah satu bidang yang mengalami perkembangan sangat
pesat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini, salah satunya dalam bidang
perdagangan. Ecommerce secara umum dapat diartikan : "proses membeli, menjual, baik
dalam bentuk barang, jasa ataupun informasi, yang dilakukan melalui media internet".
Radja Cellular adalah salah satu toko yang menjual alat komunikasi telepon genggam
atau yang sering disebut handphone yang terletak di jl.KH Moh Kholil Bangkalan. Tujuan
penelitian ini untuk merancang website penjualan handphone yang dapat memberikan
kemudahan bertransaksi maupun informasi kepada konsumen dalam melakukan
pembelian barang dengan menggunakan media internet. Serta dapat meningkatkan
promosi dan penjualan handphone pada Radja Cellular. Website ini dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

 Kata Kunci : E-commerce, Handphone, Php, Web

1. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, hadirlah internet yang
sudah menjadi pelengkap hidup, dimana semua terjadi di dunia online, dari mulai mencari
ilmu, hiburan atau hanya sekedar chatting bersama teman atau kerabat yang berada jauh
dari jangkauan mata kita. Dengan tersedianya informasi yang berada di internet sekarang
ini, memudahkan seseorang atau sekelompok orang untuk mencari informasi yang
dibutuhkan, dari mulai informasi bisnis, informasi olahraga dan informasi yang berguna
lainnya. Bagaimana cara mengembangkan teknologi ini menjadi informasi yang
bermanfaat untuk mempermudah pengguna dalam melakukan sebuah pekerjaan adalah
hal yang sangat penting, salah satunya dalam bidang bisnis. Teknologi informasi bisa
memudahkan proses transaksi, baik dalam transakasi pembelian, penjualan,
pembayaran, dan juga sebagainya. Sehingga dapat menjadikan nilai tambah bagi bidang
bisnis tersebut. Contoh perkembangan teknologi informasi online ini salah satunya adalah
electronic commerce atau disingkat E-commerce. E-commerce dapat membantu dalam
proses bisnis, mulai dari penjualan barang sampai pemasaran barang. Dengan adanya
E-commerce memudahkan para costumer membeli barang tanpa harus datang ke
tempat pembelian. E-commerce juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu
dalam perkembangan sebuah perusahaan dalam mengahadapi tekanan-tekanan industri
perdagangan. Penggunaan E-commerce dapat meningkatakan efisiensi biaya penjualan
barang di perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
bersaing. 

Radja Cellular adalah salah satu toko yang menjual alat komunikasi telepon
genggam atau yang sering disebut handphone yang terletak di jl.KH Moh Kholil
Bangkalan. Pada penelitian ini dengan judul “Ecommerce Handphone Dengan Model
B2B, B2C, B2Lelang“ diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat dalam
transaksi penjualan handphone dan menguntungkan dari segi bisnis. 
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2. Pembahasan

Ecommerce 
Ecommerce, atau electronic commerce merupakan suatu sistem atau paradigma

baru dalam dunia bisnis, yang menggeser paradigma tradisional commerce yaitu dengan
memanfaatkan ICT (Information and Communication Technology), atau dengan kata lain
teknologi internet. Definisi Ecommerce secara umum dapat diartikan : "proses membeli,
menjual, baik dalam bentuk barang, jasa ataupun informasi, yang dilakukan melalui
media internet" (disarikan dari berbagai sumber). Menurut Stefan Probst (Opticom),
definisi e-commerce adalah "business yang dilakukan secara electronic yang melibatkan
aktivitas-aktivitas bisnis berupa business to business ataupun business to consumen
melalui teknologi internet". [2]Sementara itu, menurut Bidgoli (Bidgoli 2002) e-commerce
adalah penjualan dan pembelian melalui media internet. Selain itu, dalam bukunya Bidgoli
juga mendefinisikan e-business sebagai berikut: "e-business adalah transaksi yang
menggunakan media elektronik yang yang dipergunakan untuk berjualan atau proses
pembelian suatu atau beberapa produk mengggunakan teknologi ICT". Secara umum
e-business tidak hanya ditujukan atau melibatkan proses selling dan buying saja, akan
tetapi dapat juga meliputi online services, consumen relationship management (CRM),
supply chain management, kolaborasi business partners, electronic transaction dan
electronic payment. Dan jika dilihat dari aktivitasnya dapat berlangsung dengan
melibatkan antar konsumen ataupun antar pelaku business. [1]

