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PENDAHULUAN 
 
Selama beberapa dekade terakhir ini, dunia telah mengalami revolusi dalam bidang 
bisnis terutama dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (internet) yang 
sering disebut dengan istilah Information and Communication Technology (ICT). 
Metode atau proses bisnis dapat dilakukan secara online tanpa banyak kendala 
terhadap waktu dan tempat. Metode atau proses bisnis online ini menghadirkan dua 
istilah pada dunia bisnis yang hampir serupa tetapi tak sama, yaitu: e-Business dan e-
Commerce. 
 
Orang-orang yang awam terhadap kedua istilah tersebut sering menganggap sama 
prinsip atau pengertian dari keduanya. Kenyataannya secara definisi dan ruang lingkup 
keduanya cukup berbeda. 
Prinsip dasar e-business adalah segala kegiatan bisnis (production, finance, marketing, 
purchasing dan lainnya) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
sehingga terbebas dari kendala utama waktu dan tempat, sedangkan e-commerce 
adalah kegiatan transaksi atau interaksi bisnis (sales, payment dan deliver) baik berupa 
barang atau jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui 
wadah website dan diimplementasikan terhadap  B2B, B2C dan C2C. 
 
Penerapan ICT yang menyeluruh terhadap e-business maupun e-commerce akan 
menciptakan istilah-istilah seperti: e-production, e-finance, e-marketing, e-
procurement, e-purchase, e-sales, e-payment, e-deliver dan lainnya. Salah satu unsur 
dari e-marketing adalah e-branding atau e-brand. 
 
Salah satu elemen kritis terutama bagi pendatang baru di dunia bisnis adalah 
bagaimana mengembangkan dan mengasosiasikan nilai dari sebuah brand (merek). 
Pada ruang lingkup e-business atau e-marketing maka diperlukan e-brand yaitu 
penggunaan brand di internet. 
Beberapa kegagalan bisnis terutama di website adalah penciptaan brand yang kurang 
dapat menarik konsumen terhadap sebuah produk bisnis yang baru. 
 
 
WEB DAN INTERNET 
 
Sebagai sebuah media perantara multimedia yang user-friendly, perkembangan 
teknologi web sangat memperngaruhi peningkatan pemakaian internet. Beberapa 
keunggulan web antara lain: 
a. Evolusi terus-menerus terhadap teknologi multimedia. 
b. Pengembangan dan penggabungan dari proses-proses kritis seperti pemesanan, 

tagihan dan pembayaran kedalam satu transaksi online. 
c. Peningkatan dan pengembangan layanan pendukung. 
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d. Akses terhadap informasi, perusahaan dan produk yang semakin murah dan 
kemudahan fungsi. 

 
Karakteristik utama dari web antara lain: interaktif, terbuka, transparant, ketidak 
terbatasan waktu dan tempat serta kemudahan pengaturan. Hal-hal tersebut sangat 
diperlukan dalam mendukung pemasaan sebab data konsumen menjadi mudah 
dikumpulkan, dibandingkan, diproses dan dievaluasi. 
 
Revolusi informasi sebagai dampak dari perkembangan internet telah merubah cara 
bisnis dilakukan, cara perusahaan beroperasi, cara perusahaan berkompetisi, cara 
perusahaan melayani konsumen. 
 
Model bisnis yang baru bermunculan dan sering mengacaukan model bisnis 
tradisional. Perubahan-perubahan yang muncul antara lain: 
a. Distance: Jarak tidak lagi berarti dalam internet. Pasar potensial dan kompetisi 

dapat terjadi dimana saja. 
b. Time: Interaksi segera adalah hal yang kritis dalam beradaptasi dengan perilaku 

pasar. 
c. Human Resources: HR menjadi asset yang sangat berharga dalam menyediakan 

ide dan petunjuk yang baru. 
d. Product Value: Nilai Produk menjadi sangat penting dalam persaingan pasar. 
e. Growth: Fenomena perluaan jaringan. 
f. Efficiency: Konsumen dapat secara langsung menemukan dan berinteraksi dengan 

penyedia produk. 
g. Market: Pembeli meningkatkan kekuatan penawaran dan penjual menjelajah 

wilayah peluang yang baru. 
h. Transactions: The ease with which information can be adapted or personalized 

plays a significant role in the augmentation of product and services value. 
i. Matter: Manajemen informasi dan ilmu pengetahuan secara terus-menerus 

ditambah. Nilai dari perusahaan tidak terbatas hanya pada asset fisik melainkan 
meluas sampai ke asetyang tidak dapat dihitung, misalnya sumberdaya manusia, 
ide-ide, bahan informasi untuk strategik. 

j. Distribution: Setiap produk dapat dengan mudah didistribusikan kemana saja. 
Batasan antara keinginan dan perolehan mengarah ke minimalisasi. 

