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KATA  PENGANTAR 
 

Perkembangan teknologi system informasi saat ini memaksa semua pihak untuk  

terus meningkatkan kemampuan agar tidak ketinggalan dengan pesaing. Bidang bisnis dan 

pemasaran juga mengalami hal yang sama, dengan meluasnya pasar global, maka pengusaha 

tidak hanya cukup dengan mengandalkan iklan atau selebaran/ baliho-baliho untuk 

memajukan bisnis yang dijalankannya. Internet secara tool / alat bagi pengusaha untuk 

meningkatkan produktifitasnya, dan merupakan media informasi yang selalu up to date bagi 

pelanggan. 

Media internet menjadi suatu peluang yang cukup menjanjikan bagi pemasaran 

dengan murah meriah dan juga mempunyai akses yang tak terbatas, artinya bisa diakses ke 

seluruh penjuru dunia tanpa terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu sejak mulai 

dikenalkan tahun 1994, e-commerce sudah menyebabkan pengusaha menangguk 

keuntungan milyaran dollar. Peluang yang cukup mudah ini  perlu ditangkap dan 

dikembangkan untuk meningkatkan fasilitasi bagi pengusaha khususnya UMKM.  

Memahami kondisi tersebut, maka Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret khususnya Prodi Bisnis Internasional mensyaratkan bagi 

mahasiswa untuk menempuh mata kuliah Aplikasi Komputer IV yang berisikan materi – 

materi untuk melakukan presentasi secara multimedia dan juga membuat web secara 

mandiri di internet. 

Buku sederhana  ini berisikan materi – materi pemasaran internasional, power point 

untuk presentasi, pengenalan internet dan pembuatan web dengan program frontpage. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu masukan, 

kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.  

Akhir kata, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Murti 

selaku sekretaris program yang yang memberikan kesempatan untuk menulis buku ini, dan 

juga segenap pihak yeng mendukung hingga terselesainya buku ini. 

 

Surakarta, Februari 2008 

Izza Mafruhah 

 2



DAFTAR  ISI 

Kata  Pengantar i 

Daftar  isi ii 

BAB I PERDAGANGAN  INTERNASIONAL  

 A. Sebab  Perdagangan Internasional 1 

 B. Bisnis Internasional 2 

 C. Esensi Bisnis Internasional 3 

 D. Tehnik dan Strategi Pemasaran 3 

 E. e - commerce 7 

BAB II POWER  POINT UNTUK PRESENTASI  

 A. Pemasaran Produk 8 

 B.Pemrograman Power Point 9 

 C. Contoh Pemasaran dengan Power Point 27 

BAB III PENGENALAN INTERNET UNTUK BISNIS  

 A. Pengenalan Internet 29 

 B.Cara Akses Internet 30 

 C. Layanan internet 31 

 D. Beberapa Istilah dalam internet 37 

 E. Contoh membuka internet 40 

BAB IV INTERNET UNTUK PEMASARAN  

 A. Pengertian 43 

 B. Memasarkan Produk melalui internet 44 

 C.Mekanisme pemasaran dengan menggunakan internet 45 

 D. Memulai bisnis Pemasaran dengan internet 46 

BAB V MEMBUAT WEBSITE  

 A. Manfaat Web site 50 

 B. Membuat web dengan menggunakan frontpage 53 

 C. Langkah – langkah membuat web desain 55 

 D. Up Load Web 61 

 

 3



BAB  I 

PERDAGANGAN  INTERNASIONAL 
 

A. SEBAB PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

 
Menurut Kaum  Merkantilis, Perdagangan luar negeri akan memberikan 

sumbangan positif  dalam mendukung  kekayaan suatu negara. Demikian juga ahli 

– ahli yang lain seprti David Ricardo. Sebab – sebab terjadinya perdagangan 

Internasional adalah : 

1. Kebutuhan  manusia semakin banyak namun tidak bisa dipenuhi dengan 

produksi dalam  negeri 

2. Adanya  alih tehnologi dari negara yang sudah maju 

3. Memperluas  pasar produk dalam negeri 

4. Memperoleh  keuntungan dan spesialisasi 

Terdapat 3 macam keunggulan yang menonjol dan penting dalam perdagangan 

internasional  yaitu : 

1. Absolute  Advantage 

2. Comparatif  Advantage 

3. Competitif  Advantage 

Tujuan utama  perdagangan Internasional adalah Dengan adanya perdagangan 

tersebut, kondisi  dalam  negeri justru menjadi lebih baik. 

 
Sebab – sebab naiknya Eksport 

1. Meningkatnya perekonomian dunia 

2. Kurs valuta asing menguntungkan terjadinya eksport 

3. Efisiensi produksi dalam negeri 

4. Tingkat inflasi dalam negeri lebih rendah dibandingkan luar negeri 

5. Adanya kebijakan yang mendukung peningkatan eksport 

6. Gagalnya produksi negara pesaing 
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Sebab – sebab naiknya Import 
1. Membaiknya perekonomian dalam negeri 

2. Kurs valuta asing menguntungkan terjadinya import 

3. Kekurangan produksi dalam negeri 

4. Tingkat inflasi luar negeri lebih rendah dibandingkan dalam negeri 

5. Adanya kebijakan yang mendukung peningkatan import 

 
B.  BISNIS  INTERNASIONAL 
 
Pentingnya mempelajari bisnis internasional : 

1. Banyak organisasi besar melakukan operasinya di tingkat internasional dan 

dipengaruhi oleh ekonomi secara global. 

2. UMKM juga sudah mulai banyak terlibat dalam bisnis internasional 

3. Perkembangan IPTEK di bidang bisnis cenderung pesat sehingga perubahan 

bisa terjadi setiap saat sehingga diperluka pengetahuan tentang bisnis terkini 

4. Diperlukan pengenalan budaya dalam interaksi bisnis antar negara, karena 

masalah kultur, politik dan aspek sosial lainnya dapat mempengaruhi 

aktivitas bisnis 

5. Dengan semakin majunya tehnologi, setiap orang bisa melakukan hubungan 

dengan orang lain di negara berbeda tanpa kendala ruang dan waktu 

 
C.  ESENSI  BISNIS  INTERNASIONAL 

Sasaran Tindakan Penyesuaian 

Pencarian 

kebutuhan 

pelanggan global 

a. Melakukan riset pemasaran dan menganalisis segmen-

segmen pasar, berupaya similaritas – similaritas dan 

perbedaan untuk seluruh negara 

b. Mengadaptasi produk, jasa dan elemen –elemen bauran 

pemasaran untuk memuaskan kebutuhan pelanggan 

c. Memuaskan ke dalam keputusan teknologi dan 
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fabrikasi implikasi dari biaya dan harga, pengembangan 

basis data informasi pelanggan global, seluruh 

distribusi dan logistik 

Lebih baik dalam 

berkompetisi 

a. Menilai, memantu dan menjawab kompetisi global 

dengan menawarkan nilai yang lebih baik, 

mengembangkan citra merk unggul dan posisi produk, 

cakupan produk yg lebih luas, harga yang lebih murah, 

kualitas tinggi, kinerja yang baik, distribusi dan juga 

periklanan 

b. Pesaing merupakan perusahaan – perusahaan  besar  

yang punya tujuan berlainan 

Pengkoordinasian 

aktivitas – 

aktivitas bisnis 

a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan strategi bisnis dan 

menerapkannya untuk seluruh negara, wilayah, dan pasar global 

dengan melibatkan sentralisasi, delegasi dan standarisasi  

Kendala – kendala 

lingkungan 

- Mengakui bahwa lingkungan global meliputi variasi yang 

kompleks disebabkan kebijakan industri, proteksionis dan 

pemerintah, perbedaan ekonomi dan kultural, perbedaan 

infrastruktur pemasaran, kendala finansial disebabkan variasi kurs 

valas dan laju inflasi. 

 

D. TEHNIK  &  STRATEGI  PEMASARAN 

Pemasaran  adalah : kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen 

& membuat barang / jasa sesuai keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, 

mempromosikan serta mendistribusikan produk. Sehingga intinya adalah 

bagaimana agar barang & jasa yang dihasilkan bisa disukai, dibutuhkan dan dibeli  

oleh konsumen. Dimana tujuan utama pemasaran adalah menciptakan nilai barang 

/ jasa yang lebih tinggi dibandingkan yang dibuat  oleh  pesaing. 

Perencanaan  Pemasaran  meliputi 

1. Menentukan kebutuhan & keinginan pelanggan  
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2. Memilih pasar sasaran khusus yaitu pasar  individual, relung pasar & 

segmentasi pasar 

3. Menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan  

4. Pemilihan strategi pemasaran 

Strategi  Pemasaran 

1. Penelitian  pengembangan Pasar, keunggulan utama suatu produk adalah 

perbedaan / keunikan dengan pesaing lain dalam hal :  

• Kualitas yang lebih baik & menarik 

• Harga yang lebih  murah 

• Lokasi yang lebih strategis 

• Pelayanan yang lebih  memuaskan pelanggan 

• Kecepatan   barang sampai ke tempat tujuan. 

Sehingga  sebagai usaha baru sangat cocok untuk menerapkan strategi 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCT & SERVICE 

TARGET  
MARKET 

SEGMENTS 

Kenyamanan 

Quality 

Costumer 
Orientation 

Kepuasan 
pelanggan

Kecepatan/ 
Speed

Inovation 

a. Orientasi  Konsumen, Setiap produk dan kegiatan produksi harus 

memakai konsumen sebagai patokan, sehingga setiap keluhan dari 

pelanggan harus segera mendapatkan pelayanan sesuai dengan 

standar yang ada 
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b. Kualitas yang selalu mengalami perbaikan seperti dalam TQM (Total 

Quality Management ). Terdapat 5 macam komponen kualitas 

meliputi : 

• Ketepatan 

• Daya  tahan 

• Mudah  digunakan 

• Nama  merek  yang  terkenal  &  dipercaya 

• Harga  yang  relatif  rendah. 

c. Kenyamanan, di sini dibutuhkan adanya informasi dari pelanggan 

mengenai keinginan dalam mengkonsumsi barang meliputi : 

• Lokasi  yang dekat 

• Kemudahan bagi pelanggan 

• Tentukan jam kerja yang menyenangkan bagi pelanggan 

• Tentukan perlu adanya antar barang tidak 

• Latihlah karyawan untuk melakukan transaksi dengan cara yang 

sopan 

d. Inovasi terhadap produk meliputi : 

• Bentuk produk baru 

• Perbedaan tehnik dan cara 

• Pendekatan baru dalam memperkenalkan 

e. Kecepatan merupakan  salah satu kekuatan dalam persaingan karena 

mengurangi biaya, meningkatkan kualitas dan memenuhi 

permintaan pasar ( mis kasus KOMPAS dicetak di daerah ). Secara 

filosofis disebut Time Compression Management  yang meliputi 2 aspek 

yaitu : Mempercepat produk baru ke pasar dan memperpendek 

waktu dalam merespon permintaan pelanggan. 