Jenis E-Commerce 

E‐Commerce dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik

berbeda‐beda yaitu 

Business to business (B2B) 
Adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga

proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan
lainnya. Contoh model e-commerce ini adalah beberapa situs e-banking yang melayani
transaksi antar perusahaan. [4] 
Business to Business eCommerce memiliki karakteristik : 
a.) Trading Partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan

(relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partners
tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi
yang dkirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (trust). 

b.)  Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang – ulang dan secara berkala,
misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan
kata lain, servis yang di gunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran
data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. 

c.) Salah pelaku dapat melakukan inisisatif untuk mengirimkan data, tidak harus
menunggu partnernya. 

d.)  Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing intelligence
dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
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Business to Cunsumer (B2C) 
Adalah model e-commerce dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual
(penyedia jasa e-commerce) dengan individual buyers atau pembeli. Contoh model
e-comerce ini adalag Amazon.com. Business to Consumer eCommerce memiliki
karakteristik sebagai berikut : 
a.) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum. 
b.) Servis yang diberikan berdifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat

digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum
digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. 

c.) Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand) konsumer melakukan inisiatif
dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. 

d.) Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client(consumer)
menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan processing (business
procedure) diletakkan disisi server. 

Consumen to Consumen (C2C) 
Adalah model e-commerce dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi
dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep e-commerce
jenis ini banyak digunakan dalam situs online auction atau lelang secara online. Contoh
portal e-commerce yang menerapkan konsep C2C adalah e-bay.com . Dalam C2C
seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga disebut pelanggan ke
pelanggan yaitu orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain. 

Lelang C2C 
Penjualan dan pembelian C2C dalam situs lelang sangat banyak. Kebanyakan lelang
dilakukan oleh perantara, seperti e-bay.com dan auctionanything.com. Para pelanggan
juga dapat menggunakan situs khusus seperti buyit.com atau bid2bid.com. Selain itu
banyak pelanggan yang melakukan lelangnya sendiri seperti greatshop.com menyediakan
piranti lunak untuk menciptakan komunitas lelang terbaik C2C online.

Iklan Kecik 
Orang menjual ke orang lainnya setiap hari melalui iklan kecik (classified ad) di koran dan
majalah. Iklan kecik berbasis internet memiliki satu keunggulan besar dari pada berbagai
iklan kecik yang lebih tradisional. Iklan ini menawarkan pembaca nasional bukan hanya
local. Iklan kecik tersedia melalui penyedia layanan iklan internet seperti AOL, MSN dan
lain - lain. [5]

Use Case Diagram Aplikasi Ecommerce 
Diagram ini menggambarkan fungsional dari aplikasi Ecommerce.
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Gambar 1.Use Case Ecommerce.

PDM (Physical Data Model) 
Model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan
antara data-data tersebut.
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Gambar 2 Physical Data Model

Selanjutnya merupakan interface halaman Home dari Ecommerce yang dibuat :
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Gambar 3. Halaman Katalog

Halaman Menu Lelang 
Halaman yang akan tampil jika user memilih menu lelang. Disini terdapat daftar produk yang
kami lelang. 

Gambar 4. Halaman Menu Lelang

Halaman Detail Produk Lelang 
Halaman ini merupakan halaman detail dari produk yang kami lelang. Disini user dapat
melakukan penawaran dari produk yang kami lelang.

Gambar 5. Halaman Detail Produk Lelang

Halaman Histori Lelang 
Halaman ini akan tampil ketika user batas tanggal pelelangan telah habis. Maka system
otomatis menampilkan daftar penawar dan menampilkan daftar pemenang lelang.
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Gambar 6. Halaman History Lelang

3. Kesimpulan.

Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian Ecommerce ini didapat kesimpulan
sebagai berikut : 
1. Ecommerce ini dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja.
2. Memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian produk tanpa harus datang

langsung ke tempat. 

Saran 
Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut : 
1. Diperlukan dukungan teknis berupa perangkat keras (hardware), perangkat

lunak(software) dan pemakai (brainware). 
2. Aplikasi ecommerce ini dibangun berdasarkan alur pemikiran penulis, maka untuk

hasil yang lebih baik diperlukan saran dari pihak manapun untuk melengkapi
kekurangan yang ada.
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