 
 
MEMBANGUN BRAND 
 
Secara umum proses pembentukan brand terdiri dari 3 langkah berurutan, yaitu: 
a. Langkah pertama: persiapan dan pengembangan nilai atau citra yang kuat dari 

sebuah perencanaan, permasalahan atau tujuan. 
b. Langkah kedua: perusahaan harus dapat meyakinkan konsumen untuk mencoba 

brand yang dibangun.  
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c. Langkah terakhir: memberikan pengalaman yang memuaskan kepada konsumen 
sehingga akan membawa mereka untuk membeli kembali. 

 
Berbagai metode promosi yang bertujuan untuk mengkomunikasikan nilai atau citra  
brand dapat dilakukan untuk meningkatkan baik awal maupun kelanjutan pembelian 
yang berulang. Demikin halnya kewajaran, penghargaan dan kepercayaan terhadap 
brand merupakan perpaduan dan efektifitas dari komunikasi dan kepuasan yang 
sungguh-sungguh timbul dari pengalaman mencoba dan menggunakan. 
 
Brand memberikan nilai tambah terhadap sebuah produk, meningkatkan kemampuan 
konsumen untuk dapat menginterpretasi dan menyimpan banyak informasi mengenai 
produk yang bersangkutan. Lebih dari itu, sebuah brand yang kuat akan membantu 
konsumen dalam membedakan dan menyatakan kualitas dari produk yang 
bersangkutan.  
 
Sebuah brand akan menambah nilai sebuah perencanaan atau tujuan yang dibuat untuk 
konsumen berdasar beberapa fungsi nyata, antara lain: 
a. Identification: mengenal sebuah produk akan lebih mudah melalui sebuah brand 

(merek) yang unik. 
b. Practicality: perilaku pembelian ulang dan loyalitas akan mengurangi biaya dan 

waktu untuk pencarian konsumen. 
c. Guarantee: fungsi produk, karakteristik, kegunaan dan kualitas akan selalu diingat 

dimanapun tempat dan kapanpun. 
d. Optimization: konsumen terpuaskan dengan membeli produk yang tepat sesuai 

dengan kebutuhannya. 
e. Characterization: brand akan berperan sebagai alat untuk menyatakan image dan 

penghargaan atau derajat konsumen. 
f. Continuity: konsumen terpuaskan dengan kemudahan dalam mencari dan 

menemukan brand di pasar. 
g. Hedonism: konsumen akan dengan bangga mengaitkan dan menghubungkan 

ketertarikannya terhadap sebuah brand dengan pelengkapnya. 
h. Ethical: konsumen akan dipuaskan oleh jaminan sebuah brand dan hubungannya 

dengan lingkungan sosial maupun pribadi. 
 
 
E-BRANDING/ E-BRAND 
 
Perusahaan harus dapat mengembangkan pemahaman yang kuat terhadap siapa saja 
konsumen yang potensial, nilai apa yang mereka perlukan, dan bagaimana produk 
yang diberikan dapat disesuaikan dan memenuhi kebutuhan mereka. 
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Terdapat 3 tingkatan identitas sebuah brand, yaitu: 
a. Brand Core: kode identitas genetic atau turunan dan akan tidak berubah seiring 

waktu. 
b. Brand Style: mewakili brand core dalam hubungannya dengan kultur/ budaya, 

kepribadian dan image/ citra 
c. Brand Theme: menggambarkan cara brand berkomunikasi dengan public. 
 
Di pasar tradisional, salah satu peranan utama dari brand adalah untuk mewakili/ 
menggantikan informasi yang diperlukan konsumen dalam menyingkat waktu 
pencarian dan pembandingan sebuah produk sebelum membelinya. 
Internet telah membuat pencarian dan pembandingan produk menjadi sangat mudah 
dan murah, sehingga menjadi anaman yang mengurangi peranan dan fungsi brand 
yang telah dijelaskan sebelumnya. 
 
Transaksi dasar berbasis web memerlukan/ meminta konsumen potensial untuk 
memasukkan atau memberikan akses terhadap informasi pribadi yang pada akhir-akhir 
ini menjadi perhatian dan diskusi bagaimana ketika seseorang harus menyebarkan 
informasi pribadinya dengan resiko yang dapat ditimbulkan. 
Meskipun berbagai kebijakan dan pedoman khusus telah diberlakukan namun budaya 
anarkis dan keadaan yang tidak dapat diperhitungkan di dunia intenet tetap merupakan 
hal yang sulit untuk diatur. Lebih dari itu, konsumen membeli barang yang tidak 
pernah dia sentuh sebelumnya. Hal-hal tersebut mempelihatkan nilai dari sebuah 
kepercayaan dan keamanan di internet. 
 
Peranan e-brand sangat menentukan keberhasilan sebuah e-business atau e-marketing. 
Konsumen akan lebih mengarahkan kecenderungan dan loyalitas terhadap para 
penjual yang yang telah teruji dan diakui banyak orang secara umum. 
Konsumen juga akan lebih cenderung untuk memilih e-market yang dapat 
menyediakan informasi sebanyak mungking dengan nilai-nilai perbandingan produk 
serta mengerti kebutuhan konsumen. 
 
