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Abstrak
E-commerce adalah pilar penting ekonomi digital; Yang terutama didasarkan pada teknologi
informasi, yang dikreditkan dengan menciptakan kehadiran e-commerce yang realistis dan
nyata. E-commerce merupakan salah satu sarana modern yang telah memberikan kontribusi
signifikan untuk mengubah masa depan perdagangan, memfasilitasi proses jual beli secara
elektronik, meningkatkan efisiensi perusahaan, memperkuat posisi kompetitif dan pemasaran
produk secara elektronik. Pentingnya penelitian: Pentingnya mengetahui realitas e-commerce
sebagai landasan ekonomi digital kontemporer, karena berkontribusi signifikan dalam
mengubah masa depan perdagangan dan memfasilitasi proses jual beli secara elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti topik ini, karena jumlah penulisnya sedikit dan
referensi dari bahasa Arab sangat langka. Metodologi Penelitian: Penelitian ini didasarkan pada
metode induktif, mengikuti aturan penelitian ilmiah dan mengumpulkan bahan ilmiah dari bukubuku utama, dengan bukti, diskusi dan analisis.
Kata kunci: e-commerce, e-marketing

PENDAHULUAN
Dagang berasal dari perdagangan dan niaga dalam arti jual beli. Hal itu adalah perputaran
uang untuk tujuan keuntungan. Setiap akad yang mencari keuntungan dan memperoleh
keuntungan bagi kedua belah pihak adalah suatu perdagangan, baik akad jual beli, atau sewa guna
usaha, atau proses pertukaran barang atau jasa untuk memperoleh uang.
Perdagangan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melaluinya barang dan jasa
diperdagangkan, baik di tingkat pemerintah, lembaga, perusahaan atau individu, menurut aturan
dan peraturan yang disepakati. Sedangkan e-commerce ini hanya dapat dilakukan dengan
menggunakan berbagai media dan metode elektronik - seperti faks, pager, dan telepon - yang
terpenting adalah internet
Ada banyak definisi dari istilah e-commerce; Hal ini disebabkan kebaruan istilah dan
kemunculannya sebagai ekspresi yang mencakup tiga bidang: (ekonomi digital - teknologi
informasi - dan sektor komersial); Dengan demikian, definisi bervariasi menurut perspektif yang
berbeda dari otoritas yang meluncurkan definisi, mencapai sebelas definisi. Pada 2016, distribusi
produk halal memiliki pangsa pasar yang cukup besar, seperti yang dijelaskan berikut:
1. Bisnis dan kegiatan komersial yang dilakukan melalui jaringan informasi internasional.
2. Sebuah proses yang mencakup kegiatan memproduksi, mendistribusikan, memasarkan,
menjual atau menyerahkan barang dan jasa melalui media elektronik.
3. Satu set terpadu pembuatan kesepakatan, membangun hubungan komersial,
mendistribusikan, memasarkan dan menjual produk melalui sarana elektronik.
4. Proses pembelian dan penjualan produk dan layanan, pertukaran informasi dan uang melalui
jaringan seperti Internet atau jaringan komunikasi nirkabel seperti ponsel, pemesanan dan
panggilan, pembayaran dan pengiriman.
5. Penggunaan komputer elektronik melalui Internet, tanpa perlu kedua belah pihak menemui
mereka, tetapi kontrak ditandatangani secara elektronik.
6. Seperangkat transaksi digital yang terkait dengan aktivitas komersial antar proyek, satu sama
lain, antara proyek dan individu, atau antara proyek dan manajemen.
Melalui definisi di atas, kita dapat membedakan konstanta dasar yang keberadaannya
mewakili konsep perdagangan elektronik, yang merupakan beberapa elemen berikut:
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1. Kegiatan komersial yang diwakili dalam: pemasaran dan periklanan barang, barang dagangan
dan jasa, negosiasi dan pembuatan kesepakatan dan penyelesaian kontrak, pembayaran
kewajiban keuangan, operasi distribusi, pengiriman dan prosedur tindak lanjut.
