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ABSTRAKSI 

 

Adi Burhanudin, 2010, Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan 

Produk Baju di Ongisnade.net Malang, Skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Dosen Pembimbing Drs. Sugeng 

Pinando, M.Pd. 

Kata Kunci : Penerapan, e-Commerce, Penjualan  

     Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pola perilaku dan kebutuhan 

konsumen yang dikarenakan perkembangan teknologi dan arus informasi menjadikan  

lebih bertingkah laku praktis yang berarti konsumen membutuhkan kecepatan dan 

ketepatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini menyebabkan terus berubahnya 

model e-Commerce yang dikembangkan dengan pengemasan teknologi dan 

informasi yang lebih modern. Masyarakat secara umum menyebutkan bahwa e-

Commerce merupakan jawaban atas kecepatan dan ketepatan pemenuhan kebutuhan 

dimana e-Commerce menawarkan salah satu keunggulan kompetitifnya yaitu 

menghapus konsep ruang dan waktu.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net Malang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap fenomena sosial yang 

terjadi di masyarakat berkenaan dengan masalah manajemen pemasaran. Penelitian 

ini dilakukan di Ongisnade.net Malang. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan 

teknik snowball. Adapun informan dalam penelitian ini adalah manajer operasional, 

administration store, store, dan pembeli produk baju di Ongisnade.Net.  Data 

penelitian diambil dengan teknik kuisioner dan wawancara. Teknik analisis yang 

digunakan adalah tabulasi silang dan model interaktif dimana ada tiga jenis kegiatan 

analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta 

pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net 

selama ini sudah sangat baik sekali dalam menunjang penjualan produk, hal ini 

disebabkan perkembangan e-Commerce sangat baik beberapa tahun terakhir, dan 

juga respon konsumen yang sangat baik dimana konsumen sudah mulai melihat e-

Commerce sebagai media bertransaksi yang paling bagus. Berdasarkan hasil 

penelitian ini peneliti perlu memberikan beberapa saran yaitu Ongisnade.net harus 

banyak melakukan pembenahan baik pada inovasi tampilan website maupun diskon 

harga sehingga nantinya mampu meningkatkan penjualan, saran tersebut dapat 

dipertimbangkan oleh Ongisnade.net demi berkembangnya penerapan e-Commerce 

dimasa mendatang. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini, dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi ciri khasnya, sehingga terciptanya sebuah keterbukaan atau 

transparansi di berbagai bidang, terutama di bidang Teknologi Informasi (TI). 

Informasi yang cepat dan akurat merupakan bentuk informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, 

teknologi telekomunikasi, dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur 

masyarakat sehari-hari dan terciptalah suatu integrasi antara komputer dan telepon 

atau sistem Computer Telephony Integration (CTI), yang mewujudkan media baru 

berupa internet.  

Meledaknya penggunaan Internet dan teknologi World Wide Web (WWW 

atau sering juga disebut Web saja) menyebabkan munculnya teknologi e-Commerce 

yang berbasis teknologi Internet yang menyebabkan prospek e-Commerce di 

Indonesia semakin pesat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yakni : akses 

internet semakin murah dan cepat yang akan meningkatkan jumlah pengguna 

internet, dukungan dari sektor perbankan yang menyediakan fasilitas internet 

banking maupun sms banking, yang akan mempercepat proses transaksi, Biaya web 

hosting yang semakin murah, semakin mudah dan murahnya membangun situs e-

Commerce yang didukung dengan tersedianya berbagai software open source, seperti 

osCommerce, Magento, dll. 



Perubahan pola perilaku dan kebutuhan konsumen yang dikarenakan 

perkembangan teknologi dan arus informasi menjadikan  lebih bertingkah laku 

praktis yang berarti konsumen membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam 

pemenuhan kebutuhannya. Hal ini menyebabkan terus berubahnya model e-

Commerce yang dikembangkan dengan pengemasan teknologi dan informasi yang 

lebih modern. Masyarakat secara umum menyebutkan bahwa e-Commerce 

merupakan jawaban atas kecepatan dan ketepatan pemenuhan kebutuhan dimana e-

Commerce menawarkan salah satu keunggulan kompetitifnya yaitu menghapus 

konsep ruang dan waktu. 

Menjamurnya warung internet di setiap kota menjadikan  konsumen dapat 

mengakses dan menggunakan layanan internet untuk memanfaatkan e-Commerce 

dengan mudah, cepat dan murah. Konsumen juga dapat mengakses layanan internet 

melalui ponsel dengan menggunakan fasilitas-fasilitas pengaksesan internet yang 

ditawarkan berbagai operator telepon selular, selain itu konsumen juga dapat dengan 

cepat mengakses internet baik melalui PC (Personal Computer, laptop ataupun 

notebook yang ada di rumah dengan menggunakan modem, saat konsumen ini juga 

dimanjakan dengan menjamurnya fasilitas wi-fi (free hotspot) di tempat-tempat 

umum untuk memudahkan dalam mengakses internet. 

