
About E-Commerce 

 

Pengertian E-Commerce 

Electronic Commerce (Perniagaan Elektronik), sebagai bagian dari Electronic Business (bisnis 

yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission), oleh para ahli dan pelaku bisnis 

dicoba dirumuskan definisinya. Secara umum e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (trade of goods and service) dengan 

menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan 

perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Kesimpulannya, “e-commerce is a 

part of e-business”. 

Media elektronik yang dibicarakan di dalam tulisan ini untuk sementara hanya difokuskan dalam 

hal penggunaan media internet. Pasalnya, penggunaan internetlah yang saat ini paling populer 

digunakan oleh banyak orang, selain merupakan hal yang bisa dikategorikan sebagai hal yang 

sedang „booming‟. Perlu digarisbawahi, dengan adanya perkembangan teknologi di masa 

mendatang, terbuka kemungkinan adanya penggunaan media jaringan lain selain internet dalam 

e-commerce. Jadi pemikiran kita jangan hanya terpaku pada penggunaan media internet belaka. 

Penggunaan internet dipilih oleh kebanyakan orang sekarang ini karena kemudahan-kemudahan 

yang dimiliki oleh jaringan internet, yaitu: 

Internet sebagai jaringan publik yang sangat besar (huge/widespread network), layaknya yang 

dimiliki suatu jaringan publik elektronik, yaitu murah, cepat dan kemudahan akses. 

Menggunakan electronic data sebagai media penyampaian pesan/data sehingga dapat dilakukan 

pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data 

elektronik analog maupun digital. 

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dengan kata lain; di dalam e-commerce, para pihak yang 

melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik 

(public network) yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. 

 

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), 

manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan 

menggunakan jaringan-jaringan komputer (komputer networks) yaitu internet. 

Julian Ding dalam bukunya E-commerce: Law & Practice, mengemukakan bahwa e-commerce 



sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda 

bagi orang yang berbeda. 

Sedangkan Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi yang mengutip pendapatnya David Baum, 

menyebutkan bahwa: “e-commerce is a dynamic set of technologies, aplications, and business 

procces that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the 

electronic exchange of goods, services, and information”. Bahwa e-commerce merupakan suatu 

set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen 

dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi 

yang dilakukan secara elektronik. 

 

Aplikasi E- Commerce 

E-commerce digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan 

yang lain, antara perusahaan dengan pelanggan (customer), atau antara perusahaan dengan 

institusi yang bergerak dalam pelayanan public. Jika diklasifikasikan, sistem e-commerce terbagi 

menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu: 

· Electronic Markets (EMs). 

EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

melakukan/menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar, sehingga pembeli dapat 

membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Dalam pengertian lain, EMs adalah 

sebuah sistem informasi antar organisasi yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual 

dan pembeli untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Keuntungan 

fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal waktu. Sedangkan 

bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan service yang ditawarkan 

dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. 

· Electronic Data Interchange (EDI). 

EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang 

berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Secara formal EDI 

didefinisikan oleh International Data Exchange Association (IDEA) sebagai “transfer data 

terstruktur dengan format standard yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem computer 

ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik”. EDI sangat luas 

penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis 



dagang dengan para supplier mereka. EDI memiliki standarisasi pengkodean transaksi 

perdagangan, sehingga organisasi komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari 

satu sistem komputer yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hardcopy, 

faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas 

dan intervensi dari manusia. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan 

yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, 

pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. 

· Internet Commerce. 

Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan 

jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan/pembelian barang dimana 

barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang ditransfer ke rekening penjual. 

Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai 

keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet; 

harga lebih murah mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan 

dengan membuka outlet retail di berbagai tempat; internet merupakan media promosi perusahaan 

dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah; serta pembelian melalui 

internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesan. 

