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Abstrak
Pemasaran memegang peranan yang sangat penting karena merupakan ujung
tombak perusahaan dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen.
Pemasaran di era teknologi informasi ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan
baik internal maupun eksternal yang selalu berubah cepat. Di tengah merebaknya
wabah covid-19 media pemasaran seperti catalog, media cetak, mesin faks, email
semakin marak digunakan oleh perusahaan dan semakin sempurna dengan
kehadiran jasa online.
E-Commerce (Electronic Commerce) merupakan salah satu teknik memasarkan
produk melalui jaringan internet yang merupakan infrastruktur teknis yang dapat
menghubungkan jutaan personal computer yang dioperasikan orang perorangan
dan organisasi/perusahaan di seluruh dunia melalui jaringan telekomunikasi.
Pandemi covid-19 berdampak adanya ketiadaan kegiataan diluar rumah oleh
sebagian masyarakat, kondisi tersebut membuat perusahaan melakukan
penawaran produknya secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan
teknik elektronic. Pemasaran dengan menggunakan elektronic dapat menargetkan
jumlah penawaran dan mengukur hasil penjualan dengan cepat.

Abstract
Marketing plays a very important role because it is the spearhead of the company
in delivering goods and services to consumers. Marketing in this information
technology era cannot be separated from the influence of the environment, both
internal and external, which is always changing rapidly. In the midst of the Covid-
19 outbreak, marketing media such as catalogs, print media, fax machines, e-mail
are increasingly being used by companies and are increasingly perfect with the
presence of online services.
E-Commerce (Electronic Commerce) is a technique of marketing products
through the internet network, which is a technical infrastructure that can connect
millions of personal computers operated by individuals and organizations /
companies around the world through telecommunications networks. The Covid-19
pandemic has an impact on the absence of activities outside the home by some
people, this condition makes the company offer its products directly to consumers
using electronic techniques. Electronic marketing can target the number of offers
and measure sales results quickly.

PENDAHULUAN

Dunia bisnis saat ini telah mengalami perubahan yang cepat dengan persaingan
yang sangat ketat yang menjadikan peranan pemasaran semakin dalam proses
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penyampaian barang atau jasa. Di masa Pandemi covid-19 ini Konsumen
memiliki informasi yang cukup dan dapat membandingkan berbagai macam
penawaran dari produk-produk yang hampir serupa di pasar. Dinamika perubahan
lingkungan bisnis pada era globalisasi teknologi di masa Pandemi covid-19
semakin dirasakan dampaknya oleh bayak perusahaan. Kondisi ini membuat
perusahaan semakin penting untuk memperhitungkan faktor lingkungan eksternal
disamping kesiapan faktor internal. salah satu terobosan yang dilakukan
perusahaan dalam memasaran produknya dengan melakukan pemasaran
langsung dengan menggunakan elektronik. Istilah perdagangan elektronik (e-
commerce), menggambarkan satu varietas luas dari perangkat lunak atau system
komputer elektronik, seperti pengiriman pesanan, pembelian kepada pemasok
melalui electronic data interchange (EDI), penggunaan faks, dan e-mail untuk
melakukan transaksi, penggunaan ATM, kartu smart untuk memudahkan
pembayaran, dan mendapatkan uang tunai secara digital, dan penggunaan internet
dan layanan online. Internet muncul dan berkembang pesat sebagai salah satu
metode entri pasar luar negeri yang efektif. Saat ini telah banyak perusahaan yang
memanfaatkan internet untuk keperluan memasarkan produknya dalam pasar
global. Perusahaan-perusahaan mulai aktif merancang katalog internet yang
ditunjukan pada negara-negara tertentu dalam situs Web yang multibahasa.
Contohnya perusahaan komputer terkemuka Dell Computer Corporation mulai
menjual komputer via internet pada tahun 1997 ke berbagai Negara, seperti
Malaysia, Australia, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Negara Asia lainnya.
Direct marketer terkemuka lainnya yang menerapkan system situs web
multibahasa adalah Sun Microsystem dan perusahaan after marketingnya Sun
Express.

