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ABSTRAK 

 
Internet saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan masyarakat. Di Internet, kita bisa melakukan banyak hal seperti 

mencari informasi terbaru dari seluruh dunia, sampai menjadi internet 

marketer yang saat ini sedang ngetren di kalangan pengguna internet 

Indonesia. Optimisme penggunaan Internet untuk transaksi perdagangan bagi 

Indonesia sangat beralasan mengingat jumlah pelanggan dan pemakai Internet 

di Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat,  seperti yang terlihat 

pada tabel dibawah ini yang merupakan data resmi dari APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) terhadap jumlah pelanggan dan 

pemakai internet selama ini dan perkiraan sampai akhir tahun 2007.  

Internet menjadi sangat penting perannya dalam mendorong lahirnya 

kewirausahaan baru (entrepreneurship), meningkatkan pertumbuhan jumlah 

perusahaan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja baru. Setiap bulannya tak 

kurang dari 3.000 situs Web baru (Sutardjo, 2000), yang aman untuk 

bertransaksi, diluncurkan. Hal itu menunjukkan semakin berkembang-

pesatnya bisnis Internet atau perusahaan - perusahan yang mengekspansi 

kehadiran online-nya. Begitu juga, transaksi yang terjadi, misalnya penjualan 

produk dan jasa, antar perusahaan (B2B eCommerce) yang juga meningkat 

sangat pesat. Keuntungan melakukan transaksi B2B eCommerce, jika 

dilakukan dengan benar, akan membantu perusahaan dalam upaya 

penghematan biaya pembelian, peningkatan revenue, peningkatan kecepatan 

pengiriman barang, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan 

pelayanan terhadap pelanggan. Secara esensial, keuntungan utamanya adalah 

mengefisienkan administrasi, meningkat-kan waktu berbisnis, meningkatkan 

market intelligence, informasi yang lebih akurat, meningkatkan waktu respon 

dan mengurangi kesalahan. 

Internet dapat mempengaruhi dua jenis ikatan dalam sebuah relasi, 

misalnya pada ikatan teknis dan sosial atau ikatan struktural dan. Ikatan 

stuktural meliputi ekonomi atau teknologi antar perusahaan dan dapat 

meliputi koordinasi dan interdependency. Sedangkan ikatan sosial meliputi 

elemen kepercayaan, komunikasi,kepuasan dan konmitmen. Ikatan yang 

relasional ini merupakan aspek utama dari relasi manajemen yang bertujuan 

menjaga hubungan antar perusahaan.  

Objek penelitian ini adalah perusahaan B2B (Business to Business) 

yang menggunakan fasilitas internet atau yang disebut juga B2B online. 

Lokasi penelitian adalah di kota Semarang, Jawa Tengah. Jenis penelitian 

yaitu metode eksploratif kualitatif dengan bantuan interview guidelines. 

Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan, didapatkan bahwa 

internet memiliki dampak yang positif bagi perusahaan B2B yang 

menggunakan fasilitas internet sebagai salah satu alat komunikasinya. 

Meskipun internet tidak atau belum menggantikan posisi telepon sebagai alat 

komunikasi utama, perusahaan merasa bahwa internet sangat membantu 

mereka dalam memberikan yang terbaik bagi konsumen demi menjaga relasi 



 

ix 

 

bisnis antar perusahaan. Misalnya dengan kecepatan dalam menanggapi saran 

dan kritik konsumen yang diberikan melalui e-mail. Serta cepatnya 

pengiriman informasi, data atau dokumen.  

Internet memang memberikan berbagai hal positif bagi perusahaan, 

namun perusahaan belum memiliki keinginan untuk meningkatkan 

pelayanannya menuju e-commerce. Hal ini dikarenakan masih adanya 

konsumen yang merasa khawatir dengan kecanggihan teknologi tersebut, 

serta belum adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup memadai 

untuk mengoperasikannya. 

Internet memiliki dampak positif pada aktifitas perusahaan dengan 

konsumennya, yang dilihat dari ikatan struktural dan ikatan sosial. Hal ini 

diakibatkan karena pandangan kebanyakan masyarakat yang mulai 

menganggap bahwa perusahaan yang memiliki fasilitas internet sebagai salah 

satu penunjang, merupakan perusahaan yang bonafit. Namun pada 

kenyataannya, perusahaan belum begitu memanfaatkan internet dengan 

maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak dibentuknya sebuah forum online 

sebagai salah satu sarana komunikasi online untuk sesama industri atau 

asosiasi. 

Selain memiliki sisi efektifitas karena kecepatan dalam pengiriman 

data, juga sisi efisien dalam penghematan biaya pengiriman dokumen serta 

biaya komunikasi. Tentunya semakin sedikit biaya yang harusa dikeluarkan 

oleh perusahaan, semakin senang pula para pemimpin atau para pemegang 

saham. Tentunya hal ini dikarenakan laba yang diperoleh akan lebih besar.  

Informasi juga merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam 

menyampaikan maksud yang ingin disampaikan pada konsumen atau 

masyarakat luas. Salah satu media yang dapat digunakan adalah internet. 

Menurut hasil wawancara, informasi itu penting. Sekarang ini, konsumen 

telah menjadi sangat kritis dan memiliki banyak keingintahuan dalam 

memutuskan apakah ingin membeli suatu produk atau tidak.  Bukan hanya 

informasi produk, namun juga informasi mengenai kegiatan perusahaan dan 

sebagainya. Karena informasi sangat penting, maka penyampaian informasi 

yang cepat dan akurat juga merupakan hal yang harus diperhatikan.  

 

 kata kunci : internet, B2B online, relasi bisnis antar perusahaan 
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