Ongisnade.net sebagai bagian dari produsen yang memanfaatkan e-Commerce 

sebagai media berjualan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan e-

Commerce. Ongisnade.net yang pada tahun 2009 dinobatkan sebagai pemenang 

Unofficial Website Of The Year dalam Jakarta Casual awards merupakan suatu 

layanan berbasis website yang memanfaatkan e-Commerce sebagai media penjualan 

yang memiliki keunggulan dalam proses transaksi dimana seorang konsumen diberi 



kemudahan dalam melakukan pembelian produknya tanpa harus jadi member atau 

memiliki akun-akun khusus seperti media lain.  

Baju yang dijual di ongisnade.net merupakan barang kebutuhan konsumen yang 

diklasifikasikan sebagai shopping goods, dimana berbeda dengan convinience goods 

konsumen baju yang dijual di ongisnade.net yang pada umumnya adalah aremania 

lebih mengutamakan pemilihan produk yang disesuaikan dengan kualifikasi, kualitas 

dan harga bukan pada pengalaman berbelanja seperti ketika melakukan pembelian 

convinience goods. Aremania sebagai konsumen utama produk baju yang dijual di 

ongisnade.net lebih mengutamakan kualitas baju yang akan dibeli dengan 

mempertimbangkan motif, warna dan gambar yang disajikan serta keanekaragaman 

jenis baju yang disediakan penjual. 

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan di ongisnade.net merupakan 

salah satu bentuk karakteristik dari e-Commerce yaitu Business to Consumer. 

Karakteristik e-Commerce ini mengusung bisnis retail secara online menggunakan 

layanan yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat 

digunakan oleh khalayak ramai. Layanan juga diberikan berdasarkan permohonan 

(on demand). Konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan 

respon sesuai dengan permohonan yang diberikan konsumen. 

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan di ongisnade.net ini 

merupakan suatu bentuk tantangan baru bagi produsen untuk menunjang penjualan 

produk baju secara online. Selama ini konsumen terbiasa melakukan transaksi 

pembelian secara langsung di toko baju yang berada di lingkungan tempat 

konsumen tinggal , namun dengan  diperkenalkannya e-Commerce ini,  konsumen 



akan semakin dimanjakan dengan segala bentuk kemudahan, kepraktisan dan 

kelengkapan telah tersedia dalam bisnis retail secara online ini. Konsumen hanya 

perlu belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer dan menggunakan fasilitas 

internet.  

       Dari penelitian terdahulu ditengarai ada beberapa kemungkinan masalah, 

diantaranya adalah penerapan e-Commerce perusahaan yang masih kurang efektif, 

ketidaktahuan  terhadap e-Commerce, ketidak percayaan konsumen terhadap 

pembelian melalui e-Commerce. Apabila kemungkinan masalah tersebut tidak 

dipecahkan dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak terhambatnya proses 

penerapan e-Commerce sehingga nantinya perkembangan e-Commerce akan 

tersendat. Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang "Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk 

Baju di Ongisnade.Net Malang." 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus  penelitian merupakan penentuan masalah yang akan dijadikan pusat 

perhatian dari obyek yang akan diteliti dan membatasi informasi yang tidak berkaitan 

dengan penelitian agar penelitian lebih terarah. Fokus penelitian dalam skripsi ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut " Bagaimanakah penerapan e- Commerce dalam 

kegiatan pejualan produk baju di ongisnade.net Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui karakteristik konsumen yang menggunakan e-Commerce 

dalam kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang. 



2. Untuk mengetahui penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk 

baju di Ongisnade.Net Malang. 

3. Untuk mengetahui keunggulan penerapan e-Commerce dalam kegiatan 

penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang. 

4. Untuk mengetahui kendala penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan 

produk baju di Ongisnade.Net Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan peneliti mengenai paradigma baru dalam 

pemasaran melalui dunia maya "e-Commerce" serta untuk memenuhi 

penulisan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi.  

2. Bagi Institusi Pendidikan dan Lembaga Penelitian 

Dapat menambah khasanah keilmuan,dalam bidang pemasaran online 

yang ditengarai sebagai konsep pemasaran masa depan.  

3. Bagi Ongisnade.net 

Sebagai wacana dalam melihat prospek dari kegiatan pemasaran yang 

berbasis online, sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran 

berikutnya mengingat semakin berkembangnya pemasaran berbasis online. 

        4. Bagi Peneliti Berikutnya 

Sebagai acuan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama 

yakni mengenai pemasaran berbasis e-Commerce. 