Para pelanggan di berbagai belahan dunia bisa mendapatkan informasi online
mengenai barang dan jasa serta memesannya secara langsung dan aman dalam
bahasa setempat. Di tahun 1996 jumlah situs Web di seluruh dunia hanya sekitar
305.000 buah, pada akhir tahun 1999 angka tersebut melonjak drastis hingga
mencapai puluhan juta situs. Di Indonesia, setiap hari muncul sekitar 30 - 50 situs
baru. Meskipun demikian lingkup e-commerce tidak semata-mata menyangkut
transaksi online, tetapi juga meliputi berbagai aktivitas, seperti melakukan riset
pasar, mengidentifikasi peluang dan mitra bisnis, menjalin relasi dengan
pelanggan dan pemasok, serta melakukan perancangan produk bersama mitra
bisnis.

PEMBAHASAN

Menurut Siswanto Sutojo : (2009), mengatakan bahwa E-commerce atau
elektronic commerce disebut juga online marketing merupakan salah satu teknik
memasarkan produk secara langsung yang dilakukkan melalui jaringan internet.

Internet adalah infrasturktur teknis yang dapat menghubungkan jutaan
personal computer yang dioperasikan orang perorangan dan organisasi di seluruh
dunia melalui jaringan telekomunikasi. Internet juga merupakan sekumpulan
jaringan yang terhubung satu dengan lainnya, Sedangkan Businnes to Consumer



3

(B2C) e-commerce merupakan teransaksi bisnis yang dilakukan oleh konsumen
perorangan dengan perusahaan pemasok melalui internet.

Business to Business (B2B) e-commerce merupakan transaksi bisnis melalui
internet yang di lakukan oleh perusahaan pemasok dengan pembeli organisasi /
institusional, termasuk produsen pedagang serta organisasi pemerintah dan swasta.

Menurut Abdul Kadir (2003), mengatakan bahwa Internet adalah jaringan
komputer dalam sebuah perusahaan yang menggunakan teknologi internet,
sehingga terbentuk lingkungan yang seperti internet tetapi bersifat privat bagi
perusahaan bersangkutan

Menurut Bambang Hariyanto (2004), Web Browser adalah perangkat lunak
untuk menampilkan dokumen web (HTML). Selain itu web browser dapat
dilengkapi beragam plugin yang dapat menampilkan beragam jenis dokumen lain
misalnya PDF, postscript, Macromedia Flash untuk file animasi dan sebagainya.

Melalui jaringan internet perusahaan kecil, menengah atau besar secara
mudah dapat menyajikan informasi tentang perusahaan mereka, seperti produk
yang di tawarkan, harga produk, syarat pembelian, cara pemesanan, pembayaran
produk, pengiriman barang kepada pelanggan, calon konsumen ,dan mitra bisnis
di berbagaai penjuru dunia.

FENOMENA YANGMELANDASI BISNIS ELEKTRONIK

1. Digitalisasi yang terdiri dari mengubah teks, data, suara, dan gambar
ke dalam arus “bits” yang dapat dikirim dengan kecepatan yang luar biasa
dari satu lokasi ke lokasi lain.

2. Konektivitas, mencakup membangun jaringan dan mengekpresikan fakta
bahwa banyak bisnis dunia dilakukan melalui jaringan yang
menghubungkan orang dan perusahaan.

PRAKTIK PEMASARAN E-COMMERCE (ONLINE MARKETING)

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, beberapa
perusahaan menggunakan pemasaran E-Commerce (online marketing)
daalam memasarkan produknya.
Beberapa praktik yang di gunakan adalah :
1. E-Business, disini perusahaan menggunakan perlengkapan dan platform

elektronik untuk menyelenggarakan seluruh bisnis perusahaan.
2. E-Commerce disini perusahaan menawarkan bertransaksi atau

memfasilitasi penjulan produk atau jasanya lewat internet / Online.
3. E-Purchasing disini perusahaan melakukan pembelian barang, jasa dan

informasi dari berbagai suppliers online.
4. E-Marketing, disini perusahaan berupaya untuk memberikan informasi

kepada pembelinya, melakukan komunikasi, berpromosi, dan menjual
produk atau jasanya melalui internet.