Agar dapat bersaing hendaknya dilakukan hal – hal sbb: 

• Perbaharui keseluruhan proses agar lebih cepat 
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• Ciptakan fungsi silang dari tim kerja/ Hidupkan teamwork  

yang  harmonis 

• Arahkan tujuan agar agresif untuk mengurangi siklus waktu 

• Tanamkan budaya cepat, tepat, hemat, sehat & nikmat 

• Gunakan  tehnologi yang dapat mempercepat proses 

f. Pelayanan &  Kepuasan  Pelanggan 

Cara menciptakan pelayanan prima demi kepuasan Pelanggan dapat 

dilakukan sbb : 

• Dengarkan dan perhatikan pelanggan 

• Tetapkan pelayanan terbaik 

• Tetapkan ukuran & kinerja standart 

• Berikan perlindungan hak – hak karyawan 

• Gunakan tehnologi yang memberikan pelayanan terbaik 

• Berikan reward bagi pelayanan terbaik 

 

2. PRODUK 

Produk selalu mengalami life cycle yang terdiri dari beberapa tahap: 

a. Tahap Pengembangan, Dalam menciptakan produk sering terjadi 

kegagalan ( hampir 80%) alasan mengapa produk mengalami kegagalan : 

• Produk tidak berbeda dengan yang sudah ada di pasar 

• Wirausaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang pasar 

• Miskin perencanaan & kurang gencar berpromosi 

• Gagal dalam strategi perubahan 

• Kekurangan dana dan kurang komitmen terhadap produk 

yang baru. 

Sementara keberhasilan produk biasanya didukung oleh : 

• Simplicity / Sederhana 
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• Integrity 

• Human  focus 

• Sinergy 

• Creativity 

• Risk 

b. Tahap  Pengenalan, produk baru harus mampu menerobos pasar yang 

sudah ada 

c. Tahap Pertumbuhan penjualan, biasanya bila tahap 1&2 berhasil maka 

akan memudahkan tahap ketiga 

d. Tahap kematangan yaitu volume penjualan terus meningkat & profit  

margin mencapai puncaknya 

e. Tahap  kejenuhan, konsumen merasa bosan dengan produk yang ada 

sehingga perlu adanya inovasi baru dalam berproduksi 

f. Tahap penurunan, secara mikro bisa disiasati dengan melakukan 

Longrun product. 

 

E. e-commerce 

Dengan meluasnya pasar global, maka pengusaha tidak hanya cukup 

dengan mengandalkan iklan atau selebaran/ baliho-baliho untuk 

memajukan bisnis yang dijalankannya. Internet secara tool / alat bagi 

pengusaha untuk meningkatkan produktifitasnya, dan merupakan media 

informasi yang selalu up to date bagi pelanggan. 

Dalam konteks yang lebih jauh, e-commerce  menjadi sarana bagi penjual 

dan pembeli untuk bertransaksi atas barang dan jasa yang diinginkannya. 

Perdagangan dengan menggunakan internet ini selain akan memudahkan 

bagi konsumen untuk mengenali produk dan juga untuk memperoleh 

informasi yang lebih lanjut juga menjadi sarana atau media  untuk promosi 

murah  bagi pengusaha. 
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BAB  II 

POWER  POINT  UNTUK  PRESENTASI 
 

A. PEMASARAN PRODUK 
 

 Dunia bisnis berkembang sangat cepat yang membutuhkan  adanya berbagai 

pengembangan  di semua lini mulai dari model atau desain produk, bahan baku, 

proses produksi, penjagaan kualitas  sampai dengan proses distribusi dengan 

menggunakan pemasaran. 

Secara umum dalam kerangka pengembangan pasar, berbagai keunggulan 

utama suatu produk adalah perbedaan / keunikan dibanding produk sejenis yang 

diproduksi pesaing lain,  dalam hal   ini meliputi 

• Barang atau jasa yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

• Desain menarik dengan inovasi terbarukan 

• Kualitas yang lebih baik 

• Harga yang lebih  murah 

• Lokasi yang lebih strategis 

• Pelayanan yang lebih  memuaskan pelanggan 

• Kecepatan   barang sampai ke tempat tujuan. 

 Suatu produk harus berorientasi pada konsumen artinya produk baik barang 

maupun jasa yang diproduksi bisa mampu memenuhi harapan atau keinginan 

konsumen. Di dalam memenuhi kebutuhan konsumen ini bisa dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain 

a. Iklan, merupakan suatu usaha untuk membujuk konsumen agar mau mengonsumsi 

barang dan jasa yang dibuat oleh produsen. Berbagai cara dan media atraktif 

dilakukan oleh produsen agar barangnya bisa diterima oleh masyarakat. Mulai dari 

iklan media massa, koran, majalah sampai dengan penyebaran leaflet atau flyir 

yang didesain khusus untuk menarik calon konsumen sampai dengan media 

elektronik. 
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b. Deferensiasi Produk, yaitu merupakan suatu upaya untuk menyamakan keinginan 

konsumen dengan produk yang akan dibuat oleh produsen. Biasanya dilakukan 

dengan cara penelitian atau survey pasar. 

 Dari beberapa metode pemasaran tersebut, ternyata merupakan pemasaran 

dengan biaya yang relatif mahal. Produsen harus membayar ratusan juta hanya untuk 

membuat satu slot iklan. Misalnya untuk membuat iklan Sabun Lux seorang Luna 

Maya dibayar sampai ratusan juta rupaih belum termasuk cost production yang lain. 

Untuk itu beberapa perusahaan pada skala menengah ke bawah memilih cara 

pemasaran lain selain iklan. Banyak cara unik yang dilakukan oleh produsen dalam 

rangka pemasaran murah meriah, antara lain dengan melakukan pemasaran door to 

door. Salah satu media efektif pemasaran door to door adalah dengan melakukan 

presentasi pada sebuah institusi, sehingga dengan sekali kegiatan pemasaran bisa 

menarik banyak konsumen dan akan terjadi dialog interaktif  antara calon konsumen 

dengan marketer/ pemasaran. 

 Untuk menambah menariknya suatu presentasi, marketing bisa memanfaatkan 

multi media dengan menggunakan program - program komputer. Salah satunya 

adalah dengan Power Point. 

B. PEMROGRAMAN POWER POINT 

Microsoft Power Point merupakan salah satu aplikasi milik Microsoft, 

disamping Microsoft Word dan Microsoft Excel yang telah kita kenal. Ketiga aplikasi 

ini lazim disebut Microsoft Office. Pada dasarnya, aplikasi Microsoft Power Point 

berfungsi untuk membantu user dalam menyajikan presentasi. Aplikasi ini 

menyediakan fasilitas Slide untuk menyampaikan pokok – pokok materi yang akan 

disampaikan kepada calon costumer. Slide – slide yang ditampilkan bisa dibuat 

dengan sangat menarik dengan berbagai fasilitas yang terdapat dalam power point. 
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Dengan fasilitas, Animation, suatu slide dapat dimodifikasi dengan menarik. 

Begitu juga dengan adanya fasilitas: Font Picture, Sound dan Effect dapat dipakai 

untuk membuat suatu slide yang bagus. Selain itu, Power point juga bisa digabungkan 

dengan program Microsoft yang lain. Artinya bila kita sudah mempunyai file dalam 

bentuk word atau excell bisa dengan mudah kita copi dalam program Power Point. 

Setiap lembar tayangan berisi materi disebut Slide. Agar slide yang sedang 

dibangun dapat menarik, tujuan pemasaran produk dapat tercapai, dan dapat 

dimengerti oleh calon costumer  dengan efektif, maka terdapat beberapa langkah 

yang harus dilakukan : 

1. Membuat garis besar topik bahasan yang perlu disampaikan.  

2. Dibuat sub point dari masing-masing point yang ada dan lengkapi dengan 

gambar, karikatur pada slide yang dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa 

animasi yang terdapat dalam slide jangan sampai justru menyebabkan 

perhatian atas materi menjadi berkurang 

3. Berilah bullet, font, dan color yang menyolok pada point yang paling 

utama agar menjadi pusat perhatian. 

4. Apabila terdapat beberapa produk yang akan ditampilkan maka pilih satu 

yang menjadi unggulan sebagai satu point mencolok agar perhatian calon 

costumer terfokus. 

5. Produk lain hanya merupakan suplemen. 

6. Gambar dan keunggulan produk harus ditonjolkan 

B.1. MENGAKTIFKAN DAN MENUTUP POWER POINT  

         Untuk memulai Power Point ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu: 

1. Buka Start Menu, dan pilih Programs, Microsoft Power Point (Lihat gambar 3). 

Setelah itu akan muncul kotak dialog Power Point, yang mana nantinya akan 
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diberikan 4 pilihan, dan kita dapat memilih salah satu options tersebut: Auto 

Content Wizard, Template, Blank Presentation, atau Open Existing Presentation. 

2. Setelah kita pilih salah satu, klik OK atau tekan Enter. Selanjutnya, akan muncul 

layar New Slide dan tentukan AutoLayout yang kita inginkan. 

3. Pilih OK atau tekan Enter. 
 
 
 
 
 

      

Gambar 2.2. Tampilan Taskbar Start. 

2.2. TAMPILAN LAYAR POWER POINT 

           Setelah membuka Power Point, akan terlihat jendela ProgramPower Point 

sebagaimana tercantum pada gambar 2 berikut ini : 
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Gambar 2.3 Tampilan Jendela Power Point 

Keterangan: 

Kotak Placeholder, untuk meletakkan aneka objek presentasi. 

Kotak dialog, kotak yang muncul pada layar bila diaktifkan salah satu menu. 

                        Kita bisa mengatur berbagai pilihan yang tersedia di dalamnya. 

 

Status Bar, pada bagian ini ditemukan dua indikator. 