1.5 Penegasan Istilah 

Untuk memberikan kejelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan beberapa istilah yaitu:  

1. Pemasaran adalah Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai 

kepada konsumen dan mengelola hubungan konsumen dengan cara yang 

menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya (Menurut Asosiasi 

Pemasaran Amerika dalam Kotler, 2007)  

2. e-Commerce adalah "e-Commerce adalah dampak dari berkembangnya   

teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan merubah 

cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini 

terkait dengan mekanisme perdagangan.( Ananta, 2006) 

3. EDI (Electronic Data Interchange) adalah  Metode untuk saling bertukar 

data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan computer. 

(http://hadianyana.wordpress.com). 

 

 

 

 

 

 

http://hadianyana.wordpress.com/


BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan pengembangan 

perusahaan, dan juga memperoleh laba. Suatu perusahaan tidak akan mampu 

bertahan jika perusahaan tersebut tidak dapat memasarkan produk yang dihasilkan 

baik berupa barang atau jasa. Pemasaran adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam memberikan nilai tambah kepada konsumen, sehingga terjadi 

hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. 

Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan 

manusia dan masyarakat. Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Kotler 

(2007:6) definisi formal pemasaran adalah : 

" Pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan nilai kepada konsumen dan 

mengelola hubungan konsumen dengan cara yang menguntungkan organisasi dan 

para pemilik sahamnya. " 

“Pemasaran adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang 

bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam 

kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.”(Pemasaran, 

www.wikipedia.org). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa


 

 

“Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan 

kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.” (manajemen-

pemasaran-2, http://punyalea.blogspot.com). 

Berdasarkan beberapa pengertian pemasaran yang telah disebutkan, maka 

dapat dikemukakan bahwa pemasaran adalah suatu usaha yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan nilai penjualan serta meningkatkan laba perusahaan 

dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, menetapkan 

harga yang tepat mendistribusikan dan mempromosikan secara efektif. 

2.1.1. Konsep Produk 

“Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar untuk 

memenuhi keinginan atau kebutuhan . Segala sesuatu yang termasuk ke dalamnya 

adalah barang berwujud, jasa, events, tempat, organisasi, ide atau pun kombinasi 

antara hal-hal yang baru saja disebutkan.” (Sutojo, definisi produk, 

http://id.shvoong.com). 

“Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.” (makalah pengantar 

bisnis kel2.doc, www.syukronali.files.wordpress.com). 

 

http://punyalea.blogspot.com/
http://id.shvoong.com/
http://www.syukronali.files.wordpress.com/


Dari dua definisi tentang produk dapat dikatakan bahwa produk merupakan 

segala sesuatu yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen atau pasar. Dalam produk terdapat sifat-sifat atau atribut-atribut dimana 

keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu produk dalam 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.1.2 Klasifikasi Produk Konsumen 

 

Klasifikasi produk dapat dilakukan atas berbagai macam sudut pandang, yaitu: 

“a. Berdasarkan berwujud tidaknya produk : 

1. Barang 

Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba 

atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik 

lainnya. Ditinjau dari aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu: 

a.Barang tidak tahan lama (non durable goods) 

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis 

dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain   

usia ekonomisnya dalam kojidisi pemakaian normal kurang dari satu  tahun. 

b.Barang tahan lama (durable goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya dapat 

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk 

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). 

2. Jasa 

Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dijual. 

b. Berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut dikonsumsi : 

1. Barang Konsumen (consumer's goods) 

Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan 

konsumen akhir sendiri (individu dan rumah tangga) bukan untuk tujuan bisnis. 

Umumnya barang konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu: 



a. Convenience Goods 

Convenience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki 

frekuensi pembelian tinggi (sering dibeli), dibutuhkan dalam waktu segera 

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam 

perbandingan dan pembeliannya. Convenience goods dikelompokkan 

menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Staples adalah barang yang dibeli konsumen secara reguler atau 

rutin. 

2. Impulse goods adalah barng yang dibeli tanpa banyak tempat yang 

tersebar sehingga konsumen tidak perlu repot-repot mencarinya. 

3. Emergency goods adalah barang yang dibeli apabila suatu 

kebutuhan dirasa konsumen sangat mendesak. 

        b. Shopping Goods 

Shopping goods adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen di antara berbagai alternatif 

yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga,kualitas, dan 

model masing-masing barang. Shopping goods terdiri atas dua jenis, yaitu: 

1 . Homogeneous shopping goods merupakan barang-barang yang oleh 

konsumen dianggap serupa dalam hal kualitas tetapi cukup berbeda 

dalam berbagai harga. Dengan demikian konsumen berusaha 

mencari harga yang termurah dengan cara membandingkan harga 

dari satu toko dengan toko lainnya. 

2. Heterogeneous shopping goods adalah barang-barang yang aspek 

karakteristik atau ciri-cirinya dianggap lebih penting oleh 

konsumen daripada aspek harganya. 

c.  Specially Goods 

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan atau 

indentifikasi merek yang dimana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. umumnya barang specially 

terdiri atas barang mewah dengan merek spesifik. 

d. Unsought Goods 

Unsought goods merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen 

atau kalaupun sudah diketahui pada umumnya belum terpikirkan untuk 

membelinya. Ada dua jenis unsought goods, yaitu: 

1. Regularly unsought products adalah barang-barang yang 

sebenarnya sudah ada dan diketahui konsumen tetapi tidak 

terpikirkan untuk membelinya. 