5. Pure Click Companies, cara ini digunakan oleh perusahaan baru dengan
meluncurkan suatu website tanpa tanda-tanda adanya eksisitensi
perusahaan ini sebelumnya.
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6. Brick Ands Clink Companies, ini digunakan oleh perusahaan yang sudah
ada yang menjual produknya secara konvesional (lewat toko dan
pengecer), dan menyediakan fasilitas baru untuk melakukan pelayanan
secara online.

MANFAAT E- COMMERCE (ONLINE MARKETING)

E-COMMERCE menyajikan berbagai macam manfaat, baik bagi calon
konsumen maupun pemasok (termasuk produsen, pedagang dan pialang)
barang dan jasa.
 Manfaat E-Commerce bagi konsumen

1. Kenyamanan belanja. Melalui internet konsumen dapat memesan
barang atau jasa dari manapun mereka berada selama 24 jam tiap
hari. Sebagai contoh mereka yang hendak berpergian keluar kota
dapat memesan dan membayar (dengan credit card) tiket pesawat
terbang dan tempat menginap di hotel dapat dipesan dari rumah atau
kantor. Terutama bagi konsumen yang bertempat tinggal di kota-kota
besar cara bertransaksi bisnis ini cukup membantu. Di kebanyakan
kota metropolitan di dunia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bangkok,
Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan lain-lain, penduduknya
mengalami satu problem umum yaitu kemacetan pada jam-jam
tertentu, kesulitan mencari tempat parkir, biaya parkir mahal, dengan
perkembangan kehidupan yang seperti ini berbelanja melalui internet
(online purchasing) dapat menolong konsumen menghemat waktu,
tenaga, dan biaya perjalanan.

2. Tersedianya informasi yang dibutuhkan. Melalui internet pembeli
dapat memperoleh berbagai macam informasi tentang barang dan
jasa yang mereka cari tanpa meninggalkan rumah atau kantor. Calon
konsumen dapat memperoleh informasi tentang harga. Mutu produk,
cara penggunaan, syarat pembayaran, jaminan layanan purna jual,
pengiriman barang melalui internet disebut (online shopping).

3. Penghematan waktu dan tenaga. Mencari informasi melalui internet
dapat menghemat waktu dan tenaga, karena calon konsumen tidak
perlu menemui sales engineer, sales executives, menghadiri pemeran,
presentasi atau demontrasi penggunaan produk, mereka juga tidak
perlu menunggu dalam antrian.

 Manfaat E-Commerce (Online Marketing) Bagi Pemasok/produsen

1. Penyesuain yang cepat terhadap kondisi pasar. Perusaahaan-
perusahaan dapat dengan cepat menambahkan produk pada tawaran
mereka serta mengubah harga dan deskripsi produk.

2. Biaya perdagangan rendah. Dibandingkan dengan biaya
memperdagangkan produk melalui outlets, biaya perdagangan
melalui internet lebih murah. Perusahaan pemasok tidak perlu
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membayar biaya operasional outlets, gudang, asuransi, gaji
pegawai,dsb.

3. Pengukuran besar pemirsa. Para pemasok dapat mengetahui berapa
banyak orang yang mengunjungi situs online mereka dan berapa
banyak yang singgah di tempat tertentu dalam situs tersebut.
Informasi ini dapat membantu para pemasok untuk meningkatkan
tawaran dan iklan mereka.

4. Mengeliminir jumlah distributor. Melalui jaringan internet
perusahaan dapat berkomunikasi dan bertransaksi bisnis langsung
para calon konsumen dan pelanggan. Pemasok juga dapat men-
donwload laporan yang berguna, atau demo gratis perangkat lunak
mereka. Dengan demikian mereka dapat mengurangi jumlah
distributor dan diskonto penjualan mereka.