Dari kiri kekanan adalah indikator tampilan slide, dan indikator template. 

 

Menu Bar, disebut juga dengan Pull Down Menu. Bila kita mengklik salah satu menu 

maka akan terbuka sekelompok menu lain yang berhubungan dengannya. 

 

Scrool Box, yaitu vertikal sisi kanan layar dan horizontal di sisi bawah layar. 
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Toolbar, seperangkat icon yang berfungsi untuk menggantikan perintah-perintah yang 

terdapat pada menu Bar. 

2.3. MENYIMPAN DAN MENUTUP POWERPOINT 

Menyimpan Presentasi 

Saat pertama kali menyimpan presentasi, gunakan menu File, Save As. Aplikasi akan 

menampilkan kotak dialog Save As. Ketikkan nama file yang kita inginkan pada bagian 

File Name. 

 

Gambar 2.4. Bentuk tampilan dari menu Save As. 

Ketikkan nama file yang kita inginkan pada bagian File Name. Pilih atau ubah drive 

penyimpanan pada Menu Save in. Klik OK untuk mengakhiri penyimpanan. 

Menutup Presentasi 

Setelah selesai bekerja dengan sebuah presentasi dan menyimpannya, Kita tentu ingin 

menutup presentasi tersebut. Gunakan menu File, Close atau mengklik tombol bergambar 

X pada sudut kanan atas jendela. 
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B.2.  PEMAHAMAN TOOLBAR 

Toolbar merupakan salah satu bagian yang paling penting dari Power Point. 

Fungsi utama Toolbar adalah mempercepat akses kesejumlah perintah yang sering 

dipakai. Untuk membuka file baru tekan file kemudian akan muncul berbagai pilihan 

akses diklik new. Untuk membuka sile baru pilih new slide 

 

 

 

 

 

 
Untuk membuka file baru tekan File 
- New 

Untuk membuka lembar/ slide  baru 
tekan New Slide 

Gambar 2.5. Membuka File baru dan slide baru 

Tool bar menyediakan berbagai pilihan dengan format yang sama dengan 

word maupun excell, sehingga user yang sudah memahami kedua program tersebut 

akan dengan mudah berkomunikasi dengan Power Point. Untuk menggunakan 

Toolbar, klik salah satu icon yang mewakili perintah yang Anda inginkan. Bila icon 

tampak tertekan ke dalam, berarti ia sedang diaktifkan. Untuk menonaktifkannya, 

tinggal menekan icon tersebut sekali lagi. Misalnya untuk  pembuatan tabel, drawing 

maupun menebalkan dan mencetak miring huruf. 
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Lihat contoh pada tombol B-I-U ( Bold-Italic-Underline ) berikut ini: 

 

 

Gambar 2.6.  Keadaan icon (Aktif atau Non Aktif). 

                 Terdapat berbagai pilihan penggunaan menu yang akan dimunculkan dalam 

spacebar. Untuk mengaktifkan menu – menu pilihan dengan cara mengklik view, 

sehingga muncul berbagai pilihan akses dan klik toolbar. Akan muncul berbagai pilihan. 

Untuk menu toolbar yang kita pilih akan muncul tanda √ ( centang ). Untuk menon 

aktifkan kembali tekan menu tersebut dan tanda √ akan hilang. Seperti pada gambar 2.7 

berikut ini. 
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Gambar2.7: Langkah mengaktifkan Menu Toolbar.     

B.3. PENGGUNAAN MENU 

              Pada kondisi Default, Menu Bar Power Point terdiri dari sembilan kelompok 

menu. Mulai dari File di ujung kiri sampai Help di ujung kanan. Untuk mengakses 

perintah pada salah satu menu, Anda cukup mengklik nama perintah yang diinginkan. 

Pada layar akan muncul kotak dialog yang berhubungan dengan perintah tersebut. 

              Pada  Power Point versi Microsoft Office 2003 ke atas akan muncul pilihan slide 

lay out  di sisi kanan layar.  Slide lay out menunjukkan pilihan – pilihan lay out yang bisa 

digunakan untuk membuat model – model dialog pada Power Point. Seperti tercantum 

dalam gambar sebagai berikut : 
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Pilihan lay 
out dalam 
kotak dialog 

Gambar 2.8. Pilihan Slide Lay out 
 
 Pada pilihan lay out akan muncul menu  

a. Text Lay out , di mana kotak dialog hanya akan digunakan untuk menulis text 

atau tulisan. 

b. content lay out yang berfungsi memasukkan berbagai macam content atau 

model materi yang akan ditampilkan dalam kotak dialog misalnya grafik, 

gambar dan diagram 

c. text dan content lay out,  sehingga dalam kotak dialog selain akan bisa 

menampilkan tulisan atau text selain gambar, diagram dan grafik. 

d. Other lay out, untuk memasukkan berbagai pilihan menu dalam kotak dialog 

yang lain. 

Untuk mengaktifkannya tinggal klik salah satu dari pilihan menu tersebut. 

Pada space bar bagian bawah akan muncul menu – menu piliha yang sama dengan 

microsoft word dan excell. Namun ada satu menu yang berbeda yaitu slide show, 

yang digunakan untuk memunculkan  Power Point secara full screen untuk presentasi. 

Seperti dalam gambar 2.9 berikut ini 
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Slide Show  
 

Gambar 2.9. Slide Show 

 Setelah diklik slide show akan muncul tampilan Power Point seperti dalam 

gambar 2.10. sebagai berikut : 

 

Menu dlm show Gambar 2.10. Power Point Show 
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 Di dalam show akan muncul berbagai pilihan menu yang akan memudahkan 

presentasi . seperti next untuk memunculkan slide berikutnya, go to slide untuk 

memudahkan bagi presenter apabila terdapat banyak slide, dan harus memunculkan 

satu pilihan slide, screen dengan berbagai pilihan seperti speaker, dan pilihan show 

yang lain. 

 Selain menggunakan icon, slide show juga bisa dilakukan melalui pilihan klik 

view - slide show. Atau bisa juga dengan menekan tombol F5.  

 

B.4 MENGETIK TEXT 

Setelah melakukan pilihan atas lay out kotak dialog, maka untuk mengisikan 

teks kedalam slide, kita cukup mengganti teks contoh (Clik to Add) yang berada pada 

kotak-kotak placeholder. Pada saat kita mengklik kotak placeholder, sebuah bingkai 

akan muncul mengelilinginya. Ini menandakan kotak tersebut telah dipilih dan siap 

untuk diisi teks.  

Pilihan huruf ( font ) terletak pada menu bar di sisi atas, Apabila sudah 

memiliki file pada excell atau word, juga bisa dilakukan copy data. Copy data akan 

dibahas dalam sub bab tersendiri. Dalam  besar huruf text mula – mula akan 

memberikan pilihan besar ( 44 ) namun seiring dengan bertambahnya text, maka 

besar huruf akan semakin mengecil dengan sendirinya. Namun berbeda dengan word 

yang akan langsung menambah halaman sendiri, dalam program Power Point, pilihan 

slide baru tidak bisa dilakukan secara otomatis. 

Berikut ini contoh apabila terjadi kelebihan dalam text yang ditulis dalam 

kotak dialog   
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Gambar 2.11. Kelebihan text dalam kotak dialog 

 Untuk itu dalam mengatur text, dilakukan secara manual. 

B.5. MENYISIPKAN GAMBAR DAN FOTO 

 Power point memberikan fasilitas untuk menyisipkan gambar dan foto melalui 

pilihan bar insert – picture – clip art. Selain itu juga ada pilihan penyisipan yang lain 

seperti diagram, chart, grafik dan sebagainya. Seperti dalam gambar berikut ini : 
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Gambar. 2.12. Menyisipkan foto 

Menyisipkan gambar 
 

 

 

Penyisipan juga bisa dilakukan dengan melakukan klik pada menu bar yang 

ada di bagian bawah.  Apabila gambar atau foto terdapat dalam file maka cukup klik 

insert – picture – from file. 

Foto atau gambar juga bisa dijadikan back ground dalam Power point yang 

akan mendukung presentasi yang dilakukan.  Seperti dalam gambar berikut ini : 
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Gambar 2.13. Gambar/ foto sebagai back ground 

 Penyisipan gambar sebagai back ground harus disesuaikan dengan tema yang 

diambil sehingga akan mendukung presentasi yang dilakukan, karena apabila tidak 

sesuai justru akan merusak presentasi atau presentasi yang dilakukan menjadi tidak 

fokus atau terarah. 

 

B.6. MENYISIPKAN GRAFIK DAN DIAGRAM 

 Menyisipkan grafik dan diagram dilakukan untuk melengkapi bahan – bahan 

presentasi. Sebelum menyisipkan grafik dan diagram perlu dilakukan pilihan lay out 

yang sesuai yaitu text dan content atau other  lay out. Pilihan lay out, baik melalui 

grafik, diagram maupun gambar. Contoh – contoh pemanfaatan lay out antara lain 

ditunjukkan dalam gambar di bawah ini 
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Gambar 2.14. Lay out untuk menyisipkan diagram, gambar atau grafik 

 Pembuat presentasi dengan menggunakan power point bisa menyesuaikan 

kebutuhan  dengan pilihan lay out yang ada, bahkan bisa melakukan kombinasi antara 

diagram, gambar maupun grafik. Untuk grafik, bisa dilakukan dengan menyisipkan 

hasil olahan pada program excell. Penyisipan dari program lain akan dibahas dalam 

sub bab tersendiri. 

 
B.7. TEXT  DENGAN MENGGUNAKAN  EFEK KHUSUS 

Dalam melakukan presentasi selain gambar, foto, diagram maupun grafik 

untuk menarik bisa juga dengan memberikan efek khusus misalnya dengan 

menggunakan WordArt. Power Point menyediakan fasilitas pada menu space bar 

bagian bawah . Cara memanfaatkan Word Art sama dengan pada program Microsoft 

Word, yaitu dengan mengklik WordArt sehingga muncul tampilan seperti dalam 

gambar 2.15 berikut : 
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Gambar  2.15. Pemanfaatan WordArt sebagai special effect 

Pemanfaatan WordArt biasanya digunakan untuk membuat judul atau 

penekanan terhadap suatu materi presentasi. 

