
Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem e-
Commerce adalah mekanisme transaksi pembayaran

via internet. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, bi-
asanya seseorang melakukan pembayaran terhadap pro-
duk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara
yang paling umum adalah membayar langsung dengan
alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai (cash).
Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit
(credit card), kartu debit (debit card), cek pribadi
(personal cheque), atau transfer antar rekening (Kosiur,
1997).

Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat
diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lo-

kasi tersebut biasa disebut POS (Point Of
Sale). Prinsip pembayaran di dalam sistem
e-Commerce sebenarnya tidak jauh ber-
beda dengan dunia nyata, hanya saja inter-
net (dunia maya) berfungsi sebagai POS
yang dapat dengan mudah diakses melalui
sebuah komputer personal (PC).

Langkah pertama yang biasa dilakukan
konsumen adalah mencari produk atau

jasa yang diinginkan di internet dengan
melakukan browsing terhadap situs-situs
perusahaan yang ada. Melalui online cata-
log-nya, konsumen kemudian menentukan
barang-barang yang ingin dibelinya. Sete-
lah selesai "memasukkan" semua barang
(pesanan dalam bentuk informasi) ke
dalam digital cart (kereta dorong digital),
tibalah saatnya untuk melakukan pem-
bayaran (seperti halnya membawa kereta
dorong ke kasir di sebuah supermarket).

Langkah selanjutnya, konsumen berha-
dapan dengan sebuah halaman situs

yang menanyakan berbagai informasi se-
hubungan dengan proses pembayaran
yang ingin dilakukan. Informasi yang biasa
ditanyakan sehubungan dengan aktivitas
ini adalah sebagai berikut :
 Cara pembayaran yang ingin dilakukan

antara lain, seperti transfer, kartu
kredit, kartu debit, cek personal, dan
sebagainya. Jika menggunakan kartu
kredit, misalnya, informasi lain kerap
ditanyakan, seperti nama yang tercan-
tum dalam kartu, nomor kartu, expire
date, dan sebagainya. Contoh lainnya
adalah jika menggunakan cek personal,

biasanya selain nomor cek, ditanyakan pula nama dan
alamat bank yang mengeIuarkan cek tersebut.

 Data atau informasi pribadi dari yang melakukan
transaksi, seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat
penagihan, dan sebagainya. Jika konsumen ingin mela-
kukan pembayaran dengan metode lain, seperti digital
cash atau electronic check, konsumen diminta untuk
mengisi user name dan password terkait sebagai bukti
autentik transaksi melalui internet.

S itus Multiply menjelaskan 5 langkah mudah dalam
bertransaksi di internet. Seperti pada tampilan beri-

kut. Tentu saja konsumen harus sudah mempersiapkan
diri dengan pemahaman ecommerce yang baik.
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D i dalam dunia maya, seseorang sering kali ingin
belanja secara cepat dan tidak bertele-tele, teru-

tama dalam hal melakukan transaksi pembayaran. Terle-
bih lebih jika barang yang ingin dibeli melalui internet
tergolong berharga murah, misalnya di bawah $5 (USD).
Jelas bahwa untuk jumlah tersebut, menggunakan kartu
kredit akan membuang-buang waktu karena disamping
harus mengisi sejumlah formulir, proses otorisasi terka-
dang memakan waktu yang cukup lama, tidak sebanding
dengan nilai transaksi yang ingin dilakukan. Bagi prak-
tisi bisnis yang ingin mempermudah konsumennya
dalam membelanjakan uang untuk produk-produk ritel
berharga murah dengan sistem e-Commerce, ditawar-
kan sebuah metode pembayaran yang tergolong cepat
dan aman, yaitu dengan menggunakan uang digital
(digital cash). Cara kerjanya cukup unik, seperti yang
dijelaskan berikut ini.

Prinsip yang dipergunakan dalam implementasi sys-
tem digital cash cukup sederhana (Kosiur, 1997). Di

dalam dunia maya, uang dapat direpresentasikan dalam
susunan bit atau karakter (string) dalam beberapa digit.
Seperti layaknya penggunaan kupon/tiket dalam per-
tunjukan, seorang nasabah bank dapat meminta be-
berapa kupon (disebut juga "token") kepada bank tem-
patnya menabung dalam pecahan yang diinginkan
(misalnya US$ 1). Melalui e-mail bank akan memberikan
nomor seri beberapa token tersebut kepada nasabahnya
sesuai dengan permintaan. Bank selanjutnya akan
mendebit sejumlah
uang yang ditransfer
pada rekening yang
bersangkutan. Token
inilah yang kelak akan
dipergunakan oleh na-
sabah untuk berbelanja
di internet. Cukup den-
gan memberikan no-
mor seri dari token
(digital cash) yang ada
kepada "toko" di dunia
maya, yang kemudian
akan diverifikasi den-
gan bank yang ber-
sangkutan, transaksi
perdagangan antara
penjual dan pembeli
dapat dengan mudah
dan cepat dilakukan
internet.

Tentu saja dalam
teknis pelak-

sanaannya dilakukan
proses untuk menjaga
keamanan transaksi
pemberian token dari
bank ke nasabah agar
uang digital tersebut
tidak "dicuri di tengah
jalan" (pada jalur
transmisi). Biasanya,

nasabah memiliki enkripsi yang diberikan oleh bank un-
tuk melakukan pengacakan terhadap permintaan akan
token (untuk menjamin orang lain yang memintanya);
dan sebaliknya, bank akan mengirimkan token yang
dilengkapi dengan digital signature tanda bahwa token
yang dihasilkan "tidak palsu".

Untuk mencegah agar uang tidak dipergunakan dua
kali, bank akan melakukan pencatatan terhadap

token yang telah dibelanjakan oleh nasabahnya. Variasi
terhadap implementasi sistem uang digital ini telah
dikembangkan oleh beberapa institusi keuangan, misal-
nya pembelian token melalui transfer antar rekening
antar bank sehingga calon konsumen tidak perlu harus
memiliki rekening di bank yang bersangkutan (mirip
dengan sistem e-cash). Token tersebut juga dapat
dibelanjakan di toko-toko virtual mana saja yang ada di
internet karena berasal dari bank yang dikenal masyara-
kat; atau variasi lainnya adalah membeli token dengan
menggunakan kartu kredit di sebuah lembaga keuangan
tertentu. Agar "uang palsu" tidak "berkeliaran" di dunia
maya, harus ada lembaga atau asosiasi yang men-
gaturnya, yang biasanya dibentuk oleh pemerintah ne-
gara setempat. Selain itu, tidak jarang ditemui toko-toko
tertentu yang mengeluarkan digital cash-nya masing-
masing, yang dapat dipergunakan untuk membeli pro-
duk-produk pada toko-toko yang menjadi rekanannya
atau yang tergabung dalam suatu jaringan usaha ter-
tentu. Selamat mencoba jika memerlukan
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