5. Memperoleh tanggapan dari calon konsumen. E-Commerce
memungkinkan perusahaan pemasok memperoleh tanggapan dari
para calon konsumen dan pelanggan dengan cepat, melalui formulir2
yang disajikan. Tanggapan tersebut dapat berbentuk pertanyaan,
komentar, permintaan penjelasan, tentang produk lain-lain, maupun
dalam bentuk pesanan pembelian produk.

 KELEMAHAN E-COMMERCE (ONLINE MARKETING)

1. Komunikasi bisnis tidak aman. Dengan kemajuan teknologi informasi
(Information technology-IT) pada dewasa ini memang ada
kemungkinan pihak ketiga yang tidak diinginkan ikut masuk dan
mengintervensi komunikasi dan transaksi bisnis melalui internet.
Mereka dapat mencuri informasi rahasia bisnis yang
dikomunikasikan . untuk mengatasi hal ini perusahaan-perusahaan
internet server yang profesional memasukan secara otomatis fungsi
eneryption technology dalam jaringan internet mereka.

2. Rendahnya hasil penjualan produk yang dicapai. Keluhan lain yang
sering muncul dari perusahaan (terutama bagi perusahaan yang baru
saja menerapkan e-commerce) adalah jumlah hasil penjualan produk
yang diperoleh kurang memadai.

3. Gangguan pencoleng (hackers). Bertransaksi bisnis melalui internet
juga mengandung risiko mendapat gangguan dari para pencoleng.
Salah satu risiko gangguan pencoleng adalah Pencurian data credit
card yang dipergunakan dalam pembayaran pembelian barang atau
jasa serta data dan informasi bisnis. Biasanya para hackers
memusatkan upaya pencurian data bisnis pada organisasi-organisasi
besar dan strategis seperti bank, dan organisasi militer. Hal ini
disebabkan karena data organisasi tersebut dapat dijual dengan harga
mahal.

4. Masalah WebSnarl, yaitu relative masih lambatnya kecepatan akses
informasi melalui internet, apalagi di Indonesia. Ini tidak terlepas dari
kualitas layanan jaringan telepon yang masih belum memuaskan.
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5. Potensial for deception, di mana pengunjung situs dapat dikecoh
dengan pesan iklan yang menyesatkan. Belum lagi ada masalah
keamanan transaksi di internet yang masih rendah. Masih sering
terjadi transaksi pemesanan barang lewat internet menggunakan kartu
kredit palsu.

6. Internet merupakan medium yang efektif untuk memasarkan high-
ticket items dan kurang efisien untuk produk berharga murah
(misalnya permen, sabun mandi, pasta gigi).

FUNGSI – FUNGSI UTAMA E-COMMERCE (ONLINE MARKETING)

1. Product, meliputi product assortment ( macam-macam produk ),
configuration engine, dan alat perencanaan serta layout.

2. Price, diantaranya dynamic pricing (harga dinamis), forward auction
(lelang), reserve auctions, dan name-your-price.

3. Place, seperti afiliasi dan remote hosting.
4. Promotion, mencakup online ads (iklan online), sponsored links, outbound

email, vital marketing (pemasaran penting), dan rekomendasi.
5. Personalization, diantaranya customization, individualization, rules based

system dan collaborative liftering.
6. Privacy, terutama menyangkut data-data pribadi pelanggan.
7. Customer service misalnya Frequently Asked Questions (frequensi

meminta pertanyaan,) dan help desk, Email Response Management, dan
chat (obrolan).

8. Community contohnya chat rooms, user rating & reviews registries
(ulasan pendaftar) & wish lists (daftar keinginan), dan reputation scoring.