B.8. MENYISIPKAN  MATERI DARI  PROGRAM  WORD DAN EXCEL 

 Di dalam membuat materi presentasi kadangkala materi sudah ada atau 

diambil dari program yang lain misalnya excel atau word. Untuk itu, bisa dilakukan 

dengan mengcopy materi secara langsung dari Word atau Excel. Caranya adalah 

membuka file yang akan dicopy baik dalam word maupun excel, materi yang akan 

dicopy diblok terlebih dahulu kemudian klik edit – copy. Setelah itu membuka slide 

dalam power point dan klik edit – paste.  

 
B.9. HYPERLINK  FILE  

 Presentasi yang dilakukan kadang kala harus dilakukan dengan menampilkan 

berbagai data dalam berbagai file. Untuk memudahkan dan juga menambah 

menariknya suatu presentasi bisa dilkukan dengan cara memanggil file yang sudah 

dihubungkan atau dengan hyperlink.  

 Cara untuk melakukan hyper link adalah dengan klik kanan pada slide yang 

akan dihyperlink, kemudian akan muncul pertanyaan untuk memilih fie – file yang 
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akan dihyperlink. Klik Ok, artinya file tersebut sudah terhubungkan dengan slide 

dalam power point. Seperti dalam gambar 2.16 berikut ini : 

  

 
 

Gambar  2.16. Proses Hyperlink 

 Hasil hyperlink baru akan bisa dioperasionalkan pada saat dilakukan slide 

show. Seperti dalam gambar 2.16 diatas. 
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B.10. SLIDE  DESAIN 

 Untuk lebih menariknya suatu presentasi maka bisa ditambahkan slide desain 

sebagai back ground. Selain back ground dengan foto atau gambar, program Power 

Point juga menampilkan pilihan dalam slide desain. Untuk melakukannya dengan 

cara klik slide desain yang ada di pojok kanan atas menu bar. Selain muncul desain 

template juga akan muncul color schemes dan Animation schemes. Terdapat lebih 

dari 15 pilihan desain seperti dalam gambar 2.17. berikut ini : 

 

 
Gambar 2.17 Pilihan slide desain 

Slide desain Animation schemes 

  

 

 

Terdapat berbagai macam pilihan slide desain. Salah satu keunggulan slide desain 

dalam Microsoft Office 2003  adalah bahwa desain bisa ditampilkan berbeda – beda 

dalam masing – masing slide. Selain slide desain, juga terdapat pilihan animasi  yang 

akan membantu memunculkan materi – materi dalam Power Point. 
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C. CONTOH  PEMASARAN DENGAN MEDIA POWER POINT 

  
 Setelah memahami pemanfaatan Power Point, maka yang diperlukan adalah 

bagaimana caranya agar pemasaran yang dilakukan bisa tepat sasaran. Langkah – 

lamngkah penting yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Memahami produk utama yang akan dijual / dipromosikan 

2. Bila terdapat lebih dari satu produk yang akan dipasarkan, pilih yang paling 

unik dan berbeda dengan yang sudah ada di pasar 

3. Bila tidak terdapat keunikan yang bisa ditonjolkan, pilih produk yang paling 

murah 

4. Buatlah spesifikasi yang jelas untuk poduk yang akan dipasarkan 

5. Gambar produk yang ditampilkan harus jelas dan detail 

6. Bila ada produk lain yang akan ditampilkan, gunakan hanya sebagai tambahan 

7. Buatlah satu motto yang pasti akan diingat oleh costumer 

8. Carilah back ground yang mencolok namun tidak terlalu ramai, atau yang 

mewakili produk yang akan ditampilkan. 

Berikut ini contoh  Power Point yang digunakan untuk memasarkan  produk 

meubel. 
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Gambar  2.18. Contoh pemasaran produk meubel 
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BAB   III 

PENGENALAN  INTERNET  UNTUK  BISNIS 
 

A. PENGERTIAN  INTERNET 

Internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang berarti  “antara”. 

Sedangkan kata network mengacu pada jaringan. Sehingga secara harfiah, Internet 

mengandung arti jaringan antara atau penghubung. Internet menghubungkan berbagai 

jaringan yang tidak saling bergantung satu sama lain sehingga dapat saling 

berkomunikasi. Jaringan internet didesain bisa digunakan untuk semua komputer 

tanpa memperhatikan jenis dan sistem operasi maupun aplikasinya.Dalam 

komunikasinya, internet menggunakan protokol standart dengan telepon dan satelit 

yaitu dengan TCP ( Transmission Control Protocol ) atau IP (Internet Protocol). 

Disamping menggunakan PC (Personal Computer), kita juga bisa mengakses 

Internet melalui Handphone (HP) menggunakan Fasilitas yang disebut GPRS 

(General Packet Radio Service). GPRS merupakan salah satu standar komunikasi 

wireless (nirkabel) yang memiliki kecepatan koneksi 115 kbps dan mendukung 

aplikasi yang lebih luas (grafis dan multimedia). Teknologi GPRS dapat diakses yang 

mendukung fasilitas tersebut. Pen-setting-an GPRS pada ponsel Tergantung dari 

operator (Simpati, Indosat, XL, 3 dan lain - lain) yang digunakan. Biaya akses 

Internet dihitung melalui besarnya kapasitas (per-kilobite) yang didownload. 

Internet juga semakin banyak digunakan di tempat umum. Beberapa tempat 

umum yang menyediakan layanan internet termasuk perpustakaan, dan internet cafe 

atau warung internet (juga disebut Cyber Cafe). Saat ini internet bisa dinikmati di 

banyak akses publik, misalnya di Solo, kita sudah bisa menikmati ayanan internet di 

Food Court sebuah Pusat Perbelanjaan, bahkan City walk yang sedang dibangun 

pemerintah kota pun dilengkapi dengan berbagai sarana internet melalui hotspot/ wifi.  

Perkembangan Internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi. 

Berbagai transaksi jual beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan cara tatap 
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muka (dan sebagian sangat kecil melalui pos atau telepon), kini sangat mudah dan 

sering dilakukan melalui Internet. Transaksi melalui Internet ini dikenal dengan nama 

e-commerce. 

 

B. CARA  AKSES INTERNET 

Dengan berbagai fasilitas untuk memanfaatkan internet maka terdapat pula 

berbagai cara untuk melakukan akses ke internet, antara lain dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Sambungan langsung ke Network 

Dengan menggunakan sebuah komputer yang secara langsung mempunyai 

hubungan ke internet. Sebagai contoh, dengan menggunakan sebuah PC yang 

merupakan bagian dari sebuah jaringan komputer yang mempunyai hubungan ke 

internet. Di sini komputer bisa  menjadi host INTERNET penuh, yaitu mempunyai 

alamat elektronik tersendiri. 

2.  Sambungan dengan menggunakan SLIP/PPP 

Untuk menggunakan hubungan dial-up telepon, komputer perlu dilengkapi 

dengan sebuah alat untuk mengkonversi sinyal komputer (digital) menjadi sinyal 

telepon (analog), dan sebaliknya. Alat untuk mengkonversi sinyal digital ke sinyal 

analog disebut modulator. Sedang, alat untuk mengkonversikan sinyal analog ke 

sinyal digital disebut demodulator. Untuk mengakses ke internet melalui 

hubungan telepon, maka perlu dilengkapi dengan sebuah modem (modulator-

demodulator). Selain itu diperlukan juga TCP/IP dan software SLIP atau PPP 

seperti Linux, Warp, dll. 

3.  Sambungan langsung ke On-line Service seperti BBS, Compuserve. 

Untuk menjadi sebuah host internet tanpa harus memiliki hubungan full-time ke 

internet (yang umumnya sangat mahal), ada sebuah cara mensetup sebuah host 

internet melalui hubungan telepon. Untuk melakukan hal tersebut, Anda perlu 

mengadakan perjanjian dengan sebuah host internet yang lain yang bertindak 
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sebagai titik hubungan. Selanjutnya, diperlukan sejumlah program yang disebut 

sebagai PPP (Point to Point Protocol) dan SLIP (Serial Line Internet Protocol) 

dalam workstation. Setelah workstation menghubungi host internet melalui jalur 

telepon, PPP menyediakan kemampuan TCP/IP untuk workstation tersebut. 

 Untuk melakukan akses internet, diperlukan fasilitas sebagai berikut : 

1. Hardware 

Komputer dengan spesifikasi minimum sebagai berikut : 

• PC minimal 386 (486 DX-4 recomended) 

• Monitor Super VGA 

• RAM 4 MB (8 MB recomended, tergantung program aplikasi) 

• Memiliki Communication Port (RS-232) 

• Modem dengan kecepatan 14400 BPS atau lebih 

• Mouse 

• Multi Media (tergantung aplikasi pelayanan INTERNET) 

• Mampu menjalankan system Windows 

2.  Berlangganan dengan ISP (INTERNET Service Provider) atau Online Service 

3.  Software/Program Aplikasi seperti  

• Eudora Light 

• Netscape 

• Internet Explorer 

• Internet Phone 

• Net 2 Phone 

• Net Meeting 

 
C. LAYANAN  INTERNET 

Sudah jamak bahwa internet saat ini menjadi kebutuhan utama dalam berbagai 

lingkup kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, keuangan, sampai entertaiment, 

sport dan hiburan yang lain. Negara yang merupakan pengguna internet terbesar 

ditengarai adalah Korea Selatan, di mana lebih dari 50% penduduknya menggunakan 
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internet sebagai media atau alat untuk berkomunikasi. Kemajuan internet ini 

dilengkapi dengan berbagai situs yang bermunculan baik sebagai situs pribadi, 

perusahaan maupun situs yang melayani pencarian situs – situs atau informasi 

pendukung. Salah satu situs pencarian terbesar antara lain Google dan Yahoo.  

Fasilitas pendukung Internet menyediakan banyak pelayanan teknis. Namun 

terdapat beberapa bagian utama antara lain : 

1. Pelayanan Mail 

Pelayanan untuk mengirim dan menerima pesan-pesan. Setiap pesan yang 

dikirim dari satu sistem ke sistem-sistem yang lain menuju tujuan akhir. Di 

belakang layar, pelayanan mail memastikan bahwa pesan-pesan yang dikirim 

dan diterima secara lengkap pada alamat yang benar. 

2. Pelayanan telnet 

Pelayanan yang memberikan kesempatan Anda menghubungi sistem remote 

atau sistem yang terletak di tempat yang jauh. Sebagai contoh, Anda dapat 

menggunakan telnet untuk menghubungi sebuah host/provider di negara lain. 