2. New unsought products adalah barang yang benar-benar baru dan 

sama sekali belum diketahui konsumen jenis barang ini merupakan 

hasil inovasi dan pengembangan produk, sehingga belum banyak 

konsumeni yang mengetahuinya. 

2. Barang Industri (industrial's goods) 

Barang industri adalah barang-barang yang dikonsumsi oleh industriawan 

(konsumen antara atau konsumen bisnis) untuk keperluan selain konsumsi 

langsung yaitu untuk diubah, diproduksi menjadi barang lain kemudian dijual 

kembali (oleh produsen) dan untuk dijual kembali (oleh pedagang) tanpa 

dilakukan transformasi fisik (proses produksi). Barang industri dibagi menjadi 

tiga kelompok yaitu: 

a. Material and parts 

Yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang seluruhnya 

atau sepenuhnya masuk ke dalam produk jadi. Kelompok ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Bahan baku, dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu produk   pertanian 

dan produk-produk kekayaan alam. 

2. Bahan jadi dan suku cadang, terbagi atas component materials 

(misalnya benang, semen) dan component parts (seperti motor 

kecil, ban). Biasanya components materials masih perlu diolah lagi, 

misalnya benang ditenun menjadi kain. Sifat component materials 

yang terstandarisasi, mengakibatkan harga dan kehandalan 

pemasok menjadi faktor pembelian yang paling penting. Sementara 

itu components parts seluruhnya masuk ke dalam produk jadi tanpa 

mengalami perubahan bentuk dan sifat, misalnya ban dipasang 

sepenuhnya pada mobil atau sepeda motor. 

b. Capital items 

Capital items adalah barang-barang tahan lama yang memberi kemudahan 

dalam mengembangkan dan mengelola produk jadi. Capital items dibagi 

menjadi dua kelompok yaitu instalasi dan peralatan tambahan. 

c. Supplies dan services 

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah barang-barang tidak tahan lama 

dan jasa yang memberi kemudahan dalam mengembangkan dan atau 

mengelola keseluruhan produk jadi.’( pdf-d sace home,www.dspace.wid 

Yatama.ac.id) 

 



2.2 Pengertian e-Commerce 

Electronic commerce (EC) merupakan konsep baru yang dapat digambarkan 

sebagai proses jual beli barang dan jasa pada World Wide Web internet atau proses 

jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi 

termasuk internet.  

“e-Commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai 

suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang 

memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan 

layanan get and deliver.”(ElectronicCommerce.doc, Http://RMarpaung.Tripod.Com).   

Roger Clarke dalam “Electronic Commerce Definitions” menyatakan bahwa 

e-Commerce adalah “The conduct of commerce in goods and services, with the 

assistance of  telecomunications and telecomunications-based tools” e-Commerce 

adalah tata cara perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media 

telekomunikasi dan telekomunikasi sebagai alat bantunya. 

(http://www.anu.edu.au.com). 

Menurut Ananta (2006:11) e-Commerce adalah “dampak dari 

berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan 

merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal 

ini terkait dengan mekanisme perdagangan.” 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa e-

Commerce adalah perdagangan barang dan jasa yang menggunakan media 

telekomunikasi yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang 

dapat menyediakan layanan untuk memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan 

ElectronicCommerce.doc
http://rmarpaung.tripod.com/Electroniccommerce.Doc
http://www.anu.edu.au.com/


manajemen dalam memangkas service cost guna meningkatkan mutu barang dan 

kecepatan pelayanan. 

2.2.1 Klasifikasi e-Commerce 

 

Menurut Indrajit (2006:2) ada tiga jenis jaringan teknologi informasi biasanya 

dibangun pada sebuah perusahaan, yaitu: internet, intranet, dan ekstranet: 

 “Internet merupakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan 

perusahaan dengan domain publik, seperti individu, komunitas, institusi, dan 

organisasi. Jalur ini merupakan jalur termurah yang dapat digunakan 

perusahaan untuk menjalin komunikasi efektif dengan konsumen. Mulai dari 

tukar menukar data dan informasi sampai dengan transaksi pernbayaran dapat 

dilakukan dengan cepat dan murah melalui internet.Jenis e-Commerce yang 

cocok memakai jalur internet ini adalah B-to-C. 

 Intranet merupakan infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan 

semua sumber daya manusia baik manajemen maupun staf, dalam sebuah 

perusahaan sehingga dengan mudah mereka dapat saling berkomunikasi 

untuk menunjang aktivitas bisnis sehari-hari. Aplikasi-aplikasi yang 

berhubungan dengan komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi biasanya 

diimplementasikan di dalam sistem intranet ini. 