2. Menggunakan sarana dan media elektronik (komputer – Internet).
3. Adanya pembayaran elektronik dan proses kontrak.
4. Kader manusia yang menangani teknologi ini (penjual - pembeli - perantara - penyedia layanan)
Jadi e-commerce adalah proses mengiklankan dan mendefinisikan barang dan jasa,
kemudian menerapkan proses membuat kesepakatan, menyimpulkan kontrak, membeli dan
menjual barang dan jasa tersebut, dan kemudian membayar nilai pembelian melalui berbagai
jaringan komunikasi yang menghubungkan penjual dan pembeli.
Pihak-pihak yang berurusan dengan perdagangan elektronik ada banyak jenis atau bentuk
dan gambar. Jenis-jenis tersebut merupakan pola dan tingkatan di mana perdagangan elektronik
berputar. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:
1. Perdagangan timbal balik pemerintah (G-G))
Ini dinyatakan sebagai Government to Government dan mencakup semua jenis interaksi
antara lembaga satu pemerintah, atau satu pemerintah dan pemerintah lain, seperti pertukaran
informasi antar lembaga, termasuk aspek komersial atau bisnis pemerintah yang besar dan
strategis.
2. Perdagangan antara pemerintah dan bisnis (G-B))
Ini disebut sebagai Government to Business, di mana pemerintah menggunakan jaringan
informasi untuk mengirim dan menerima informasi dari perusahaan.
3. Perdagangan pemerintah-ke-konsumen (G-C)
Ini dinyatakan sebagai Government to Customer, di mana layanan pendidikan dan
pendidikan disediakan dan lowongan diumumkan, misalnya.
4. Perdagangan antara bisnis dan pemerintah (B-G)
Ini disebut sebagai Business to Government, dan ini mencakup pajak, bea, bea cukai,
permintaan informasi, atau otorisasi yang dimiliki perusahaan kepada pemerintah.
5. Perdagangan antara bisnis dan bisnis (B-B)
Ini disebut sebagai Business to Business, dan mencakup semua kegiatan komersial yang
terjadi antara perusahaan dan cabang-cabangnya, seperti memperoleh pesanan tertentu atau
mengirimkan faktur, semuanya melalui jaringan informasi internasional.
6. Perdagangan antara bisnis dan konsumen (B-C)
Business to Customer merupakan penjualan barang, barang dagangan, dan layanan
langsung ke konsumen, dan ini disebut perdagangan eceran, atau e-marketing.
7. Perdagangan Konsumen-Pemerintah (C-G)
Ini disebut Customer to Government dan diwakili dalam membayar pajak dan biaya yang
diperlukan kepada pemerintah dan melamar pekerjaan yang diiklankan oleh pemerintah.
8. Perdagangan Bisnis Konsumen (C-B)
Hal ini diungkapkan oleh Customer to Business, dan di sini konsumen mencari produk
dan membandingkan harga dari berbagai perusahaan dengan menjelajahi situs web pasar
elektronik perusahaan.
9. Perdagangan konsumen-ke-konsumen (C-C)
Hal ini diungkapkan oleh Customer to Customer, yaitu penjualan satu konsumen ke
konsumen lain tanpa campur tangan perantara.

METODE
Penelitian ini didasarkan pada metode induktif, pendekatan deskriptif digunakan dalam
penelitian ini untuk menjabarkan hubungan antar pelaku bisnis khususnya jual beli dalam jaringan
(online). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan
melakukan diskusi (round table) dengan para pelaku bisnis online. Selain itu data sekunder juga
digunakan untuk mendapatkan kualitas data dengan teknik triangulasi yang meliputi
pengumpulan bahan ilmiah dari buku-buku utama,dan buku.
Teknik analisis data yang digunakan meliputi metode Cresswell (2010) di antaranya 1.
Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, 2. Membaca keseluruhan data/mengolah
gejala yang terjadi oleh objek penelitian, 3. Menerapkan proses coding untuk
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mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori kategori, dan tema tema yang akan dianalisis,
4. Menginterprestasi data.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar berikut menunjukkan tiga pihak utama yang berurusan dalam e-commerce di
antara mereka:
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Pemerintah ke
Pemerintah

Konsumen ke
Konsumen

Fasilitas ke
Fasilitas

Area atau aplikasi e-commerce diringkas sebagai berikut:
1. Perdagangan Eceran: Adalah penjualan yang telah dikontrakkan dan dibayar melalui Internet
dengan keterlambatan pengiriman, seperti: perdagangan buku.