9. Site, diantaranya homepage, navigation & search (pencarian), dan desain
serta layout webpage.

10. Security, yakni kemanan bertransaksi.
11. Sales Promotion, serta e-coupon.

TUJUAN E-COMMERCE (ONLINE MARKETING)

Program Online Marketing dirancang untuk mencapai beberapa tujuan :
1. Mendorong leads atau percobaan produk (product trial). Online marketing

dapat dimanfaatkan untuk memperluas basis pelanggan perusahaan dengan
jalan menarik para non-pemakai ke kategori produk tertentu atau merebut
pelanggan pesaing. Sejumlah alternative ancangan dapat digunakan untuk
mewujudkan tujuan ini. Diantaranya direct response advertising,
telemarketing, direct mail, e-mail, Point-of coupons (menawarkan kupon
khusus kepada konsumen yang membeli merek pesaing). Referral pogram
(menawarkan insentif kepada pelanggan agar bersedia menjadi pelanggan
saat ini dan mereka bersedia memberikan daftar nama teman atau
kenalannya yang dapat menjadi pelanggan saat ini dan mereka bersedia
memberikan daftar nama teman atau kenalannya yang dapat menjadi
pelanggan), dan inquiry generation through direct response (menyediakan
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saluran telepon bebas pulsa, website atau email dan SMS rutin) agar
memudahkan pelanggan mendapat informasi tambahan.

2. Meningkatkan kualitas relasi dengan pelanggan. Melalui pengembangan
database pelanggan, yang memuat sejarah pembelian pelanggan,
perusahaan dapat melakukan seleksi segmen pasar secara lebih akurat,
menstimulasi pembelian ulang, dan mendapatkan gambaran lebih jelas
mengenai level dan jenis bisnis tambahan yang dapat dikembangkan dari
masing-masing pelanggan individual. Bentuk-bentuk bisnis tambahan
tersebut dapat berupa :
1. Cross selling program, yaitu program yang dirancang sedemikian rupa
sehingga dapat menarik perhatian pelanggan untuk mencoba dan membeli
produk komplementer yang ditawarkan perusahaan dan
2. .Up -grading program, yaitu mengarahkan konsumen untuk naik kelas
dari produk yang kurang mahal ke yang lebih mahal (misalnya dari
penerbangan ekonomi ke kelas bisnis).

3. Mempertahankan pelanggan. Program yang dirancang untuk
mempertahankan pelanggan antara lain :
1) Targeted Discount, yaitu menawarkan kupon atau insentif kepada

pelanggan saat ini untuk keperluan pembelian yang akan dating dan
2) Frequency Program, yaitu insentif yang disediakan untuk

mempertahankan pelanggan agar kembali lagi, misalnya melalui
keanggotaan (membership).

4. Mengaktifkan kembali mantan pelanggan. Program ini di rancang untuk
merebut kembali pelanggan yang hilang karena tidak adanya variasi
produk yang diinginkannya atau karena pengalaman buruk sebelumnya
yang pernah dialami.

KARAKTERISTIK PRODUK YANG DAPAT MERAIH PENJUALAN
LEBIH BESAR

Produk spesifik yang dipasarkan lewat internet sangat beragam
diantaranya komputer, mobil, rumah, buku, pakaian, music, video, jasa
keuangan perangkat olahraga, dll. Pada masing-masing kategori tersebut,
diperkirakan bahwa ada beberapa jenis atau item spesifik yang bakal meraih
penjualan lebih besar, terutama yang memiliki karakteristik berikut :
1. Item – item yang memiliki brand regognition (pengakuan merek) tinggi,

contohnya Sony, Dell.
2. Barang-barang yang bisa ditransformasi ke dalam bentuk produk

terdigitalisasi, seperti buku, music, video.
3. Item-item yang disertai jaminan keamanan oleh vendor (penjaja) terkenal

atau pemasok yang sangat reliable (handal), seperti Dell, L.L. bean. Dan
www.amazon.com.

4. Item-item yang relative murah, seperti perlengkapan kantor.
5. Item-item yang sering dibeli, seperti obat bebas.
6. Komoditas dengan spesifikasi standar (seperti buku, CD. Dan Tiket

pesawat) yang tidak terlalu membutuhkan inspeksi fisik.

http://www.amazon.com
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7. Item-item yang prosedur operasinya dapat didemonstrasikan secara lebih
efektif dengan menggunakan video.

8. Item-item terkemas (packaged items), yang sangat dikenal konsumen dan
tidak dapat dibuka di toko tradisional contohnya obat, dan buku.