 

Karakteristik Ecommerce 

Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa 

karakteristik yang sangat khusus, yaitu : 

Transaksi tanpa batas Sebelum era internet, batas-batas geografi menjadi penghalang suatu 

perusahaan atau individu yang ingin go-international. Sehingga, hanya perusahaan atau individu 

dengan modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri.Dewasa ini dengan 

internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup 

dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 

(24 jam), dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan 

melakukan transaksi secara on line. 

Transaksi anonym Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu 

muka satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai 



pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang 

biasanya dengan kartu kredit. 

Produk digital dan non digital Produk-produk digital seperti software komputer, musik dan 

produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload 

secara elektronik. Dalam perkembangannya obyek yang ditawarkan melalui internet juga 

meliputi barang-barang kebutuhan hidup lainnya. 

Produk barang tak berwujud Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commercen dengan 

menawarkan barang tak berwujud separti data, software dan ide-ide yang dijual melalui internet. 

Implementasi e-commerce pada dunia industri yang penerapannya semakin lama semakin luas 

tidak hanya mengubah suasana kompetisi menjadi semakin dinamis dan global, namun telah 

membentuk suatu masyarakat tersendiri yang dinamakan Komunitas Bisnis Elektronik 

(Electronic Business Community). Komunitas ini memanfaatkan cyberspace sebagai tempat 

bertemu, berkomunikasi, dan berkoordinasi ini secara intens memanfaatkan media dan 

infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatannya sehari-

hari.  

 

Secara umum e-commerce dapat diklasifasikan menjadi dua jenis yaitu; Business to Business 

(B2B) dan Business to Consumer (B2C). Business to Business (B2B) adalah sistem komunikasi 

bisnis on-line antar pelaku bisnis, sedangkan Business to Consumer (B2C) merupakan 

mekanisme toko on-line (electronic shopping mall), yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-

customer 

Dalam Business to Business pada umumnya transaksi dilakukan oleh para trading partners yang 

sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati bersama. Sedangkan dalam 

Business to Customer sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat 

mengaksesnya melalui suatu web server. Dalam kajian ini, untuk selanjutnya yang akan dibahas 

adalah Business to Customer. 

 

Mekanisme Ecommerce 

Transaksi elektronik antara e-merchant (pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui 

internet) dengan e-customer (pihak yang membeli barang atau jasa melalui internet) yang terjadi 

di dunia maya atau di internet pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, 



sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document, 

melainkan dokumen elektronik (digital document). 

Kontrak on line dalam e-commerce menurut Santiago Cavanillas dan A. Martines Nadal, seperti 

yang dikutip oleh Arsyad Sanusi memiliki banyak tipe dan variasi yaitu : Kontrak melalui 

chatting dan video conference; Kontrak melalui e-mail; Kontrak melalui web atau situs. 

Chatting dan Video Conference adalah alat komunikasi yang disediakan oleh internet yang biasa 

digunakan untuk dialog interaktif secara langsung. Dengan chatting seseorang dapat 

berkomunikasi secara langsung dengan orang lain persis seperti telepon, hanya saja komunikasi 

lewat chatting ini adalah tulisan atau pernyataan yang terbaca pada komputer masing-masing. 

Sesuai dengan namanya, video conference adalah alat untuk berbicara dengan beberapa pihak 

dengan melihat gambar dan mendengar suara secara langsung pihak yang dihubungi dengan alat 

ini. Dengan demikian melakukan kontrak dengan menggunakan jasa chatting dan video 

conference ini dapat dilakukan secara langsung antara beberapa pihak dengan menggunakan 

sarana komputer atau monitor televisi. 

Kontrak melalui e-mail adalah salah satu kontrak on-line yang sangat populer karena pengguna 

e-mail saat ini sangat banyak dan mendunia dengan biaya yang sangat murah dan waktu yang 

efisien. Untuk memperoleh alamat e-mail dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada 

penyedia layanan e-mail gratis atau dengan mendaftarkan diri sebagai subscriber pada server 

atau ISP tertentu. Kontrak e-mail dapat berupa penawaran yang dikirimkan kepada seseorang 

atau kepada banyak orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta penerimaan dan 

pemberitahuan penerimaan yang seluruhnya dikirimkan melalui e-mail. 