2. Banking & Finance: Layanan yang diberikan oleh bank melalui internet, seperti: transfer bank,
jual beli saham dan harga bursa.
3. Distribusi: penjualan disampaikan melalui Internet, seperti: film, program komputer dan
informasi, dan merupakan yang terbanyak dalam jaringan.
4. Desain teknik: Merupakan metode kerja bersama yang menyatukan lebih dari satu orang yang
tidak menyatukan mereka di satu tempat melalui Internet, seperti: tim Ford Automotive
Industry di mana mereka berada di empat lokasi geografis yang berbeda.
5. Transaksi bisnis: Dukungan bisnis
Ini adalah semua transaksi komersial di Internet, seperti: pertukaran komersial antar
perusahaan, di mana penjualan dan pertukaran informasi disajikan secara elektronik.
6. Penerbitan: Publikasi yang dilakukan oleh penerbit ditampilkan dan didistribusikan melalui
Internet, seperti: majalah Internet Arab.
7. Layanan pribadi: Ini adalah konsultasi medis, hukum, teknik dan administrasi yang dilakukan
melalui Internet.
8. Perdagangan internasional: Ini diwakili dalam: bea cukai, pajak, fasilitas, metode pembayaran,
aturan ekspor dan impor, dan undang-undang hukum, yang merupakan proyek yang
dikembangkan dalam bentuk poin untuk memfasilitasi perdagangan.
9. Layanan agen pariwisata: Ini termasuk pemesanan tiket perjalanan, konfirmasi pemesanan, dan
pemesanan hotel dan restoran.
E-commerce memiliki serangkaian fitur dan keunggulan yang membedakannya dari yang
lain, dan mereka adalah sebagai berikut:
1. Media elektronik yang diwakili oleh komputer yang terhubung ke Internet; Dalam rangka
untuk melakukan kegiatan komersial melalui itu.
2. E-commerce global yang tidak mengenal batas spasial, temporal dan geografis; Kegiatan
dilakukan melalui situs komersial dan dapat menjangkau pasar pengguna Internet di seluruh
dunia.
3. E-commerce adalah salah satu kontrak untuk komunikasi jarak jauh, dan di antara yang tidak
hadir, tidak mungkin untuk mengidentifikasi identitas kontraktor, untuk mengungkapkan
identitas dealler, atau untuk mengidentifikasi kualitas produk secara langsung.
4. Kemungkinan penerapan semua komponen proses bisnis.
5. Tidak adanya dokumen kertas dan tersedianya alternatif elektronik.
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6. Hubungan antara e-commerce dan media komunikasi elektronik yang tunduk pada
perubahan teknologi membuat sistem dan aturan di mana e-commerce dapat berubah dan
berkembang pesat.
7. Kecepatan dalam berbisnis; Karena biayanya hanya beberapa menit atau detik.
Tidak adanya peran mediator tradisional dalam e-commerce.
Keuntungan E-Commerce
E-commerce memiliki banyak keuntungan yang diwakili dalam banyak manfaat bagi
pemerintah, perusahaan komersial dan konsumen, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat e-commerce bagi pemerintah
a. Memperluas cakupan pasar lokal hingga global.
b. Meningkatkan ekspor nasional; Untuk kemungkinan pemasaran secara global dengan biaya
terbatas dan kecepatan penyelesaian transaksi, dan kemampuan untuk menganalisis pasar
dan merespons permintaan konsumen dengan cepat.
c. Membantu usaha kecil dan partisipasi mereka dalam gerakan perdagangan global, termasuk
mengurangi biaya, pemasaran dan periklanan.
d. Menciptakan peluang baru untuk wirausaha dan persaingan dengan biaya serendah
mungkin.
e. Memperbaiki dan meningkatkan efisiensi layanan pemerintah dan perusahaan sektor
publik.
f. Penghematan biaya dan pengeluaran, yang tercermin dari harga barang, pembelian barang
dan peningkatan taraf hidup.
g. Hal ini memungkinkan individu untuk menjalankan bisnisnya dari rumah, dan ini
mencerminkan secara positif pengurangan kemacetan dan pengurangan polusi.
h. Memfasilitasi, mendistribusikan, dan meningkatkan pelayanan publik, seperti: kesehatan,
pendidikan, dan pelayanan sosial, dengan biaya yang lebih rendah.