Setelah Anda menghubungi host tersebut, Anda dapat login ke host tersebut 

(username dan password yang sah). Setelah itu Anda dapat bertukar data 

melalui internet. 

3. Pelayanan File Transfer Protocol (FTP) 

Pelayanan transfer file dari satu sistem ke sistem lain. Dalam internet, Anda 

dapat mentransfer file dari host ke sebuah host remote. Proses ini disebut 

uploading, dan sebaliknya jika Anda mentransfer file dari host remote ke host 

lokal disebut downloading. 

4. Pelayanan Client/Server 

Program Client meminta dukungan program server. Sebagai contoh, Gopher 

client menampilkan menu, setelah Anda memilih perintah-perintah dalam 

menu, Gopher client menghubungi Gopher server yang sesuai (tidak perduli 

dimana lokasinya dalam internet) dan mengeksekusi permintaan Anda. 
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Jenis – jenis layanan lain yang familier atau umum digunakan adalah 

• Electronic Mail (E-mail) 

Fungsi : mengirim atau menerima surat ke/dari seluruh penjuru dunia. 

Sebagai pemakai internet, Anda dapat mengirim dan menerima pesan dari pemakai 

lain dari berbagai penjuru dunia. Namum selain pesan-pesan pribadi, dengan E-

mail dapat juga mengirim dan menerima file binary. Maka secara virtual Anda 

dapat mengirim dan menerima segala tipe data. Sistem mail adalah tulang 

punggung (dan motivasi awal) dari internet itu sendiri. 

Untuk dapat menerima surat elektronik, Anda harus memiliki kotak pos (mailbox) 

untuk menampung surat-surat yang masuk sebelum Anda sempat menbacanya. 

Sebuah kotak pos elektronik (electronic mailbox) sama dengan kotak pos dikantor 

pos. Siapapun bisa mengirim surat ke kotak pos, tetapi hanya pemiliknya yang bisa 

meneliti dan membuang isi kotak surat tersebut. 

Alamat kotak pos untuk surat elektronik disebut E-mail address. Sebagai contoh : 

     Izza_wisnu @yahoo.com 

izza  : nama user 

yahoo : nama provider 

Surat menyurat di internet dilakukan dengan menggunakan program surat 

elektronik. Cara penggunaannya sangat mudah bila program dijalankan dibawah 

user interface grafis seperti Windows. Saat pengiriman  hanya perlu diisikan 

alamat penerima dan subjek (topik) surat, kemudian isi surat langsung dapat 

diketik untuk dikirim. Jika perlu Anda dapat menyertakan file tertentu untuk 

dikirim bersama-sama dengan surat tersebut (Attachments).  

Program surat elektronik yang popular digunakan adalah Eudora Mail. Eudora 

Mail menggunakan protokol yang disebut POP (Post Office Protocol) dan dibuat 

oleh Qualcomm Inc. 

Salah satu fasilitas email yang saat ini banyak digunakan adalah mailing list, yaitu 

suatu kelompok diskusi yang dibangun menggunakan teknik yang sama dengan 

proses penyebaran surat elektronik. Dengan menggunakan fasilitas ini, sebuah 
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berita/file dapat didistribusikan ke banyak pengguna sekaligus. Bahkan 

penggunanya dapat melakukan diskusi, seminar, ceramah, konferensi secara 

elektronik tanpa terikat dimensi ruang dan waktu. Diskusi dapat berlangsung setiap 

hari tanpa henti. Hasil yang diperoleh akan jauh terkadang lebih efektif daripada 

penyelenggaraan seminar/konferensi konvesional. Dalam mailing list ini terdapat 

moderator yang akan menfasilitasi pengiriman berbagai macam pendapat atau 

tulisan yang dimasukkan dan untuk disebarkan pada setiap anggota. 

Daftar beberapa alamat Mailing List dengan topik ekonomi 

Mailing List Keterangan 

Nacubo%ctstatey.bitnet@vm1.nodak.edu Bisnis,Keuangan, dan Administrasi Pro 

Econ-dev@csn.org Perkembangan ekonomi Internasional 

economy@tecmetyvm.mty.itesm.mx Ekonomi di negara-negara kurang 

berkembang 

gc-INTERNET@uriacc.uri.edu Ekonomi global 

pol-econ@shsu.bitnet Ekonomi politik 

 

Mailing list saat ini juga dibangun dalam kelompok tertentu untuk tujuan reuni dan 

sebagainya. Biasanya anggota mailing list terbentuk karena mempunyai 

kepentingan yang sama, misalnya mailing list beasiswa, manajer Indonesia dan 

sebagainya. 

  
• File Tranfer Protocol (FTP) 

Fungsi dari FTP adalah untuk mengirim dan menerima file antar host dari seluruh 

penjuru dunia. Anonymous FTP memungkinkan pengaksesan ke server FTP 

dengan login anonymous tanpa memerlukan password. Anonymous FTP adalah 

salah satu dari pelayanan dalam Internet yang cukup penting. Dengan akses ke 

berbagai anonymous FTP, Anda dapat memperoleh file-file secara grafis. Anda 

dapat menemukan program-program, gambar-gambar, majalah elektronik, artikel-

artikel dalam kelompok diskusi tertentu. Salah satu program FTP adalah WS_FTP. 
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• Tele Networking (TelNet) 

Fungsi dari telnet adalah untuk mengakses komputer (host/server) dari 

jauh/Remote login. 

Telnet adalah program yang memungkinkan komputer kita menjadi terminal dari 

komputer lain di internet. Telnet memungkinkan kita untuk masuk (log in) sebagai 

pemakai komputer jarak jauh dan menjalankan program komputer layanan yang 

ada dikomputer tersebut. 

 

• User’s Network (UseNet) 

UseNet adalah sistem kelompok diskusi di mana artikel-artikel didistribusikan ke 

seluruh dunia. UseNet memiliki ribuan kelompok diskusi, sehingga tidak heran 

jika UseNet meliputi segala macam topik yang mungkin Anda inginkan. 

 

• World Wide Web (WWW) 

Sering disebut “the WEB”/”W3”, merupakan sistem dalam internet yang memiliki 

fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan 

teknologi hypertext.  

Sebutan World Wide Web (Web=jaring laba-laba) sangat tepat untuk 

menggambarkan struktur data pada jaringan internet. Berbeda dengan misalnya 

susunan data logis berstruktur pohon yang dikenal dari DOS. WWW 

memungkinkan penanganan atau akses yang jauh lebih fleksibel pada file yang 

dikelola. 

Dalam  WWW, struktur sumber daya internet dapat dibandingkan dengan jaring 

laba-laba. Bila dilihat polanya, jaringan ini terdiri atas lingkaran-lingkaran 

berbagai ukuran yang berpusat pada titik tengah yang sama. Dari titik tengah ini 

terbentuk garis-garis penghubung yang tegak lurus pada lingkaran, sehingga 

terdapat titik simpul. Bila pada struktur pohon percabangan merupakan jalur 

hubungan, pada Web semua garis merupakan penghubung setiap titik simpul 
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yang mengandung data. Pemilihan disini dilakukan dengan item Hypertext. Pada 

titik simpul bisa terdapat sebuah komputer di Internet atau sebuah petunjuk untuk 

file tertentu pada sebuah komputer. Hal ini berarti, dengan memilih sebuah item 

Hypertext diciptakan hubungan dengan sebuah komputer pada suatu tempat di 

dunia, dimana Anda dapat melanjutkan perjalanan atau langsung ke sebuah file 

tertentu. 

“Bahasa” yang digunakan World Wide Web adalah Hypertext Mark up Language 

( HTML ) . Untuk membuat Hypertext, dikembangkan sebuah bahasa 

pemrograman khusus yang memungkinkan pengikatan alamat WWW atau file 

dalam sebuah dokumen. File ini biasanya berextention *.html. Agar file yang 

berisi Hypertext ini bisa dikirimkan, diperlukan protokol pengiriman data yang 

spesifik yang disebut HyperText Transfer Protocol (HTTP). Untuk menemukan 

setiap hubungan Hypertext digunakan Uniform Resource Locator (URL). Karena 

itu, halaman WWW juga disebut dokumen URL. 

Beberapa alamat browser/search engine di internet adalah sebagai berikut: 

Nama Alamat elektronik 

Yahoo! http://www.yahoo.com/ 

Alta Vista http://www.altavista.digital.com/ 

Lycos http://www.lycos.com/ 

WebCrawler http://www.webcrawler.com/ 

Inktomi http://www.cs.berkeley.edu/ 

DejaNews http://www.dejanews.com/ 

BimaSakti http://www.cs.utexas.edu/users/adison/cgi/bimasakti/ 

 

• Internet Relay Chat (IRC) 

Internet Relay Chat/IRC merupakan fasilitas untuk komunikasi langsung dengan 

menggunakan keyboard. Anda dapat ambil bagian dalam komunikasi publik 

dengan sekelompok orang. Atau, jika Anda inginkan, Anda dapat menggunakan 

 39



IRC untuk mengatur komunikasi pribadi dengan orang-orang tertentu, yaitu sejenis 

teleconference. 

 

• Internet Phone/Conference 

Fasilitas untuk melakukan percakapan jarak jauh via internet. Untuk itu diperlukan 

aplikasi khusus dan dukungan hardware multi media. 

 

• WAIS Server 

WAIS (Wide Area Information Service) menyediakan cara lain untuk menemukan 

informasi yang tersebar dalam internet. WAIS mampu mengakses segala database 

yang besar (seperti dokumen, file berisi gambar, video dan suara). 

 

• Gopher 

Internet menyediakan banyak informasi yang dapat diakses penggunanya lewat 

sistem menu. Seorang pengguna internet dihadapkan pada sebuah menu yang 

bercabang-cabang. Untuk menuju ke informasi atau data yang dituju, seorang 

pengguna menyeleksi pilihan-pilihan yang disediakan hingga masuk ke topik yang 

diinginkan. Fasilitas demikian disebut Gopher. 

 

D. BEBERAPA ISTILAH INTERNET 
Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan dalam mengoperasikan internet 

antara lain : 

a. American OnLine (AOL). Yaitu layanan komersial yang menyediakan browser 

Internet-nya sendiri. 

b. Browser yaitu aplikasi yang ada di komputer Anda, mirip dengan aplikasi 

pengolah kata atau aplikasi lain, yang dirancang untuk membaca tipe file data 

tertentu. Untuk mengakses WWW, Anda membutuhkan program software 
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internet browser ini. Browsing-metode untuk menjelajahi WWW Internet. 