PEMASARAN DENGAN TEKNIK E-COMMERCE DI MASA PANDEMI
COVID-19

Gejolak ekonomi akibat Pandemi Covid-19 dalam sektor pemasaran membuat
daya beli masyarakat turun 60% . Data BPS mencatat bahwa konsumsi Rumah
Tangga turun dari 5,02 pada kuartal 1 tahun 2019 menjadi 2,84% pada kuartal
tahun ini. Selain itu adanya ketidakpastian yang berkeanjangan sehinggainvestasi
melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Pada masa Pandemi covid-19
ini kondosi pasar sudah berubah, sehingga pemasar harus memperhatikan dan
merespon sejumlah perkembangan yang signifikan. Kini pasar menjadi berbeda
secara radikal sebagai hasil kekuatan utama yang ada dalam masyarakat yang
saling berkaitan yang menciptakan perilaku baru, peluang baru, dan tantangan
baru, Agar e-commerce dapat berhasil seperti yang diharapkan, langkah pertama
yang harus dilakukan perusahaan adalah mempertimbangkan berbagai macam
faktor yang bersangkutan dengan teknik modern jalur distribusi dan promosi
penjualan produk tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar
pertimbangan adalah sebagai berikut :

a. Sifat produk yang akan ditawarkan melalui internet
(1) Komoditas. Barang dan jasa yang paling mudah untuk dipasarkan

melalui internet adalah komoditas yaitu produk yang telah popular di
kalangan konsumen sasaran. Konsumen tahu manfaat produk tersebut
walaupun tidak mengetahui siapa produsennya. Sebagai contoh
komoditas bahan makanan seperti kopi bubuk, teh, daging, gula, dsb.
Sayangnya produk seperti ini mudah didapat di pasar. Oleh karena itu
apabila perusahaan ingin memasarkannya melalui internet perusahaan
harus menambah manfaat tertentu yang dapat membuat konsumen
memutuskan untuk membeli produk tersebut melalui web site.
Contoh : apabila sebuah supermarket menawarkan barang
dagangannya melalui web site, maka supermarket tersebut harus
bersedia mengantarkan barang dagangannya ke rumah konsumen
setiap saat ada pemesanan. Dengan demikian konsumen melihat
adanya manfaat tambahan apabila mereka berbelanja melalui web site.
Akan tetapi dilain pihak hal itu mengharuskan supermarket tadi
mengadakan kendaraan dan karyawan yang selalu siap mengantarkan
barang dagangannya yang dipesan.

(2) Produk Non Komoditas. Apabila produk yang akan dipasarkan melalui
internet adalah produk non-komoditas, maka perusahaan yang
memasarkannya harus menyajikan berbagai macam informasi tentang
manfaat dan kegunaan produk tadi. Dengan demikian calon konsumen
dapat memutuskan seberapa besar manfaat barang atau jasa yang
ditawarkan itu bagi mereka. Apabila perusahaan tidak yakin dapat
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menjelaskan manfaat produk melalui web site. Seyogyanya mereka
memikirkan kembali rencana memasarkan produknya melalui internet.

b. Tingkat Ketenaran Perusahaan dan Merek Dagang
Keberhasilan e-commerce juga dipengaruhi oleh ketenaran nama

produsen dan merek dagang produk. Hal ini disebabkan tidak sedikit calon
konsumen meragukan mutu produk tertentu yang ditawarkan melalui
internet, karena nama produsen dan merek dagangnya tidak dikenal.
Apabila tidak mengenal nama perusahaan yang menawarkan produk, ada
kalanya calon konsumen juga meragukan apakah setelah mereka
membayar produk tersebut benar-benar akan dikirim. Nama produsen dan
merek dagang merupakan jaminan mutu produk yang ditawarkan. Contoh :
A&W, Pizza Huts, McDonald, dan Kentucky Fried Chicken. Oleh karena
itu makanan dengan keempat merek dagang tadi dapat dipasarkan melalui
internet tanpa takut diragukan konsumen sasaran akan mutu produknya.