 Sementara ekstranet merupakan sebuah infrastruktur jaringan yang 

menghubungkan perusahaan dengan para pemasok dan rekanan bisnisnya. 

Jika dahulu teknologi EDI (Electronic Data Interchange) banyak 

dipergunakan untuk keperluan ini, tipe e-Commerce B to-B merunakan tepat 

untuk membangun sistem ekstranet di perusahaan." 

 

Secara lebih luas e-Commerce dibagi dalam dua jenis yaitu Business to 

Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C, retail). Kedua jenis e-Commerce 

ini memiliki karakteristik yang berbeda, selengkapnya adalah sebagai berikut: 

a. “Karakteristik Business to Business e-Commerce 

 Trading patners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan 

(relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan 

patner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka 

jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan 

dan kepercayaan (trust). 

 Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara 



berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati 

bersama. Dengan kata lain layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini 

memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar 

yang sama. 

 Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, 

tidak harus menunggu patnernya. 

 Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing 

intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pelaku bisnis. 

b. Karakteristik Business to Consumer e-Commerce 

 Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.  

 Layanan yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme 

yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem 

Web sudah umum digunakan, maka layanan diberikan dengan 

menggunakan basis Web. 

 Layanan diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer 

melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai 

dengan permohonan. 

 Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client 

(consumer) menggunakan sistem minimal (berbasis web) dan processing 

(business procedure) diletakkan di sisi server." (jenis e-Commerce  dan 

karakteristiknya,http://www.wealthindonesia.com). 

 

Penggolongan e-Commerce yang lazim dilakukan orang ialah berdasar sifat 

transaksinya. Tipe-tipe berikut segera dapat dibedakan : 

a. "Business-to-business (B2B) 

Kebanyakan e-Commerce yang diterapkan saat ini merupakan tipe B2B. 

e-Commerce tipe ini meliputi transaksi IOS serta transaksi antar 

organisasi yang dilakukan di electronic market. Contohnya Wal-Mart 

dengan Warner-Lambert. 

b. Business-to-consumer (B2C) 

Ini merupakan transaksi eceran dengan pembeli perorangan. Pembeli khas 

di Amazon.com adalah seorang konsumen, atau seorang konsumen. 

Contoh yang lain, misalnya Barnes & Nobles, Cisco, Dell, Compaq dan 

sebagainya. 

c.Consumer-to-Consumer (C2C) 

Dalam kategori ini, seorang konsumen menjual secara langsung ke 

konsumen lainnya. Contohnya adalah ketika ada perorangan yang 

melakukan penjualan di classified ads (www.classified2000.com) dan 

http://www.wealthindonesia.com/
http://www.classified2000.com/


menjual properti rumah, mobil, dan sebagainya. Mengiklankan jasa 

pribadi di internet serta menjual pengetahuan, dan keahlian menipakan 

contoh lain C2C. Sejumlah situs pelelangan memungkinkan perorangan 

untuk memasukkan item-item agar disertakan dalam pelelangan. 

Akhirnya banyak perseorangan yang menggunakan intranet dan jaringan 

organisasi untuk mengiklankan item-item yang akan dijual atau juga 

menawarkan aneka jasa. Contoh lain yang terkenal adalah eBay.com, 

yaitu perusahaan lelang. 

d. Consumer-to-Business (C2B) 

Termasuk ke dalam kategori ini adalah perseorangan yang menjual 

produk atau layanan ke organisasi, dan perseorangan yang mencari 

penjual, berinteraksi dengan mereka, dan menyepakati suatu transaksi. 

e. Nonbusiness-to-Consumer 

Dewasa ini makin banyak lembaga non-bisnis seperti lembaga akademis, 

organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga-

lembaga pemerintahan yang menggunakan berbagai tipe e-Commerce 

untuk mengurangi biaya (misalnya, memperbaiki purching) atau untuk 

meningkatkan operasi layanan publik. Misalnya Social Security Online. 

f .Intrabusiness (Organizational) e-Commerce 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua aktivitas intern 

organisasi, biasanya dijalankan di internet, yang melibatkan pertukaran 

barang, jasa atau informasi. Aktivitas yang tercakup dapat beragam 

tingkatannya, mulai penjualan produk perusahaan ke pekerja, hingga 

pelatihan secara online dan pemangkasan biaya." (Suyanto 

,http://books.google.co.id) 

Pada akhirnya e-Commerce merupakan sebuah transformasi bisnis yang 

merubah cara-cara perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya bukan sekedar 

mekanisme penjualan barang dan jasa melalui media internet. Perusahaan sering kali 

harus melakukan perubahan mendasar terhadap bisnis inti perusahaan sehubungan 

dengan berkembangnya fenomena ini, karena berbagai paradigma baru telah 

mengubur prinsip-prinsip manajemen konvesional yang apabila masih terus 

dijalankan justru menjadi hal yang merugikan perusahaan (disadvantage). 

http://books.google.co.id/


2.2.2. Proses e-Procurement 

          “Proses e-Procurement mencakup tahap-tahap,sebagai berikut : 

1.  Pembeli dengan mennggunakan komputernya masuk ke pasar.  

2.  Pembeli mencari produk, masuk ke homepage penjual produk. 

3.  Pembeli memilih produk lewat catalog. 

4. Pembeli memesan produk, mengisi order pembelian, terjadi proses 

transaksi. 