Mem-browse WWW sering disebut sebagai surfing the Net. 

c. CU-SeeMe merupakan aplikasi yang memungkinkan konferensi video pada 

Internet. 

d. Cyberspace yaitu tempat virtual di mana orang dapat berkomunikasi dan 

bertemu. 

e. Domain name adalah bagian yang membentuk IP address pada Internet. 

Domain name terdiri dari dua bagian atau lebih yang terpisah oleh tanda titik. 

Bagian paling kiri adalah bagian yang paling penting, menunjukkan tujuannya. 

Contoh : WWW menunjukkan Web server mail. Sembarang domain name 

akan “melebur” menjadi hanya satu IP address yang unik untuk setiap mesin. 

Bagian sebelah kanan menunjukkan tipe site. Contoh :.gov menunjukkan 

negara asal site, misalnya id menunjukkan negara Indonesia. 

f. E-Mail. Mirip surat pos, tetapi dikirimkan secara elektronik, sehingga tiba 

ditempat tujuan nyaris dalam tempo seketika itu juga. E-mail yang berisikan 

pesan dikirim ke komputer Anda dan akan terus ada di komputer itu sampai 

Anda mengambilnya (membuka dan menyimpannya atau membuangnya). 

g. Eudora adalah aplikasi e-mail desktop yang populer karena lingkungan grafis 

dan kemampuannya untuk bekerja di hampir semua jenis server (PC maupun 

Macintosh). 

h. FAQ ( Frequently Asked Questions ) adalah daftar yang memuat jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan tentang topik tertentu. 

i. FTP (File Transfer Protocol) adalah Program yang digunakan pada komputer 

berbasis Windows untuk mentransfer file (software atau dokumen) pada 

Internet. 

j. GIF (Graphics Interchange Format) merupakan salah satu jenis image yang 

seringkali dipakai pada web pages karena kemampuannya untuk me-render 

warna latar belakang sebagai transparan. 
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k. Gopher adalah  program berbasis teks yang digunakan untuk mem-browser 

daftar menu Internet pada berbagai server gopher. 

l. Home Page adalah halaman-halaman yang menampung berbagai informasi 

dari suatu perusahaan, institusi atau pribadi. Contoh White House home page 

berisikan informasi politik dan kebijakan Presiden AS. 

m. HTML ( HyperText Markup Language ) merupakan bahasa standar yang 

digunakan browser Internet untuk membuat halaman dan dokumen yang 

dipajang pada Web. Selain memungkinkan komputer berkomunikasi, HTML 

juga menyediakan link di antara file-file yang ada di komputer yang berbeda 

dan dipisahkan oleh jarak yang jauh. 

n. HTTP ( HyperText Transfer Protocol ) merupakan protokol yang 

memungkinkan bermacam-macam komputer yang saling berkomunikasi 

dengan menggunakan bahasa HTML. 

o. HyperLink adalah bagian dari Web page yang menghubungkan Anda ke file 

lain, menyediakan seamless link (hubungan) ke file-file pada komputer lain. 

Biasa dikenal sebagai link. Mengklik hyperlink berarti mem-browse WWW 

dan mengunjungi berbagai lokasi. 

p. Hypermedia document merupakan file data berisi banyak informasi yang 

dikirimkan melalui Internet ke komputer Anda dan dimunculkan secara grafis 

dalam cara yang user friendly. 

q. Hypertext adalah salah satu cara untuk me-link banyak file. Teks yang 

mengandung hypertext biasanya digarisbawahi. Untuk melihat ‘kait’nya Anda 

cukup mengklik pada teks tersebut. 

r. Intranet merupakan pemanfaatan Internet dalam LAN untuk menghubungkan 

oran-orang dalam satu perusahaan tanpa berhubungan dengan dunia luar. 

s. IP address adalah alamat IP yang terbentuk dari empat angka yang dipisahkan 

oleh tanda titik. Alamat yang bersifat unik ini akan diberikan setelah Anda 

mengirimkan e-mail ke Hostmaster@INTERNIC.NET. 
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t. ISP (Internet Service Provider) merupakan perusahaan penyedia jasa koneksi 

ke Internet. 

u. Java adalah bahasa pemrograman berbasis-obyek yang sederhana, dan tidak 

tergantung pada platform dan sistem operasi. Bahasa ini dikembangkan oleh 

Sun Microsystems dan digunakan untuk membuat HotJava. 

v. JPEG (Joint Photographic Expert Group) adalah image grafis dalam bentuk 

terkompresi yang sering digunakan pada Web pages. 

w. Listserv merupakan komputer yang mengotomatiskan pengiriman e-mail 

(bertindak sebagai pusat distribusi untuk pesan-pesan e-mail). Salah satu 

contoh adalah EDTECH yang para anggotanya mendiskusikan topik-topik 

yang terkait dengan teknologi pendidikan. 

x. Online adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk saat orang ber-

Internet. 

 

E. CONTOH MEMBUKA INTERNET 

 Internet sebagai salah satu media dengan manfaat yang cukup lengkap sangat 

dibutuhkan dalam berbagai kegiatan mulai dari pendidikan/ pembelajaran, bisnis, 

olah raga, keuangan dan sebagainya. Berikut ini beberapa contoh cara membuka 

internet dan membuat email. 

E.1. Memanfaatkan internet dalam pencarian situs/ materi 

 Untuk pencarian situs / materi dalam internet bia memanfaatkan google. Klik 

www.google .co.id dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 
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Ketik materi yang akan 
dicari kemudian enter 

 

 

Gambar 3.1. Mencari situs dengan bantuan Google 

Dalam hitungan detik akan muncul kembali materi – materi atau situs sesuai dengan 

yang diinginkan. Pengguna internet bisa memilih dari ribuan hasil temuan yang 

diperoleh Google. 

 

E.2. Membuat e-mail  

Untuk membuat email, pengguna bisa memilih situs apa yang diinginkan misalnya g-

mail, yahoo dan sebagainya. Untuk membuka e-mail sendiri bisa dengan cara 

sebagaimana berikut ini : 
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Berbagai pilihan 
materi/ berita 

Berita – berita 
terbaru ( Hot news) 

Membuat e-mail 
 

 

 

Gambar 3.2 Situs yahoo.com 

Untuk membuat e-mail maka klik mail dan akan muncul pilihan untuk Sign in 

apabila sudah mempunyai alamat e-mail, atau sign up apabila akan membuat alamat 

email baru. Seperti contoh berikut ini : 

 

Apabila sudah memiliki 
alamat email 

Apabila belum 
memiliki alamat email 

 

 

 

Gambar 3.1. membuat alamat e-mail 
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BAB  IV 

INTERNET  UNTUK  PEMASARAN 
 

A. PENGERTIAN  

Pemasaran dengan alat elektronik atau dikenal dengan e-commerce adalah 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem 

elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 

Pemasaran dengan elektronik melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data 

elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data 

otomatis atau dikenal dengan EDI ( electronik data interchange ) 

E-pemasaran atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana 

cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga 

pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain 

teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau 

pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk 

teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat 

pembayaran untuk e-commerce ini. 

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama 

kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-

web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan 

penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan 

Oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika 

Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011. 

Sejalan dengan perkembangan waktu, e-commerce berkembang menjadi suatu 

aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat "perdagangan web" — pembelian 

 46

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi
http://id.wikipedia.org/wiki/Www
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Basisdata
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pangkalan_data&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_elektronik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Riset_Forrester&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Dolar_AS
http://id.wikipedia.org/wiki/2003
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat
http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat


barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol 

server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting 

pelanggan. 

B. MEMASARKAN  PRODUK MELALUI  INTERNET 

Memasarkan produk baik barang maupun jasa merupakan suatu seni 

tersendiri, khususnya apabila dilakukan di dunia maya. Terdapat beberapa kekuatan 

antara lain,  

• Bisa diakses oleh calon costumer di seluruh dunia tanpa kendala ruang dan waktu 

• Merupakan media iklan yang murah meriah 

• Inovasi dan up date dari berbagai data pada produk yang dipasarkan bisa 

dilakukan dengan cepat 

• Bisa melakukan pengecekan secara langsung berapa jumlah orang yang telah 

membuka atau mengakses web yang dibuat 

Sedangkan beberapa kelemahannya antara lain : 

• Barang yang dipasarkan merupakan barang yang maya artinya calon costumer 

tidak bisa melihat dan memegang secara langsung. 

• Sangat rentan adanya peniruan atas produk yang dipasarkan 

• Sangat rentan adanya penipuan oleg costumer 

• Hukum yang berlaku kadang kala lebih lambat dibandingkan dengan kejahatan 

dalam  transaksi 

Namun dibalik semua kekuatan dan kelemahan tersebut, pemasaran dengan 

menggunakan media internet merupakan satu pilihan yang saat ini bisa menjadi 

alternatif.   
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Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak 

hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang 

handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi 

bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, 

beberapa faktor yang termasuk: 

1. Menyediakan harga kompetitif  

2. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.  

3. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.  

4. Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.  

5. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.  

6. Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan 

lain-lain.  

7. Mempermudah kegiatan perdagangan  

Perusahaan yang terkenal dalam bidang ini antara lain: eBay, Yahoo, 

Amazon.com, Google, dan Paypal. 

C. MEKANISME PAMASARAN DENGAN MENGGUNAKAN  INTERNET 

Keunggulan pemasaran dengan  menggunakan internet ini antara lain tidak 

diperlukannya distribusi yang panjang atau banyaknya pihak yang terlibat dan 

mengambil keuntungan dalam proses penjualan. Pemasaran menggunakan internet ini 

hanya melibatkan beberapa pihak yaitu Buyer atau pembeli, Seller  atau penjual, dan 

bank. Secara diagram bisa digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 48

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kupon&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
http://id.wikipedia.org/wiki/EBay
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://id.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paypal&action=edit


                                                                      
 

 

 

                                                  
 

           

   

Gambar  4.1. mekanisme pemasaran melalui internet 

 Mekanisme pemasaran dengan menggunakan internet adalah adanya 

kontak antara buyer dengan seller yang apabila terjadi kompromi atau kecocokan baik 

barang maupun harga maka pembayaran dilakukan melalui transfer bank , setelah 

proses pembayaran dilakukan maka akan dilakukan pengiriman barang dari seller ke 

buyer. Namun dalam pelaksanaannya sering produsen tidak secara langsung 

melakukan pemasaran namun ada marketing  khusus yang melakukan bisnis ini 

khususnya melalui affiliate marketing. 