Melalui web memungkinkan perusahaan berinteraksi dengan konsumen seakan-akan 
secara hubungan/ komunikasi satu-ke-satu (one-to-one relationship) sehingga 
menciptakan hubungan yang lebih akrab, menciptakan kepercayaan, keyakinan dan 
loyalitas konsumen serta menciptakan perhatian dan keterlibatan perusahaan. 
Lebih dari itu, perusahaan dapat meningkatkan pengontrolan terhadap semua aspek 
dari interaksi mereka secara keseluruhan. 
Oleh sebab itu penciptaan brand khususnya e-brand merupakan hal yang sangat 
penting dan menjadi ‘tanda pengenal’ pertama dan selama proses interaksi 
berlangsung. 
 
Image atau pandangan terhadap e-brand biasanya sangat berhubungan dengan persepsi 
konsumen terhadap ‘dot.com’. Hasil analisa di industry menyatakan bahwa 
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kehandalan, personalisasi, kecepatan dan kemudahan navigasi dan keamanan adalah 
faktor kritis dalam menciptakan image positif terhadap sebuah e-brand. 
Penelitian lain mengenai brand secara online adalah bahwa pengalaman konsumen 
terhadap brand secara online merupakan indikator bukan hanya untuk e-brand tetapi 
tingkat intensitas untuk berkunjung kembali. 
 
Research has also found that e-brand awareness is affected by marketer and non-
marketer 
communications, whereas design features, product and service factors, vendor 
characteristics and 
marketer and non-marketer communications influence an e-brand's image [31]. 
 
 
FRAMEWORK 
 
Terdapat 7 kerangka kerja (framework) yang dikemukakan oleh Ioannis S. Tsiames & 
George J. Siomkos dengan sebutan ‘the 7C’s framework yang berhubungan dengan 
pengalaman e-business atau e-marketing, yaitu: 

a. Content: berhubungan dengan aplikasi yang relevan, berguna dan bentuk 
informasi multimedia yang langsung memenuhi kebutuhan konsumen. 

b. Customization/ Personalization: melibatkan pembuatan/ pengaturan tampilan 
website, content, fungsi dan berdasar profil dari user yang telah disimpan. 

c. Customer Care: berhubungan dengan bantuan dan jaminan terhadap transaksi 
dari konsumen. 

d. Communication: menciptakan dan menjaga/ membina hubungan dan interaksi 
aktif dengan konsumen, misalnya melalui informasi produk baru dan 
perkembangannya melalui email ke konsumen. 

e. Community: adalah wadah berdiskusi dan bertukar informasi bagi para 
konsumen yang memiliki ide dan ketertarikan/ kepentingan yang sama. Hal ini 
sangat membantu dalam pengembangan content sesuai yang diperlukan dan 
diinginkan. 

f. Connectivity: penyediaan koneksi aktif diantara user yang bertukar informasi. 
g. Convenience: kesanggupan konsumen untuk dapat mengakses dan melihat 

informasi secara cepat tanpa halangan. Beberapa factor penting: menciptakan 
brand, kemudahan, waktu respon yang cepat, kemudahan dan informasi yang 
sesuai. 
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KESIMPULAN 
 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT menyebabkan revolusi 
dibidang bisnis sehingga memunculkan e-Business dan e-Commerce sebagai dua 
kegiatan utama dalam kegiatan bisnis dan transaksinya melalui wadah website dan 
diimplementasikan terhadap  B2B, B2C dan C2C. 
 
Salah satu elemen kritis terutama bagi pendatang baru di dunia bisnis adalah 
bagaimana mengembangkan dan mengasosiasikan nilai dari sebuah brand (merek) 
yang pada ruang lingkup e-business atau e-marketing maka diperlukan e-brand yaitu 
penggunaan brand di internet. 
 
Karakteristik utama dari web antara lain: interaktif, terbuka, transparant, ketidak 
terbatasan waktu dan tempat serta kemudahan pengaturan. Hal-hal tersebut sangat 
diperlukan dalam mendukung pemasaan sebab data konsumen menjadi mudah 
dikumpulkan, dibandingkan, diproses dan dievaluasi. 
 
Model bisnis yang baru bermunculan dengan perubahan-perubahan yang muncul 
antara lain: distance, time, HR, product value, growth, efficiency, market, transactions, 
matter dan distribution. 
 
Di pasar tradisional, salah satu peranan utama dari brand adalah untuk mewakili/ 
menggantikan informasi yang diperlukan konsumen dalam menyingkat waktu 
pencarian dan pembandingan sebuah produk sebelum membelinya. 
Internet telah membuat pencarian dan pembandingan produk menjadi sangat mudah 
dan murah, sehingga menjadi anaman yang mengurangi peranan dan fungsi brand 
yang telah dijelaskan sebelumnya. 
 
Peranan e-brand sangat menentukan keberhasilan sebuah e-business atau e-marketing. 
Konsumen akan lebih mengarahkan kecenderungan dan loyalitas terhadap para 
penjual yang yang telah teruji dan diakui banyak orang secara umum. 
Konsumen juga akan lebih cenderung untuk memilih e-market yang dapat 
menyediakan informasi sebanyak mungking dengan nilai-nilai perbandingan produk 
serta mengerti kebutuhan konsumen. 
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