 

CMS Khusus E-Commerce 

Kalau kita ingin membuat sebuah website dengan tujuan sebagai online store sudah sangat 

mudah dan gampang. Tidak harus memiliki kemampuan sebagai seorang programmer yang 

menguasai bahasa pemrograman seperti PHP, Javascript, AJAX, ataupun ASP. Karena saat ini 

sudah banyak CMS (Content Management System) yang bisa membantu kita untuk membuat 

sebuah toko online dengan mudah. 

Oke langsung aja, CMS yang memang khusus untuk E-Commerce ialah sebagai berikut. 

 Magento 

http://www.magentocommerce.com/


 OSCommerce 

 Prestashop 

 Opencart 

 Joomla dengan tambahan Virtuemart 

 WordPress dengan tambahan plugin ecommerce 

Nah sebenernya masih banyak lagi yang lainnya, kalau sobat buka di softaculous bagian 

ecommerce maka akan menemukan banyak sekali CMS yang bisa sobat buat untuk ecommerce. 

Akan tetapi untuk saat ini setahu saya yang paling banyak dipakai ialah prestashop dan opencart. 

Sedangkan joomla dan wordpress sebenarnya bukan termasuk cms khusus buat ecommerce, akan 

tetapi saya masukkan karena banyak yang memakainya juga tentunya dengan tambahan plugin 

khusus untuk ecommerce. 

Nah manakah cms yang paling bagus dan mudah di gunakan untuk menjadi sebuah toko online? 

Akan saya tuliskan di artikel yang berbeda. Ya walau nanti tidak bisa semuanya, karena selama 

ini saya memang baru mencoba beberapa saja. Dan yang pasti nanti saya bahas juga kelebihan 

dan kekurangan CMS tersebut sesuai dengan pengalaman saya.he… 

 

Perkembangan dan Faktor E-Commerce 

Perkembangan Dan Faktor E-Commerce: Didalam artikel ini saya akan mencoba berbagi 

mengenai e-commerce yang sedang berkembang di seluruh dunia yang saya dapatkan dari 

beberapa sumber. Istilah e-commerce itu sendiri bila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti 

perdagangan elektronik, dimana penyebaran, penjualan, pembelian serta pemasaran barang dan 

jasa dilakukan melalui transaksi secara elektronik tanpa sipenjual dan sipembeli harus bertemu 

secara langsung bertatap muka. System pengenalan barang dan jasa tersebut dapat melalui 

internet ataupun televisi.. 

Untuk beberapa waktu terakhir ini yang marak di Indonesia sendiri maupun di dunia adalah 

online shop yang mengandalkan internet dan social network dalam mempromosikan barang dan 

jasa yang ditawarkan. Dimana didalam e-commerce ini dituntut kepercayaan yang tinggi dalam 

proses jual belinya, dikarenakan sipenjual dan sipembeli tidak saling bertemu muka. E-

commerce juga dapat melibatkan transfer data elektronik, system manajemen inventori otomatis 

http://www.oscommerce.com/
http://www.prestashop.com/
http://www.opencart.com/
http://www.joomla.org/
http://virtuemart.net/
http://wordpress.org/


dan system pengumpulan data otomatis. E-commerce juga merupakan aplikasi penerapan dari e-

business yang berkaitan dengan transaksi komersial. 

Beberapa aplikasi yg berhubungan dengan e-commerce adalah : e-mail dan messaging, content 

management system (CMS), dokumen, spreadsheet , database akunting dan system keuangan. 

Dalam e-commerce CMS web dapat memudahkan penggunanya dalam melakukan pengelolaan 

data. Di dalam jasa web ada yang namanya jasa layanan web CMS Plaza yg ditujukan terhadap 

perusahaan kala kecil dan menengah. Dimana design web template yang professional siap pakai 

dengan berbagai pilihan layanan yang siap disesuaikan dengan keperluan bisnis dan usaha.. 