 

internet

Buyer Seller 

Bank 

D. MEMULAI BISNIS  PEMASARAN DENGAN INTERNET 

Memulai suatu pekerjaan merupakan suatu hal yang gampang – gampang 

susah, apalagi apabila dihubungkan dengan bisnis melalui internet yang mungkin 

belum begitu banyak dimanfaatkan atau diketahui oleh masyarakat khususnya di 

Indonesia. Terdapat beberapa perusahaan maupun perorangan yang saat ini telah 
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menangguk sukses dengan menggunakan pemasaran via internet. Seperti dalam 

contoh berikut ini : 

 
Gambar 4.2. Memasarkan produk dengan media internet 

 Produk dalam internet tidak harus berupa barang namun juga bisa berupa jasa. 

Pada tahap awal calon marketing sebaiknya menggunakan afiliate marketing atau 

memasarkan secara afiliasi, pengertian affiliate marketing adalah memasarkan produk 

orang lain dan memperoleh komisi atas barang – barang yng berhasil dipasarkan, 

kemudahan dalam pemasaran ini  adalah kita tidak perlu untuk menciptakan barang 

sendiri, apabila terdapat order yang masuk  maka yang harus dilakukan adalah dengan 

mencari barang produsen yang kita tawarkan. Dalam metode affiliate ini, terjadi win 

– win solution baik bagi pemasar maupun produsen. Di satu sisi produsen bisa hanya 

fokus pada pembuatan barang dan peningkatan kualitas produksi tanpa memikirkan 

pemasaran, sementara di sisi lain pemasar hanya fokus pada pemasaran saja tanpa 

memikirkan memproduksi barang. 

 Terdapat beberapa cara untuk melakukan affiliate market antara lain dengan 

cara sebagai berikut : 
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1. e-mail, yaitu dengan cara memasarkan affiliate market melalui email yang 

berisi promosi produk yang dipasarkan. Kelebihan email adalah bisa 

melakukan pemasaran secara pro aktif. 

2. Blog, dengan menggunakan blog sebagai basis untuk memasarkan produk, 

seperti menggunakan blogger.com 

3. website yang gratisan, merupakan suatu cara efektif untuk mempromosikan 

produk. Kelemahan website yang gratisan adalah dengan banyaknya iklan 

yang bersliweran dalam website meskipun secara substansial tidak 

mengganggu materi web. 

4. menggunakan website yang mandiri, dengan cara register atau membeli 

domain pada berbagai provider yang menawarkan. 

Salah satu cara efektif agar bisa selalu berkorespondensi dengan pengunjung situs 

adalah dengan mensyaratkan email bagi pengunjung. 

Salah satu contoh untuk membuat web site sendiri adalah dengan masuk pada 

situs www.cbj.net atau www.tera-byte.com yaitu merupakan salah satu internet 

service yang bisa memberikan domain baik dengan membeli atau register atau 

dengan gratis. Berikut ini contoh situs yang menawarkan domain gratis atau 

murah. 

 
Gambar 4.3. situs yang menawarkan domain  
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 Apabila akan melakukan up load atas web sederhana yang sudah dibuat, maka 

bisa dilakukan dengan cara membuka www.idebagus.com dalam situs ini diberikan 

beberapa pilihan, mulai dari yang gratis, hosting hemat, hosting pribadi sampai 

dengan yang digunakan untuk bisnis baik dengan langganan per bulan samapi dengan 

langganan per tahun. 
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BAB  V 

MEMBUAT  WEBSITE 
 

A. MANFAAT  WEBSITE 

Ratusan artikel maupun buku mengenai tehnik pemasaran diinternet yang  

beredar di pasaran berisi tentang bagaimana memulai sebuah bisnis yang  

dapat memberi keuntungan dalam satu malam. Namun tidak semuanya bisa berhasil 

dengan cepat dan mulus. Diperlukan beberapa strategi / tehnik yang harus dilakukan 

agar website yang dibangun benar – benar memberikan informasi dan menarik bagi 

pengunjung  web antara lain sebagai berikut : 

1. Bangun Unique Web Position dalam bisnis anda.  

Apa hal yang paling unik dari produk atau layanan kita ? Apakah lebih 

baik dari pesaing anda atau sama dengan apa yang ditawarkan oleh produk  

orang lain ?  Site online yang sukses tidak akan menyamakan seperti yang 

sudah ada. site yang mampu untuk menang adalah yang memunculkan sisi 

unik dari target pasarnya.  

2. Unique Web Position lebih penting daripada copy iklan.  

Gabungkan antara konsep dan UWP yang bagus akan selalu berhasil 

meskipun hanya menggunakan copy iklan yang biasa-biasa saja.  

3. Jangan hanya menawarkan harga murah, jika tidak menjual produk.  

Dalam beberapa kasus, kita bisa memasang harga tinggi pada produk  

yang ditawarkan. Namun selalu memberikan nilai tambah pada produk 

yang ditawarkan. Keunggulan memberikan nilai tinggi adalah juga sebagai 

proteksi apabila terjadi gagal bayar oleh buyer. Caranya adalah dengan 

meminta buyer untuk membayar downment pay minimal 50 % dari harga 

barang. 

4.  Temukan pasar sebelum menciptakan produk.  

Orang yang memulai bisnis dengan sebuah produk baru kemudian mencari 
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pasarnya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. 

Temukan pasar dengan orang-orang yang telah siap untuk membeli sebuah 

produk. Kebanyakan yang pertama kali dicari oleh pengusaha sukses 

adalah pasar baru kemudian mengembangkan produk yang secara konstan 

dicari dan dibeli oleh konsumennya.  

5. Jangan  membuat pasar baru. Temukan pasar yang sudah ada. Jika 

mengalami kesulitan dalam menggambarkan siapa prospek pasar yang 

sebenarnya, maka akan menghadapi cobaan berat dalam menjual produk. 

Masuklah kepasar yang telah siap untuk membeli produk. 

6. Testing adalah kunci keberhasilan. Sebuah iklan mungkin bisa bekerja 

10 kali lebih efektif dengan iklan lain yang hampir mirip untuk produk 

yang sama. Untuk itu, anda harus selalu melakukan test untuk tajuk iklan, 

penawaran, jaminan, dan metoda meningkatkan permintaan lainnya. 

Penjual yang paling sukses tidak selalu yang paling pintar namun  yang 

selalu melakukan test untuk memperoleh metoda yang paling baik  

tanpa pernah menyerah.  

7. Alasan melakukan iklan untuk meningkatkan penjualan.  

Sebuah usaha kecil tidak akan mampu untuk menganggarkan jutaan rupiah 

untuk belanja iklan, menciptakan brand name untuk website mereka. 

Sebagai contoh, banner iklan harus diuji coba untuk meyakinkan bahwa 

setiap rupiah yang dikeluarkan dapat meningkatkan keuntungan penjualan. 

8. Selalu ada biaya untuk sebuah iklan gratis.  

sekecil apapun iklan yang dilakukan pasti akan menarik ongkos dari 

anggaran, entah dalam bentuk uang maupun waktu. Yakinkan bahwa 

semua ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. tidak ada satupun yang 

anda lakukan yang benar benar gratis.  

9. Setiap aspek dari website dan pemasaran harus difokuskan untuk  

menampilkan UWP kepada konsumen. Apapun yang anda lakukan 
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harus selalu difokuskan pada Unique Web Position strategy. File signature, 

tajuk, order form, free reports, iklan dll. Buatlah konsumen selalu tahu apa 

yang membuat produk kita berbeda dari pesaing anda.  

10. Integrasikan pemasaran produk yang dilakukan dalam satu strategi.  

Aktifitas yang bermacam-macam, free report dan iklan harus difokuskan 

pada prospek yang sama dan secara terus menerus menggiring prospek ke 

arah keputusan pembelian. Jangan memfokuskan pada bagaimana 

mendatangkan jutaan orang untuk mengunjungi website. Sepuluh orang 

prospek yang siap untuk membeli semua produk yang ditawarkan akan 

lebih baik dan berguna dibandingkan dengan jutaan orang yang hanya 

melihat-lihat saja.  

11. Rencanakan berbagai aliran pendapatan di muka.  

Pada banyak kasus, 50%-90% atau lebih dari keuntungan bisnis internet 

diperoleh dari tambahan layanan.  

12. Yakinkan untuk menyertakan barang bernilai tambah dalam 

keseluruhan strategi. Jika menjual dengan harga murah (dibawah Rp. 

5.000,-) bukan barang konsumsi, maka harus menambah nilai pada barang 

tersebut. Akan lebih mudah menjual sebuah barang berkualitas tinggi 

seharga 1 juta dibanding menjual 50 barang seharga 50 ribu.  

13. Ciptakan wadah internet marketing milik sendiri.  

Strategi terbaik yang dapat melibatkan barang berkualitas rendah, sedang  

maupun tinggi secara bersama-sama adalah menyatukannya dalam sebuah 

wadah. Contoh, seorang konsultan dapat membuat buku untuk produk 

biasa, kursus pemasaran untuk penawaran medium. Kemudian untuk 

penawaran tinggi dengan memberi konsultasi yang sebenarnya sebagai 

Core Bussiness-nya.  

14. Ambil pasar yang paling kita sukai. Jangan mengambil pasar atau 

produk berdasarkan uang. Temukan sesuatu yang  
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benar-benar kita sukai. Karena apabila kita bersemangat dengan pasar kita, 

maka akan kita temukan  cara yang mudah untuk menggelutinya sampai 

mencapaikesuksesan.  

15. Tidak ada tehnik pemasaran yang benar-benar baru.  

Kita membicarakan tentang tehnik terbaru, tetapi sebenarnya tidak ada 

tehnik pemasaran yang benar-benar baru. Seseorang diindustri yang 

berbeda mungkin telah menggunakannya. Jadi tetaplah buka mata, buka 

telinga dimanapun kita berada.  

16. Hindari tantangan ketika memilih bisnis. Tantangan yang sebenarnya 

akan muncul setelah kita selesai mendirikan suatu  

proyek. jadi, temukan proyek yang anda yakin dapat diselesaikan dalam 

jangka waktu pendek. Kebanyakan pemula tidak pernah dapat 

menyelesaikan proyek yang memakan waktu lebih sebulan.  