2. Manfaat e-commerce bagi bisnis
a. Kemudahan akses perusahaan ke pasar global tanpa perlu mengeluarkan dana yang besar
dalam pendirian peralatan tetap di luar negeri, seperti kantor dan cabang.
b. Memberikan kesempatan untuk menampilkan produk dan menarik pelanggan.
c. Mengurangi personil dan tempat, yang pada gilirannya menyebabkan biaya yang lebih
rendah.
d. Meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kinerjanya, meningkatkan layanannya,
dan mencari mitra baru, yang mengarah pada fleksibilitas dalam berurusan dan
meningkatkan peluang bisnis.
3. Manfaat e-commerce bagi konsumen
a. Hemat waktu dan tenaga Tidak ada batasan waktu atau ruang yang membatasi pembelian
bagi konsumen.
b. Memberikan peluang, alternatif, dan informasi kepada konsumen tentang produk di
beberapa tempat yang berbeda daripada dibatasi pada tempat tertentu, yang
memungkinkannya untuk memilih.
c. Memungkinkan pengiriman cepat pesannya ke penjual dan menanggapi mereka, yang akan
menguntungkan dia jika dia membeli produk.
d. Memungkinkan konsumen untuk merancang pengalaman pembelian produk atau jasa
sesuai dengan kebutuhannya.
e. Meminimalkan banyak biaya berlebih.
f. Memotong jalan untuk memonopoli barang dan jasa, dengan memberikan informasi kepada
konsumen tentang semua produk.
g. Kebebasan konsumen untuk memilih perusahaan yang berurusan dengannya berdasarkan
layanan yang mereka berikan kepadanya.
h. Kecepatan akses konsumen terhadap banyak barang.

Kekurangan E-Commerce
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Seperti halnya e-commerce yang memiliki kelebihan dan kekurangan, e-commerce juga
memiliki kekurangan dan kekurangan, yaitu:
1. Ketidakmampuan konsumen untuk memeriksa produk secara nyata menyebabkan beberapa
masalah setelah pembelian.
2. Kemudahan membeli barang terlarang, yang mengakibatkan hilangnya uang jika barang
tidak sampai.
3. Kemungkinan kontrak penipuan, penipuan dan manipulasi data.
4. Kemungkinan menembus situs komersial dan membocorkan rahasia, yang merugikan
perusahaan dan individu, yang merupakan pelanggaran privasi.
5. Kemungkinan menggunakan kartu kredit palsu atau mencuri nomor mereka.
6. Kesulitan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari transaksi e-commerce; Kurangnya
dokumen kertas.
7. Terbatasnya individu yang mampu menjalankan bisnis e-commerce.
E-Marketing
Pemasaran adalah salah satu alat untuk kesuksesan bisnis apa pun yang ada, dan ini adalah
langkah pertama dalam membeli secara online; Karena berfungsi untuk memahami kebutuhan
dan keinginan pelanggan atau konsumen dan menyediakan mereka dengan produk yang mencapai
kepuasan dan kepuasan mereka. Berikut adalah pernyataan dari konsep e-marketing.
Pemasaran merupakan proses perencanaan dan penerapan konsep pemasaran, penetapan
harga, promosi dan distribusi ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi
tujuan organisasi dan individu. E-marketing adalah proses penggunaan internet dan teknologi
digital yang terkait dengannya untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dan mendukung
konsep pemasaran modern.
Peneliti menyimpulkan dari dua definisi tersebut bahwa e-marketing:
1. Iklan ilmiah dan promosi produk - baik barang, jasa, ide atau informasi.
2. Menggunakan perangkat dan media elektronik melalui Internet.
3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran dengan keunggulan
teknologi, termasuk kecepatan dan modernisasi, dan menemukan mekanisme untuk menarik
pelanggan dan mengubahnya menjadi pembeli.
4. Mampu memvisualisasikan dan mempromosikan barang dan jasa melalui internet, melalui
situs web yang berisi gambar barang dan jasa yang akan dipasarkan.