Contoh lain perusahaan otomotif Jerman Volkswagen AG
menjalankan program E-commerce secara berhasil karena merek produk
mereka VW telah lama dikenal dipasar dunia. Melalui website mereka
VWsupplygroup.com, Volkswagen AG memasang catalog produknya dan
memasarkan produk tersebut secara lelang dan pesanan langsung.
Sebaliknya apabila nama perusahaan dan merek dagang belum dikenal,
ada baiknya apabila memasarkan produknya melalui internet, perusahaan
itu mencantumkan nama – nama konsumen yang pernah membeli produk
itu serta komentar mereka.
c. Tanggapan Konsumen Sasaran.

Dapat dilakukan dengan (1). Riset tentang tanggapan. Sebelum
memutuskan menawarkan produk melalui website seyogyanya perusahaan
menganalisis tanggapan konsumen sasaran atau segmen pasar yang
dilayani terhadap rencana tersebut. Apabila tanggapan mereka tidak
mendukung, e-commerce yang akan dilaksanakan tidak akan efektif.
Dalam keadaan seperti ini sebaiknya perusahaan tetap
mengkonsentrasikan distribusi dan promosi penjualan produknya pada
teknik pemasaran yang tradisional. Untuk memperoleh tanggapan
konsumen sasaran perlu diadakan riset pemasaran secara terbatas.
Beberapa orang sales executive ditugaskan untuk menemui beberapa
puluh orang konsumen sasaran. Kepada para konsumen sasaran tersebut
hendaknya diajukan beberapa pertanyaan dasar, seperti :
 Apakah mereka memiliki atau sering mempergunakan personal

computer ?
 Bagaimana tanggapan mereka tentang Web site sebagai sarana

memperoleh berbagai macam informasi tentang barang atau jasa.
 Apakah mereka sering melakukan kegiatan online shopping tersebut ?
 Bagaimana komentar mereka tentang cara membeli barang atau jasa

melalui internet. Apakah mereka pernah atau sering melakukan
kegiatan online purchasing tersebut dan merasakan manfaatnya.
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Ada kemungkinan mayoritas konsumen sasaran menyatakan sering
melakukan online shopping tetapi belum pernah atau belum merasakan
manfaat melakukan online purchasing. Apabila jawaban konsumen seperti
itu mungkin ada baiknya perusahaan yang bersangkutan untuk sementara
hanya mempergunakan web site mereka sebagai sarana promosi penjualan
produk. Sedangkan penjualan produk tetap dikonsentrasikan pada
distributor yang ada, sambil menunggu saatnya para konsumen mulai
terbiasa membeli produk melalui internet. Pada saat itu ada kemungkinan
penjualan produk dilakukan secara kombinasi, yaitu melalui web site dan
distributor. (2). Program online shopping.

Tujuan utama perusahaan memasang program online shopping dalam
web site adalah untuk mendukung keberhasilan proses penjualan produk
mereka. Melalui program online shopping tersebut mereka dapat
menyajikan berbagai macam informasi yang dapat membantu konsumen
mengambil keputusan. Tergantung dengan kemampuannya melayani
pesanan pembelian produk secara cepat dan akurat, perusahaan dapat
memutuskan hanya memasang program online shopping saja dalam web
site mereka, atau online shopping dan online purchasing sekaligus.

Program online shopping dapat mendekatkan hubungan produsen
dengan pelanggan mereka, baik konsumen perorangan, pelanggan
institusional maupun distributor. Melalui program ini para pelanggan
secara terus menerus mendapat informasi tentang upaya dan hasil
pengembangan produk lama yang dikerjakan produsen, berita tentang
launching produk baru, perubahan harga, program periklanan yang sedang
dijalankan dan sebagainya.