 

B. MEMBUAT  WEB DENGAN MENGGUNAKAN FRONT PAGE 

Setelah mengetahui bagiaman e-commerce, manfaat dan mekanismenya, 

maka satu hal yang penting untuk segera dilakukan adalah bagaimana kita membuat 

web. Salah satu metode untuk membuat web adalah dengan microsoft frontpage. 

Suatu program dalam microsoft yang bisa digunakan untuk membuat halaman – 

halaman dalam web. 

Microsoft FrontPage Editor adalah sebuah program untuk membuat, 

mendesain, dan mengedit halaman World Wide Web. Seperti menambahkan text, 

images, table, form, dan elemen lain di halaman web. FrontPage editor menampilkan 

itu semua seperti apa yang ingin ditampilkan di Web browser (Interner Explorer dan 

Netscape). Tanpa perlu belajar HTML [Hyphertext Markup Language] untuk 

menggunakan FrontPage Editor, karena secara otomatis akan membuat file yang 

Anda ketikan menjadisebuah HTML code. FrontPage Editor mengenerates semua tag 
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HTML termasuk extensions seperti cascading style sheets, frames, dan ActiveX 

Controls. 

Tampilan frontpage sudah menggunakan format windows sehingga sangat 

memudahkan bagi pengguna pemula untuk mengaplikasikan program ini. Berikut ini 

adalah gambar tampilan front page 

 
Gambar 5.1. Tampilan muka front page 

 Dalam halaman frontpage terdapat 3 pilihan halaman yaitu  

1. Normal, yang digunakan untuk membuat text, image dan sebagainya yang akan 

digunakan dalam front page 

2. HTML, yaitu text , image dan sebagainya yang telah diterjemahkan dalam 

bahasa HTML 

3. Preview untuk menunjukkan hasil olahan yang sudah dibuat sebelumnya. 

Preview inilah yang nantinya akan di upload dan bisa dinikmati oleh 

pengunjung dalam web yang dibuat. 

Ketiga halaman itu bisa ditunjukkan dalam gambar berikut : 
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Gambar 5.2 halaman – halaman dalam frontpage 

 

C. LANGKAH – LANGKAH DALAM MEMBUAT WEB DESAIN 

  Setelah membuka halaman dalam front page, untuk memudahkan membuat 

format halaman, yang sebaiknya dilakukan adalah membuat tabel. Caranya sama 

dengan MS word yaitu dengan mengklik insert tabel dan memilih ada berapa tabel 

yang akan dibuat. 
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 Langkah berikutnya adalah membuat text sesuai yang diinginkan. Satu halaman 

dalam web biasanya terdiri atas 

•  Nama web, yang bisa kita format dengan model banner 

•  Nama halaman/ page yang kita buat. Halaman pertama biasanya berupa home, 

yaitu penjelasan mengenai web kita, kemudian diikuti oleh informasi lain 

sesuai kebutuhan 

• Materi atau contain dari halaman tersebut 

Halaman pada web bisa disisipi gambar , tabel, diagram atau foto sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

C.1. MEMBUAT  HALAMAN  DALAM FRONTPAGE 

 Untuk memudahkan dalam membuat format halaman web, maka sebaiknya 

dengan menggunakan tabel. Caranya adalah dengan klik tabel dan pilih berapa 

coloum dan row tabel yang diinginkan. Setelah klik tabel akan muncul format seperti 

pada gambar berikut ini : 

 
    

 

 
Pilihan insert tabel Judul atau nama web Pilihan insert gambar/ foto 

Gambar 5.3 membuat materi dalam halaman frontpage 
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 Untuk membuat variasi tabel maka bisa dilakukan dengan merge table atau 

split table seperti dalam MS Word. Langkah berikutnya adalah mengisi tabel dengan 

text atau gambar sesuai yang dibutuhkan. Untuk mempercantik halaman web, maka 

bisa dilakukan insert gambar/ foto. Caranya adalah klik insert – picture – from file / 

clip art.  

 

C.2. MEMANFAATKAN THEMES 

 Cara lain yang bia digunakan untuk mengatur desain web adalah dengan 

menggunakan themes yang sudah default ( disediakan ) oleh frontpage. Caranya 

adalah dengan klik format-themes kemudian akan muncul berbagai pilihan themes 

yang bisa digunakan untuk desain halaman web. Seperti dalam gambar berikut ini : 

 
 

 
Berbagai pilihan themes Untuk memodifikasi themes 

Gambar 5.4 memilih themes dalam halaman frontpage 

 Tiap halaman bisa memiliki themes yang berbeda – beda, namun sebaiknya di 

dalam satu web, memilih themes yang sama sebagai satu identitas web. Themes bisa 
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dibuat sendiri dengan mengatur background menggunakan berbagai gambar atau foto 

sesuai dengan pilihan pembuat web. 

 

C.3. MEMBUKA  HALAMAN  BARU 

 Untuk membuka halaman baru dalam frontpage, cukup dengan klik icon new 

page atau klik file – new  kemudian akan muncul pilihan web atau page seperti dalam 

gambar berikut ini : 

 
Gambar  5.5. membuka page baru  

 Halaman – halaman dalam web dibuat sesuai dengan kebutuhan. Biasanya 

halaman dalam web terdiri atas home yaitu pengenalan atas usaha dalam web 

tersebut, product yaitu berisi berbagai macam product yang ditawarkan, contact us 

atau sarana untuk menghubungi pemilik web, khususnya untuk web yang  

mengharapkan adanya tanggapan atau reaksi pengunjung. 

 Untuk menjaring identitas pengunjung, pada saat membuka web, pengunjung 

bisa disyaratkan untuk memasukkan alamat email. Hal ini berguna untuk menjalin 

komunikasi dengan pengunjung web, sehingga produk – produk baru yang dimiliki 

bisa selalu diinformasikan kepada pengunjung. 

 Dalam web juga bisa ditunjukkan statistik pengunjung, hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui berapa jumlah pengunjung dari web tersebut. 
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C.4. VARIASI DALAM HALAMAN WEB 

  Agar halaman dalam web lebih menarik, maka bisa memberikan variasi dalam 

banner web atau judul halaman dengan menggunakan web component yang terdapat 

dalam frontpage. Efek ini berupa judul yang berjalan baik dari kiri ke kanan atau 

sebaliknya. Caranya adalah dengan klik icon web component-dynamic effect-marque 

seperti pada gambar berikut ini  

 
 

 

Gambar 5.6. web component 

Icon web component Pilihan marque 

 Setelah itu akan muncul pilihan dalam marque untuk mengatur berjalannya 

banner apakah scroll, alternate atau slide, juga mengatur kecepatan berjalannya 

banner, arah berjalannya dan model berjalannya serta countinuitas. Pilihan – pilihan 

tersebut seperti terdapat dalam gambar berikut ini. 
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Tuliskan text Pilihan arah 

munculnya text 
Pilihan kecepatan 
gerak text 

Model  
bergeraknya text 

 

Gambar 5.7. Pilihan marque dalam web component 

 Pilihan lain adalah repeat atau pengulangan dengan mengklik continously atau 

tidak, kemudian adanya pilihan ukuran ( size ) dalam text baik dari lebar maupun 

tinggi. Pilihan yang lain adalah warna yang menjadi background text.  Untuk pilihan 

huruf ( font ) selain melalui text juga bosa dilakukan melalui pilihan style – format  

yang terdapat dalam properties. 

 

C.5. HYPERLINK 

  Setelah membuat beberapa halaman dalam frontpage, langkah berikut yang 

sebaiknya dilakukan adalah dengan membuat hubungan atau hyperlink antar halaman 
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dalam frontpage. Cara membuat hyperlink dalam web dengan menggunakan 

frontpage sama dengan power point atau yang lainnya. 

  Keunggulan dalam frontpage adalah bisa dihyperlink dengan program – 

program lain dalam microsoft baik word, excel maupun power point dengan cara 

seperti dalam gambar sebagai berikut : 

 

 

 
Alamat file yang akan dihyperlink hyperlink 

Gambar 5.8 hyperlink file 

  Untuk memudahkan pengunjung dalam menikmati halaman – halaman web 

maka perlu dibuat panduan untuk hyperlink pada masing – masing halaman dengan 

cara menampilkan keseluruhan judul halaman pada pojok bawah, atas, atau kanan 

halaman. 

 

D. UP LOAD WEB  

  Setelah membuat halaman – halaman yang berisi materi, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan upload  web untuk bisa on line di internet. Langkah – 

langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut 
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D.1. MEMILIH DOMAIN 

  Salah satu web service yang menyediakan alamat domain adalah yahoo 

melalui geocities, dengan cara membuka yahoo – geocities, dan akan muncul 

tampilan sebagai berikut : 

 
Gambar 5.9. tampilan geocities untuk up load 

  Dalam geocities akan ditampilkan  tawaran web site yang gratis atau register. 

Tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti telah disampaikan sebelumnya 

bahwa resiko memilih web yang gratis adalah munculnya tampilan iklan pada 

halaman – halaman web, namun selama tidak menganggu, hal ini masih merupakan 

pilihan bagi pemula. 

 

D.2. MEMBUAT WEB GRATIS 

  Untuk memilih web yang gratis, maka yang harus dilakukan adalah dengan 

mengklik pilihan get a site for free – sign up now. Kemudian akan muncul tampilan  

perinth seperti dalam gambar 5.10 berikut ini : 
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Gambar 5.10. Tampilan sign in free site 

  Password berfungsi untuk memberikan perlindungan ( protect ) bagi web yang 

dibuat, sehingga hanya si pembuat web yang bisa melakukan up date data .Sama 

seperti di dalam pembuatan e-mail, akan muncul perintah – perintah untuk 

menuliskan code untuk bisa masuk dalam web tersebut.  

  Setelah berhasil memasukkan kode – kode tersebut maka akan muncul 

tampilan web sebagai berikut : 
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Gambar 5.11. tampilan yahoo untuk informasi halaman 

  Untuk selanjutnya tinggal mengikuti berbagai pentunjuk / perintah – perintah 

yang ditampilkan untuk membangun web. Untuk melakukan up load, file – file yang 

akan di up load sebaiknya digabungkan dalam satu folder. 

  Untuk selalu menjaga kemenarikan web, maka sebaiknya dilakukan up dating 

data secara periodik. 
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