Layanan CMS ini juga memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan pembuatan website yang 

dapat di kostumisasi sesuai budget perusahaan. CMS Plaza juga memudahkan pengelolaan 

update konten , images dan lainnya pada pada halaman website secara online dimanapun dan 

kapanpun dengan real time update. 

Dalam e-commerce tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan produk barang atau jasa saja 

tetapi harus memiliki tim manajemen yang handal dalam bekerja, pengiriman produk yang tepat 

waktu agar pelanggan puas dan tidak kesal, pelayanan yang bagus, struktur organisasi yang baik 

dan terstrukur, jaringan infrastruktur dan keamanan yang terjamin, seta desain situs web yang 

bagus dan kreatif agar lebih menarik orang untuk melihat produk yang ditawarkan. 

Faktor pendukung : menyediakan harga kompetitif, menyediakan jasa pembelian yang tanggap 

cepat dan ramah, menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas, meyediakan 

beberapa reward bonus seperti kupon, diskon agar lebih menarik pembeli, memberikan perhatian 

khusus pada pembeli seperti usulan pembelian bila si calon pembeli meminta saran, serta 

menyediakan rasa komunitas untuk diskusi saran dan kritikan dari pelanggan. 

Namun dalam e-commerce juga memiliki masalah yang biasa ditimbulkan yakninya : 

Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan karena dalam e-commerce 

dalam bidang hukumnya kurang berkembang. 

Jadi dalam e-commerce itu sendiri perusahaan sebagai pengguna dan si pelanggan harus saling 

mengerti dengan aturan yang ada dan harus bijak dalam memilih produk atau jasa yang 

ditawarkan maupun dibeli melalui aplikasi e-commerce. 

 

Perkembangan E-commerce di Indonesia 



Saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di indonesia, telah 

memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis. Yaitu mulai dari cara beriklan, cara jual 

beli, cara berinteraksi antar manusia, dan sebagainya. Contoh e-commerce di Indonesia yang 

sudah popular dan memiliki reputasi yang baik adalah seperti www.bhineka.com, 

www.blibli.com, www.gramedia.com, E-commerce adalah sebuah layanan internet yang 

dimanfaatkan untuk jual-beli. Dengan ecommerce telah banyak merubah dalam proses jual-beli. 

Jika dalam suatu jual-beli penjual dan pembeli bertemu, namun jika dengan e-commerce mereka 

tidak perlu bertemu, mereka berinteraksi dengan melalui internet maupun dengan komunikasi 

melalui telepon. Dalam proses ini kepercayaanlah yang menjadi modal utama. Karena tanpa 

kepercayaan kedua belah pihak, maka proses jual-beli e-commerce bisa terjadi dan terlaksana. 

Namun dengan perkembangan yang semakin pesat, maka banyak toko online / e-commerce 

bermunculan. Baik mereka dengan memanfaatkan blog, social media, website. Dengan pesatnya 

ini membuat semakin mudahnya dalam jual beli. 

Dalam perkembangannya saat ini dengan banyaknya bermunculan toko online. Sehingga banyak 

yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan penipuan. Pada 

awal 2010-2011 banyak bermunculan toko online palsu baik melalui website maupun jejaring 

sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam 

prakteknya biasanya mereka meminta transfer 50% di awal. Dan berjanji akan mengirimkan 

barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada 

masalah di bea cukai ataupun administrasi. Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan 

tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka si penjual langsung menon aktifkan no 

ponsel yang dipakai untuk berhubungan dengan pembeli tadi. Dengan melihat banyaknya kasus 

di atas maka seharusnya pihak pemerintah melakukan regulasi atau aturan tentang toko online. 

Hal ini bisa dengan pendaftaran atau pendataan toko online dengan aturan khusus. 

 

Adapun tips untuk agar terhindar dari penipuan atau toko online palsu adalah :  

- memastikan dengan mencari info tentang kebenaran web tersebut. 