d. Tanggapan Para Distributor.
Sebelum perusahaan memutuskan untuk menjual produknya melalui

internet hendaknya produsen/pemasok meneliti kembali hak dan
kewajiban mereka dalam perjanjian kerja sama dengan para distributor.
Apakah dalam perjanjian tersebut tercantum klausula tentang monopoli
distribusi produk untuk seluruh daerah pemasaran, atau untuk segmen
pasar tertentu oleh para distributor. Apabila dalam perjanjian distributor
tercantum klausula tersebut hendaknya rencana penjualan produk melalui
internet dibicarakan terlebih dahulu dengan distributor yang bersangkutan.
Biasanya distributor tidak berkeberatan produsen/pemasok
menyelenggarakan program online shopping, karena mereka dapat
menghemat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan standar tentang
produk, secara lebih tepat. Namun untuk program online purchasing,
distributor sering enggan menerima program tersebut. Hal ini disebabkan
karena online purchasing dapat menyaingi penjualan mereka, kecuali
apabila mereka diberi hak untuk memasok pesanan pembelian produk
yang diterima dari pembeli melalui internet yang berdomisili di daerah
pemasaran mereka.
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Langkah persiapan lain yang perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan
cermat sebelum memulai e-commerce adalah menentukan segmen pasar
yang dijadikan sasaran utama produk yang akan ditawarkan melalui web
site dan gaya menawarkannya (termasuk gambar ilustrasi, warna gambar,
foto model, dan gaya bahasa yang digunakan) akan dipengaruhi oleh
segmen pasar yang ingin dijangkau perusahaan. Gambar ilustrasi dan gaya
bahasa yang akan dipergunakan untuk mempromosikan produk kepada
segmen pasar eksekutif pria dan segmen pasar ibu-ibu rumah tangga
misalnya tidak boleh disama ratakan. Hal yang sama juga berlaku untuk
segmen pasar institusional. Pemillihan segmen pasar yang akan dituju
dapat dilakukan setelah perusahaan menentukan tujuan bisnis yang ingin
dicapai melalui pemasaran langsung produk dengan teknik e-commerce.

SIMPULAN

Dampak virus corona berimbas pada semua sektor terutama pada sektor
pemasaran. Hal ini diakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan
memburuknya kondisi lingkungan eksternal, melemahnya permintaan dalam
negeri dan menurunnya harga komoditas. Kenaikan harga barang ditambah
penghasilan yang menurun adalah kombinasi total penurunan daya beli.
Pemasaran saat ini harus ditujukan untuk memuaskan konsumen dengan
memberikan cara terbaik dan paling mudah untuk mendapatkan barang atau jasa
yang dibutuhkan.

E-Commerce adalah salah satu teknik baru untuk memasarkan produk
secara langsung melalui jaringan internet. Transaksi e-commerce dapat
dilakukan antara produsen dan konsumen akhir/pemakai (B2C), dan antara
produsen dengan konsumen institusional (B2B). E-commerce memberikan
banyak manfaat baik bagi konsumen maupun bagi pemasar/pemasok.
Walaupun banyak manfaatnya transaksi bisnis melalui internet juga
mengandung risiko, agar e-commerce dapat berhasil hendaknya
perusahaan mempertimbangkan empat macam factor seperti sifat produk,
tingkat ketenaran nama perusahaan dan merek dagang, tanggapan
konsumen sasaran dan tanggapan distributor. Apabila perusahaan
memutuskan akan memasarkan produk mereka melalui internet, langkah
pertama yang perlu disiapkan adalah menentukan tujuan bisnis yang ingin
dicapai dengan strategi pemasaran baru tersebut. Di masa Pandemi Covid-
19 jumlah perusahaan yang mempergunakan e-commerce relative banyak.
Sumber utama pendapatan mereka adalah hasil penjualan produk yang
mereka pasarkan. Membership fees (biaya keanggotaan), dan brokerage
fees. Jenis produk yang dipasarkan antara lain pariwisata (termasuk
pemesanan tiket pesawat udara, laut, kamar hotel, dll), jasa perbankan,
kendaraan bermotor, properti, komputer. Beberapa perusahaan besar yang
telah memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produk mereka antara
lain adalah kelompok perusahaan BCA, Lippo, dan Gramedia. Semoga
Pandemi Covid-19 segera berakhir agar segala sektor terutama sektor
pemasaran kembali seperti semula
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