5.  Order pembelian dikirim ke penjual, terjadi intergrasi hukum. 

6.  Penjual mengkonfirmasikan pesanan. 

7.  Pembeli membayar, menggunakan beberapa pilihan pembayaran, 

     terjadi transaksi. 

8.  Informasi pembayaran dikirim ke bank, terjadi integrasi hukum.  

9.  Kredit dicek pada bank pembeli. 

10.Kredit disetujui, dibayarkan pada bank penjual, terjadi integrasi    

hukum.  

11.Produk dikirim oleh penjual 

12.Produk diterima oleh pembeli.” (http://books.google.co.id) 

 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai tahapan penggunaan 

fasilitas e-Procurement, berikut diberikan contoh bagaimana cara melakukan 

pemesanan baju (polo) melalui internet di Ongisnade.net: 

 Klik http://www.Ongisnade.net pada address di internet explorer atau 

Mozilla Firefox atau Opera (tergantung layanan browsing yang tersedia di 

komputer anda). 

 Akan muncul halaman pertama ongisnade.net lalu klik “store” pada menu / 

http://books.google.co.id/
http://www.ongisnade.net/


link dan akan ada banyak pilihan barang yang akan dibeli diantaranya 

Ongisnade Store : Aksesoris,Atribut, Jaket, Kids, Polo. 

 Klik 2 : “polo”. 

 Akan tampak nama dan detail barang yang akan anda pesan. 

 Contohnya : 

Ongisnade Blue Class... 

 

Available-Ready Stock! 
Size: M, L 

Bahan: Cotton 

IDR: 150.000 

Read More  

 

Ongisnade Red Classi... 

 

Available-Ready Stock! 
Size: M, L  

Bahan: Cotton 

IDR: 150.000 

Read More  

http://ongisnadestore.com/
http://ongisnadestore.com/category/aksesoris/
http://ongisnadestore.com/category/atribut/
http://ongisnadestore.com/category/jaket/
http://ongisnadestore.com/category/kids/
http://ongisnadestore.com/category/polo/
http://ongisnadestore.com/ongisnade-blue-classic-polo/
http://ongisnadestore.com/ongisnade-blue-classic-polo/
http://ongisnadestore.com/ongisnade-red-classic-polo/
http://ongisnadestore.com/ongisnade-red-classic-polo/


 

Ongisnade White Clas... 

 

Available-Ready Stock! 
Size: M, L 

Bahan: Cotton 

IDR: 150.000 

Read More  

 

Keterangan :  gambar diatas adalah contoh produk dari ongisnade.net yaitu produk 

baju polo berwerna merah, biru dan putih. 

 

 Klik 3 : “read more” 

 Akan terpapar rincian produk dari yang akan anda pesan sehingga 

memudahkan anda mengetahui informasi tentang barang yang akan anda 

pesan. 

 Klik 4 : “pesan sekarang?klik disini” 

 Anda selanjutnya akan diberi form pemesanan yang selanjutnya dilakukan 

proses transaksi. 

 Contoh form pemesanan: 

Form Pemesanan untuk produk Polo Shirt dan T-Shirt dari Ongisnade Store 

Official Merchandise. 

http://ongisnadestore.com/ongisnade-white-classic-polo/
http://ongisnadestore.com/ongisnade-white-classic-polo/


 Penting: Isi form di bawah ini dengan data yang benar dan valid! Pemesan 

bertanggung-jawab penuh atas kebenaran data yang diisikan. 

 *Catatan: Cantumkan jumlah pesanan (apabila lebih dari satu), ukuran, dan 

jenis produk (cowok atau cewek, khusus untuk produk couple) pada kolom 

keterangan. 

 

Nama Lengkap:* 
 

E-mail:* 
 

Nomor Telpon/Handphone:* 
 

Alamat Lengkap:* 

 

Pesanan:*   

White & Black ON 

 

Grey & Black ON 

 

Yuli The Conductor 

 

Splash AIFC 

 

Black Proud 

 

Twin Lion Tee 

 

Turquoise Crest Tee 

 



Blue Crest Tee 

 

Classic Champion #3 

 

Classic Champion #4 

 

ISL #2 

 

ISL #3 

 

Est 09 

 

Polo White Classic 

 

Polo Blue Classic 

 

Polo Red Classic  

Keterangan Tambahan:* 

 

Verification No.:* 
 

 
 

 Pes an  Sekarang

 

  

 

 



Keterangan : gambar diatas adalah gambar yang tentang form pemesanan 

yang akan diisi konsumen, form harus diisi secara lengkap nama, alamat, 

nama email, nomer telpon dan mengisi jenis barang yang akan dipesan 

setelah itu mengisi kode verifikasi untuk keamanan. 