Keberhasilan perdagangan terutama tergantung pada pemahaman pemasaran oleh
manajer pemasaran di perusahaan mereka dan sejauh mana mereka menerapkannya; Untuk
membangun kepercayaan dan hubungan baru dengan pelanggan. Kesadaran akan meningkatkan
kesadaran konsumen, seperti: pengetahuan tentang hak atas produk - jaminan dan undang-undang
untuk melindungi hak. Pemasaran memberi makan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhannya.
Ia bekerja untuk meningkatkan standar hidup.
1. Membantu perusahaan menjual produk mereka dengan tujuan untuk pertumbuhan dan
kelangsungan hidup.
2. Membantu inovasi dan pembaruan dengan merangsang permintaan barang dan jasa baru.
3. Memberikan kesempatan kerja baru.
4. Menyiapkan strategi dan program untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan luar negeri.
Adapun tujuannya:
1. Peningkatan dan kesinambungan untuk memperoleh keuntungan.
2. Perluasan di bidang pangsa pasar
3. Mencapai kepuasan pelanggan dengan memuaskan kebutuhan mereka.
4. Membangun nama komersial yang kredibel dan memiliki kepercayaan yang tinggi dari
pembeli produk.
Ada elemen dasar dari proses pemasaran, yaitu kebutuhan konsumen material. Keinginan
mereka adalah sarana untuk memuaskan kebutuhan. Permintaan yang ditentukan oleh keinginan
konsumen untuk membeli, kesediaannya untuk berbelanja dan daya belinya. Produk perlu dibeli
untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan, sehingga: (sesuatu yang memuaskan kebutuhan).
Pemasaran Pertukaran terjadi hanya melalui proses pertukaran, yang merupakan inti dari proses
pemasaran, dan cara alami untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan.
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Selanjutnya adalah bauran pemasaran elektronik. Hal ini merupakan komponen atau
elemen kegiatan pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicari oleh organisasi
dan memuaskan kebutuhan pasar sasaran. Ini terdiri dari empat elemen:
E-Product
Seperangkat manfaat yang diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya, baik
fisik maupun psikis.
E-Price
Seni menerjemahkan nilai pada waktu dan tempat tertentu dari barang dan jasa yang
ditawarkan menjadi nilai moneter sesuai dengan mata uang yang beredar di masyarakat.
Hal ini untuk mencapai keuntungan maksimal, penjualan maksimal, dan stabilitas.
E-Promotion
Ini adalah komunikasi pemasaran untuk memicu perilaku konsumen untuk membeli
produk, meminta layanan, atau memperoleh respons tertentu darinya.
Ini membantu konsumen untuk berbelanja 24 jam sehari, menyediakan berbagai macam produk
dan hubungan, memberikan kesempatan untuk melakukan perbandingan harga sebelum membeli,
menemukan apa yang diinginkan konsumen dengan cara tercepat dan termudah, dan mengatasi
hambatan geografis.
E-Distribution
Setiap produk harus tersedia di tempat dan waktu yang tepat, dan distribusi mencapai hal
ini, melalui e-mail untuk produk digital, dan pusat penjualan yang tersebar untuk produk fisik.
Tahap pembelian barang melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
1. Presentasi (memberikan informasi)
Di mana produk menampilkan barang atau jasanya dan memasarkannya sesuai dengan
permintaan konsumen atau sesuai dengan pasar, kemudian mempromosikan melalui berbagai
sarana periklanan dengan cara yang mudah dan jelas kepada konsumen.
2. Penerimaan
Konsumen memilih apa yang cocok untuknya dari barang yang ditawarkan, kemudian
menghubungi penawar melalui email, kemudian menyetujui dan mengirimkan surat-surat,
kontrak hukum, gambar dan gambar yang berkaitan dengan jual beli.
3. Eksekusi
Ada banyak kewajiban antara penawar dan konsumen, sebagai berikut:
Penawar mengelola, menyiapkan dan menyiapkan komoditas sehingga sesuai untuk pengiriman
dalam bentuk yang dipersyaratkan dan disepakati.
Menyelesaikan proses pembayaran untuk mendapatkan barang atau jasa, seperti yang
dilakukan secara elektronik karena sistem pembayaran elektronik adalah inti dari e-commerce,
karena menghubungkan penjual, pembeli dan bank di mana:
1. Lengkapi formulir pembelian. Ini termasuk: nomor kartu kredit dan beberapa data lainnya.
2. Mentransfer formulir dan nomor kartu ke perangkat bank yang berurusan dengan pembeli.
3. Konfirmasi validitas data dan ketersediaan saldo.
4. Pesan kepada penjual bahwa data sudah benar dan persetujuan diperbolehkan dan nilai
barang dipotong dari rekening pembeli.
