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ABSTRACTIssues raised in this research is how the online
transaction process can be done by using a virtual account,
while the purpose of this study was to determine the online
sales transactions made by users. Transactions with a
virtual account will give you a unique code that consists of
a 4 digits prefix code plus the 12-digit customer ID in the
form of phone numbers, virtual accounts are part of the
method of payment by transfer, but the user / customer
does not require confirmation back. It is easier for
customers in making product purchases. The conclusion of
this study that the user / customers gets the convenience to
purchase products made for instantly get a direct response
from the company.
Keywords: online transactions, virtual accounts, user.
INTISARIPermasalahan yang diangkat pada penelitian
ini adalah bagaimana proses transaksi online dapat
dilakukan dengan menggunakan virtual account,
sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui transaksi penjualan online yang dilakukan
user. Transaksi dengan virtual account akan memberikan
kode unik yang terdiri dari 4 digit kode prefiks ditambah
12 digit id pelanggan berupa nomor handphone, virtual
account meruapakan bagian dari metode pembayaran
dengan cara transfer namun user/pelanggan tidak
memerlukan konfirmasi kembali. Hal ini yang
memudahkan pelanggan didalam melakukan transaksi
pembelian produk. Kesimpulan penelitian ini bahwa
user/pelanggan mendapatkan kemudahan pada transaksi
pembelian produk yang dilakukan karena langsung
mendapatkan respon langsung dari perusahaan.
Kata kunci: transaksi online, Virtual account, user.

PENDAHULUAN
Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini
menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini
didororng oleh kemajuan teknologi internet yang
mempengaruhi peningkatan pengguna internet di
Indonesia. Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet
Indonesia (APJII) saat ini jumlah transaksi online pada
tahun 2016 sekitar 84,2 juta (63,5 %) dari jumlah
pengguna internet.

Sumber: APJII 2016
Gambar 1. Hasil Survei 2016 Pelaku transaksi secara
online
Konsumen digital Indonesia menikmati online shopping
khususnya dalam membaca ulasan dan menerima
informasi mengenai suatu produk secara online. Karena
mereka memandang internet sebagai sumber yang kaya
akan informasi terkait suatu produk sebelum melakukan
pembelian terhadap suatu produk yang diinginkan. Pada
penelitian ini penulis mengambil kasus pada web
tokopedia dikarenakan tokopedia saat ini menjadi web
dengan peringkat kelima terbesar untuk kategori
penjualan online, dan tokopedia pada transaksi penjualan
onlinenya menggunakan metode pembayaran dengan
pembayaran transfer atau diistilahkan dengan virtual
account. Virtual account artinya rekening tidak nyata dan
cuma bisa dibuat untuk menerima kiriman uang saja dari
pelanggan. Dengan virtual account pelanggan memiliki
saldo yang dapat digunakan untuk belanja dan dapat diisi
kembali dengan cara top up untuk menambah saldo uang
yang ada apabila harga dari produk yang diinginkan
melebihi sisa saldo yang dimiliki.
Menurut Karmawan, 2014 proses bisnis menggunakan ECommerce pada Perusahaan Amazon.com mengalami
peningkatan yang cukup pesat dikarenakan jumlah
pengunjung maupun penjualan yang terjadi di
Amazon.com sehingga diperlukan strategi pemesanan dan
pembayaran
yang
cepat agar
mendapatkan
produk/barang yang diharapkan.
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Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah
bagaimana proses transaksi online dapat dilakukan
dengan menggunakan metode pembayaran virtual
account ?
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi
penjualan online yang dilakukan dengan mengunakan
metode virtual account .