 

 Klik 5:”pesan sekarang” 

 Berakhirlah proses pemesanan polo yang dimaksud. 

 Dengan hanya 5 langkah dalam pemesanan, memudahkan konsumen dalam 

melakukan pemesanan produk. 

2.2.3. Keunggulan e-Commerce 

 

 " Dalam sejarah peradaban manusia, hanya sedikit inovasi yang memiliki 

banyak yang memiliki keuntungan potensial sebagaimana e-Commerce. Sifat 

global teknologi tersebut, biaya rendah, peluang menjangkau ratusan juta 

orang (diproyeksikan dalam 10 tahun), sifat interaktif, keragaman 

kemungkinan, dan berbagai kemungkinan serta perkembangan pesat 

infrastruktur pendukungnya (khususnya Web) telah menghasilkan banyak 

keuntungan potensial bagi organisasi, perorangan, dan masyarakat. Ini hanya 

beberapa manfaat yang bisa disebutkan, dan akan meningkat secara 

signifikan seiring kian berkembangnya e-Commerce. Maka tidaklah 

mengejutkan kalau ada yang berpendapat bahwa evolusi e-Commerce sama 

besarnya dengan perubahan yang dibawa oleh revolusi industri.” 

(http://books.google.co.id) 

 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari e-Commerce, diantaranya : 

a. " Manfaat e-Commerce bagi organisasi 

 Electronic commerce memperluas market place hingga ke pasar nasional 

dan internasional. Dengan capital outplay yang minim, sebuah 

perusahaan dapat secara mudah menemukan lebih banyak konsumen, 

suplier yang lebih baik, dan patner bisnis yang paling cocok dari seluruh 

dunia. 

 Electronic commerce menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, 

pendistribusian, penyimpanan, dan pencarian informasi yang 

menggunakan kertas. Misalnya, dengan menggunakan sistem 

procurement elektronis, perusahaan dapat memangkas biaya administratif 

bagi purchasing sebesar 85%.  

 Electronic Commerce memungkinkan pengurangan inventory dan 

overhead dengan menyederhanakan supply chain management tipe “pull 

“. 

 Pemrosesan pull-type memungkinkan customization produk dan layanan 

http://books.google.co.id/


yang sebetulnya mahal menjadi lebih memiliki keunggulan komparatif 

bagi yang menerapkan. 

 Electronic commerce mengurangi waktu antara outlay modal dan 

penerimaan produk dan jasa. 

 Electronic commerce medukung upaya-upaya business process 

reegineering. Dengan mengubah prosesnya, maka produktivitas sales 

people, pegawai yang berpengetahuan, dan administrator dapat 

meningkat 100% atau lebih. 

 Electronic commerce memperkecil biaya telekonmunikasi (Internet lebih 

murah dibanding VAN) 

 Keuntungan lain meliputi layanan konsumen dan citra perusahaan 

menjadi lebih baik, menemukan patner bisnis baru, proses menjadi 

sederhana, waktu dapat dipadatkan, produktivitas meningkat, kertas dapat 

dihindari, akses informasi menjadi lebih cepat, biaya transportasi 

berkurang, dan fleksibilitas bertambah. 

b. Manfaat e-Commerce bagi konsumen 

 Electronic commerce memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau 

melakukan atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang 

tahun dari hampir setiap lokasi. 

 Electronic commerce memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen 

dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan pembandingan 

secara cepat. 

 Dalam beberapa kasus, khususnya pada produk-produk yang digitized, e-

Commerce menjadikan pengiriman menjadi sangat cepat. 

 Konsumen dapat menerima informasi yang relevan secara detail dalam 

hitungan detik, bukan lagi hari atau minggu. 

 e-Commerce memungkinkan partisipasi dalam konsumen maya (virtual 

action) Electronic commerce memberi tempat bagi para konsumen untuk 

berinteraksi dengan konsumen lain di electronic community dan bertukar 

pikiran serta pengalaman. 

 Electronic commerce memudahkan persaingan, yang pada akhirnya akan 

menghasilkan diskon secara substansial. 

c. Manfaat e-Commerce bagi masyarakat 

 Electronic commerce memungkinkan orang untuk bekerja di dalam 

rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Ini berakibat 

menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi 

udara. 

 Electronic commerce memungkinkan orang di negara-negara dunia ketiga 

dan wilayah pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang akan 

sulit mereka dapatkan tanpa e-Commerce. Ini juga termasuk peluang 

untuk belajar berprofesi serta mendapatkan gelar akademik.  