5. Pengiriman aktual dari komoditas yang bersangkutan sesuai dengan jenis dan metode yang
disepakati.

PENUTUP
Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, kami menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. E-commerce didefinisikan sebagai: proses mengumumkan dan mendefinisikan barang dan
jasa, kemudian melaksanakan operasi membuat kesepakatan, menyimpulkan kontrak,
membeli dan menjual barang dan jasa tersebut, dan kemudian membayar nilai pembelian
melalui berbagai jaringan komunikasi yang menghubungkan penjual dan pembeli.
2. Jenis-jenis perdagangan elektronik yang dimaksud: pihak-pihak yang berurusan dengannya.
Ada banyak jenis atau bentuk dan gambar, dan itu adalah pola dan tingkat di mana ecommerce berputar. Ada sembilan: Perdagangan pemerintah bersama - perdagangan antar
pemerintah dan perusahaan komersial - perdagangan antara pemerintah dan konsumen perdagangan antara bisnis dan pemerintah - perdagangan antara Perusahaan komersial dan
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perusahaan komersial - perdagangan antara bisnis dan konsumen - perdagangan antara
konsumen dan pemerintah - perdagangan antara konsumen dan bisnis - perdagangan antara
konsumen dan konsumen.
3. Bidang atau aplikasi e-commerce dirangkum dalam: perdagangan ritel - perbankan dan
keuangan - distribusi - desain teknik - transaksi komersial - penerbitan - layanan khusus perdagangan internasional - layanan agen pariwisata.
4. Karakteristik perdagangan elektronik: globalisasi perdagangan elektronik - perdagangan
elektronik adalah kontrak komunikasi jarak jauh - tidak adanya dokumen kertas dan
ketersediaan alternatif elektroniknya - kecepatan dalam penyelesaian bisnis; Karena hanya
membutuhkan biaya menit atau detik - tidak adanya peran broker tradisional dalam ecommerce.
5. E-commerce memiliki banyak keuntungan, tercermin dalam banyak manfaat bagi
pemerintah, pelaku usaha dan konsumen, yang diwakili dalam: Meningkatkan ekspor
nasional; potensi pemasaran global
6. Dengan biaya yang terbatas dan kecepatan penyelesaian transaksi, kemampuan menganalisis
pasar dan merespon dengan cepat permintaan konsumen - Memudahkan distribusi dan
peningkatan layanan publik, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dengan biaya
lebih rendah - Mudah bagi perusahaan untuk mengakses pasar global tanpa harus
menghabiskan banyak uang untuk pemasangan fasilitas tetap di luar negeri seperti kantor
dan cabang Kecepatan akses konsumen ke banyak barang.
7. Di antara negatif e-commerce: kemudahan membeli barang terlarang, yang mengakibatkan
hilangnya uang jika tidak terkirim - kemungkinan kontrak penipuan dan kasus penipuan dan
manipulasi data - kemungkinan penetrasi komersial situs web dan pengungkapan rahasia,
yang merugikan perusahaan dan individu, yang merupakan pelanggaran privasi kemungkinan Menggunakan kartu kredit palsu atau mencuri nomor mereka.
8. Pemasaran adalah: “Proses perencanaan dan penerapan konsep pemasaran, penetapan harga,
promosi dan distribusi ide, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi
tujuan organisasi dan individu.”
9. Visualisasikan: Mempromosikan barang dan jasa melalui Internet, melalui situs web yang
berisi gambar barang dan jasa yang akan dipasarkan Nama situs dan isinya diumumkan
melalui situs web lain di Internet dan dalam berbagai cara elektronik dan cara.
Topik ini tidak banyak dibahas karena modernitasnya dan referensi yang sedikit, sehingga
bidang ini masih terbuka bagi mereka yang ingin menelitinya, karena merupakan bidang yang
subur untuk penelitian, studi dan eksplorasi, terutama dalam hal aplikasi ke kontemporer. fakta.
Semoga Allah menerima dari kami bahwa Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
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