- melakukan testimony di forum maupun mailist tentang toko online tersebut. 

- memastikan toko tersebut memiliki reputasi yang baik,termasuk dalam purna jual / 

garansi. 



- jika toko tersebut memiliki fasilitas dari sebuah atau beberapa bank dalam pembayaran, 

misal klikpay dari bank BCA, atau pembayaran dengan kartu kredit. Maka bisa 

dipastikan toko tersebut benar dan memiliki reputasi yang baik juga. Keuntungan dalam 

transaksi di toko online adalah : 

- Pembeli dengan mudah mendapatkan barang tanpa pergi ke toko, dan melakukan 

penawaran terhadap suatu barang, karena bisa dengan langsung melakukan penawaran 

harga terhadap suatu barang sebelum terjadi harga yang sesuai dengan kedua belah pihak. 

- Pembeli dapat menghemat waktu dalam mendapatkan barang. 

- Penjual tidak perlu menyewa sebuah space toko atau gerai yang berlokasi strategis untuk 

memajang produk dan agar lebih laku produk kita dan memiliki banyak pelanggan. 

- Penjual bisa memajang buka took selama 7 x 24 jam, karena tidak terbatas waktu, dan 

bisa mendapatkan pelanggan dari mana saja. 

Kerugian dalam transaksi di took online adalah : 

- Kesesuaian barang biasanya membuat pelanggan kecewa dengan produk yang telah dia 

beli karena tidak sesuai dengan barang yang ada di dalam foto di website, hal ini karena 

pembeli tidak bisa melihat kondisi barang secara langsung. 

- Proses pengurusan garansi yang tidak jelas, dan kadang sulit. 

- Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi, akan tetapi saat ini terjadi krisis 

kepercayaan di masyarakat Indonesia sendiri. 

-  Reputasi toko online yang buruk untuk wilayah Indonesia sendiri. 

E-Commerce dan CMS (Content Management System) 

Jika diklasifikasikan, sistem e-commerce terbagi menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu: 

a) Electronic Markets (EMs). EMs adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen 

pasar, sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. 

Keuntungan fasilitas EMs bagi pelanggan adalah terlihat lebih nyata dan efisien dalam hal 

waktu. Sedangkan bagi penjual, ia dapat mendistribusikan informasi mengenai produk dan 

service yang ditawarkan dengan lebih cepat sehingga dapat menarik pelanggan lebih banyak. 



 

b) Electronic Data Interchange (EDI). 

EDI adalah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang 

berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. EDI biasanya digunakan 

oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. 

Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, 

mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat 

serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. 

c) Internet Commerce 

Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam 

penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan 

atau pembelian barang dimana barang akan dikirim melalui pos atau sarana lain setelah uang 

ditransfer ke rekening penjual. 

2. CMS (Content Management System) 

Content Management System adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola dan 

memfasilitasi proses pembuatan, pembaharuan, dan publikasi content secara bersama 

(collaborative content management). Content mengacu pada informasi dalam bentuk teks, grafik, 

gambar maupun dalam format-format lain yang perlu dikelola dengan tujuan memudahkan 

proses pembuatan, pembaharuan, distribusi, pencarian, analisis, dan meningkatkan fleksibilitas 

untuk ditransformasikan ke dalam bentuk lain. Terminologi CMS sendiri cukup luas, di 

antaranya mencakup software aplikasi, database, arsip, workflow, dan alat bantu lainnya yang 

dapat dikelola sebagai bagian dari mekanisme jaringan informasi suatu perusahaan maupun 

global. CMS (Content Management System) terbukti merupakan sebuah aset penting bagi 

perusahaan untuk mengelola content situs website dan portal secara efisien dan efektif. Saat ini, 

berbagai perusahaan mengkombinasikan content tak berstruktur dengan transaksi tradisional dan 

application logic untuk membangun aplikasi berbasis Website. 
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