BAHAN DAN METODE
1. Electronic
Commerce (E-Commerce)
didefinisikan
sebagai segala sesuatu berkaitan dengan transaksi jual
beli dengan menggunakan komputer yang terhubung
dengan internet (Jonathan dan Prihartono, 2012).
Menurut Sunarto jenis-jenis
E-Commerce ada
beberapa yaitu:
a) Business To Business (B2B), yaitu sistem
komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau
transaksi secara elektronik antar perusahaan yang
dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk
yang besar.
b) Business to Consumer (B2C) yaitu sistem
komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan
konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu
pada saat tertentu.
c) Consumer To Customer (C2C) yaitu sistem
komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen
untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat
tertentu.
d) Consumer To Business (C2B) yaitu individu yang
menjual produk atau jasa kepada organisasi dan
individu yang mencari penjual dan melakukan
transaksi.
e) Non-Bussines Electronik Commerce.
f) Intrabussines
(Organizational)
Electronic
Commerce.
2. Konsumen
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dari
konsumen, yaitu
a. Perilaku konsumen
Menurut Laudon dan Traveler (2012:393) ada tiga
faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu
budaya, sosial dan priadi.
Perilaku pembelian online adalah proses seorang
konsumen menggunakan media internet untuk
melakukan pembelian sebuah produk atau jasa
dimulai dengan timbulnya awarenes (kesadaran)
konsumen akan suatu informasi atau produk yang
dapat diperoleh di internet.
Secara fundamental tidak ada perbedaan antara online
shopping behavior dengan offline shhopping behavior.
Pada dasarnya tahapan keputusan konsumen dalam
membeli suatu produk adalah sama, namun disisi lain
tahapan tersebut memerlukan modifikasi untuk
memperhitungkan faktor-faktor baru dan fitur unik
dari internet yang memungkinkan adanya peluang
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baru untuk berinteraksi dengan konsumen secara
online.
b. Kepuasan Konsumen
Menurut Kotler (2012) kepuasan konsumen adalah
perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul
setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang
dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.
Menurut Vivie Sanjaya (2013) Customer experience
sebagai akumulasi dari semua kejadian yang disadari
oleh pelanggan. Ada delapan faktor yang
mempengaruhi Business to customer (B2C) customer
experience, yaitu:
1) Accessibiity, yaitu kemudahan konsumen dalam
berinteraksi dan mengakses produk atau layanan.
2) Competence, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh
penyedia produk atau layanan.
3) Customer Recognition yaitu perasaaan konsumen
bahwa kehadirannya diketahui dan dikenali oleh
penyedia produk atau layanan.
4) Helpfulness, yaitu perasaan konsumen tentang
kemudahan baginya meminta bantuan produk atau
layanan.
5) Personalization yaitu perasaan konsumen bahwa
dirinya menerima perlakuan /fasilitas yang
membuat dirinya nyaman sebagai individu produk
atau layanan.
6) Problem Solving yaitu perasaan konsumen bahwa
permasalahannya diselesaikan penyedia produk
atau layanan.
7) Promise Fulfillment yaitu pemenuhan janji oleh
penyedia produk atau layanan.
8) Value for time yaitu perasaan konsumen bahwa
waktu yang dimilikinya dihargai oleh penyedia
produk atau layanan.
3. Metode Pembayaran yang dilakukan pada transaksi
online, yaitu:
1) Kartu Kredit (Credit Card), model pembayaran yang
paling banyak digunakan dalam transaksi online.
2) e-Cash, suatu account khusus untuk pembayaran
melalui internet.
3) Smart Card (Cash Card), pada saat transaksi uang
langsung di debet (prosesnya sama dengan ATM).
Untuk pembayaran di internet, user/customer
harus memiliki smart card reader.
4) i-Check, model pembayaran dengan menggunakan
check.
5) Transaksi model ATM, perusahaan dalam hal ini
institusi finansial dan pemegang account yang akan
melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya
dari account masing-masing. Virtual account adalah
bagian dari pembayaran jenis ini , yaitu pemegang
account melakukan transfer dana yang akan
menjadi deposit (saldo) untuk melakukan
pembayaran terhadap produk yang dbeli.
6) Micropayment, pembayaran untuk uang recehan
yang kecil-kecil. Mekanisme micropayment penting
dikembangkan
karena
sangat
diperlukan
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pembayaran receh yang kecil tanpa overhead
transaksi yang tinggi.
7) Anonymous Digital Cash, Uang elektronik yang di
enkripsi dan dijamin privacy dari user cash seperti
uang kertas maupun coin.
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pembayaran yang digunakan adalah virtual account
seperti yang ada pada gambar 4. Virtual account yang
sebenarnya kita melakukan pembayaran pada bank yang
ditunjuk dengan menggunakan transfer dana sesuai
dengan nilai yang kita pilih pada nilai topup saldo
tokopedia.

Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan
perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan
perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan
kepada pelanggannya (perorangan maupun non
perorangan) sebagai No Rekening Tujuan penerimaan
(collection).
(Easy
pay
via
virtual
account,
http://www.atmajaya.ac.id/web/Konten.aspx?gid=mahas
iswa&cid=info-virtual-account,
diakses
tanggal
1
Desember 2012).
Virtual account yang dikeluarkan oleh perbankan akan
memiliki fitur sebagai berikut:
1. Nomor virtual account sebagai identifikasi mitra
biller/pelanggan biler.
2. Nomor virtual account akan muncul di rekening koran
biller.
3. Pembayaran melalui channel dari bank rekanan dapat
dilakukan apabila sudah ada kerjasama.
4. Transaksi dapat dilakukan dalam rupiah maupun
dollar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Web Tokopedia, kita dimungkinkan untuk
mempunyai saldo sebelum kita melakukan transaksi
pembelian sebuah produk. Pada pertama kali tentunya
saldo yang ada pada web kita adalah 0 seperti yang
ditunjukkan pada gambar 2 dibawah ini.

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 2. Saldo awal pada Tokopedia
Untuk mengisi saldo tokopedia kita bisa melakukan
pembelian topup pada tokopedia, seperti yang
ditunjukkan pada gambar 3. Kemudian metode

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 3. Topup Saldo Tokopedia
pada gambar 4 terlihat bahwa pilihan metode
pembayaran yang kita lakukan adalah dengan virtual
account BNI, sebenarnya bukan hanya BNI saja namun
ada beberapa bank rekanan yang sudah ada seperti BCA,
MANDIRI, BRI dan sebagainya.

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 4. Metode Pembayaran dengan Virtual Account
Pada gambar 5 ada konfirmasi dari tokopedia yaitu
menunggu pembayaran yang harus dilakukan setelah
pengisian pada menu topup tokopedia, pembayaran ini
akan diberikan kode unik pembayaran yang terdiri dari 16
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digit, 4 digit pertama merupakan kode prefix ditambah 12
digit kode pelanggan yang merupakan identitas pelanggan
yaitu nomor handphone. Masa tenggang pembayaran
adalah selama tanggal transaksi pembelian dengan
pembayaran adalah sama, apabila tidak dilakukan pada
tanggal yang sama maka transaksi dianggap batal.

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 6 . Transaksi pembelian pulsa listrik pada
Tokopedia

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 5. Kode Pembayaran pada Bank BNI

Setelah user/pelanggan melakukan transaksi produk
maka akan terlihat keterangan dari produk yang dipilih
pada tampilan total tagihan dan saldo yang dimiliki user,
kemudian pilih tombol bayar sekarang untuk mengakhiri
transaksinya.

Apabila saldo kita sudah terisi, kita dapat melakukan
transaksi pembelian pada tokopedia sesuai dengan nilai
saldo yang kita miliki, misal kita akan membeli pulsa bisa
dilakukan dengan memilih isi pulsa kemudian memilih
pengisian pulsa yang kita inginkan apakah pulsa
handphone, paket data, tiket kereta, BPJS kesehatan atau
Listrik/PLN. Apabila pengisian Listrik maka dipilih token
listrik, masukkan no. Meter/id pelanggan listrik dan
nominal yang di inginkan misalnya 50000. Setelah
transaksi selesai dipilih tekan tombol beli untuk
melakukan transaksi pembayaran seperti terlihat pada
gambar6.

Sumber : Siahaan (2016)
Gambar 7. Transaksi Pembelian dengan metode
Pembayaran Virtual Account
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Hasil
dari
transaksi
tersebut
tentunya
akan
mempengaruhi saldo yang dimiliki seperti terlihat pada
gambar 8 dibawah ini. Informasi suksesnya dari transaksi
yang dilakukan ada pada tampilan status “Transaksi
berhasil”. Laporan transaksi yang kita lakukan pada
tokopedia secara otomatis akan dikirimkan melalui email
yang kita gunakan pada saat mendaftar atau login masuk.
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secara real time langsung masuk ke rekening perusahaan.
Penggunaan virtual account juga akan mempermudah dan
mempercepat perusahaan untuk melakukan proses
penyelesaian perbedaan melalui rekening koran
elektronik yang didalamnya tercantum nomor virtual
account sebagai identitas transaksi pelanggan.

KESIMPULAN
Transaksi penjualan dengan menggunakan
metode pembayaran dengan virtual account memudahkan
pelanggan didalam melakukan transaksi pembelian
produk atau barang karena akan langsung mendapatkan
respon dari perusahaan karena dana transaksi pembelian
secara real time sudah masuk pada rekening koran
perusahaan.
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