 Electronic commerce memfasilitasi layanan publik, seperti perawatan 

kesehatan, pendidikan, dan pemerataan layanan sosial yang dilaksanakan 

pemerintah dengan biaya yang lebih rendah, dan atau dengan kualitas 

yang lebih baik. Layanan perawatan kesehatan, misalnya, dapat 

menjangkau pasien di daerah pedesaan." (Suyanto, 

http://books.google.co.id) 

http://books.google.co.id/


 

Menurut Nugroho (2006:20), keunggulan e-Commerce diantaranya : 

 

1. Bagi perusahaan 

 Memperpendek jarak. Perusahaan-perusahaan dapat lebih mendekatkan 

diri dengan konsumen. Dengan hanya mengklik link-link yang ada pada 

situs-situs, konsumen dapat menuju ke perusahaan dimana pun saat itu 

mereka berada.  

 Perluasan Pasar. Jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak 

terbatas oleh area geografis dimana perusahaan berada. 

 Perluasan Jaringan Mitra Bisnis. Pada perdagangan tradisional, sangat 

sulit bagi suatu perusahaan untuk mengetahui posisi geografis mitra 

kerjanya yang berada di negara-negara lain atau benua lain. Bagaimana 

pun juga, mitra kerja sangat penting untuk konsultasi dan kerjasama baik 

teknis maupun non-teknis. Dengan adanya perdagangan elektronik lewat 

jaringan internet, hal-hal tersebut bukan menjadi masalah besar lagi. 

 Efisien. Seperti disinggung di bagian sebelumya perdagangan elektronik 

akan sangat memangkas biaya-biaya operasional. Perusahaan-perusahaan 

yang berdagang secara elektronik tidak membutuhkan kantor dan toko 

yang besar, menghemat kertas-kertas yang digunakan untuk transaksi-

transaksi, periklanan, serta pencatatan-pencatatan. Selain itu perdagangan 

elekronik juga sangat efisien dari sudut waktu yang digunakan. Pencarian 

informasi-informasi produk/jasa dan transaksi-transaksi dapat dilakukan 

lebih cepat serta lebih akurat.  

2. Bagi Konsumen 

 Efektif. Konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk/jasa 

yang dibutuhkannya dan bertransaksi dengan cara yang cepat dan murah. 

 Aman Secara Fisik. Konsumen tidak perlu mendatangi toko tempat 

perusahaan menjajakan barangnya dan ini memungkinkan konsumen 

dapat bertransaksi dengan aman sebab di daerah-daerah tertentu mungkin 

sangat berbahaya jika berkendaraan dan membawa uang tunai dalam 

jumlah yang besar. 

 Fleksibel. Konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, 

baik dari rumah, kantor, wamet, atau tempat-tempat lainnya. Konsumen 

juga tidak perlu berdandan rapi seperti perdagangan tradisional umumnya. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

 Mengurangi Polusi dan Pencemaran Lingkungan. Dengan adanya 

perdagangan elektronik yang dapat dilakukan dimana saja, konsumen 

tidak perlu melakukan perjalanan-perjalanan ke toko-toko, dimana hal ini 

pada gilirannya akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu-lalang 

di jalanan. Berkurangnya kendaraan di jalanan berarti menghemat bahan 

bakar (BBM) dan mengurangi tingkat polusi udara sebab gas-gas buangan 

kendaraan bermotor dapat mencemari lingkungan.  

 Membuka Peluang Kerja Baru. Era perdagangan elektronik akan 



membuka peluan-peluang kerja baru bagi mereka yang tidak "buta" 

teknologi. Muncul pekerjaan-pekerjaan baru seperti memprogram 

komputer, merancang Web, ahli di bidang basis data, analis sistem, ahli di 

bidang jaringan komputer, dan sebagainya. 

 Menguntungkan Dunia Akademis. Berubahnya pola hidup masyarakat 

dengan hadirnya perdagangan elektronik, kalangan akademisi akan 

semakin diperkaya dengan kajian-kajian psikologis, antropologis, sosial-

budaya, dan sebagainya, yang berkaitan dengan cara dan pola hidup yang 

berkaitan dengan dunia maya. Selain itu dampak langsung hadirnya 

internet secara langsung akan menantang kiprah ilmuwan di bidang teknik 

komputer, teknik telekomunikasi, elektronika, pengembangan perangkat 

lunak, dan sebagainya. 

 Meningkatkan Kualitas Sumher Dava Manusia. Perdagangan 

elektronik, seperti juga teknologi komputer pada umumnya, hanya dapat 

dilakukan oleh orang-orang yang tidak gagap teknologi, sehingga pada 

gilirannya akan merangsang orang-orang untuk mempelajari teknologi 

komputer demi kepentingan mereka sendiri. Selain itu dalam melakukan 

perdagangan elektronik, seseorang suatu saat mungkin akan "tersesat" ke 

situs-situs berkualitas yang akan meningkatkan pemahaman orang yang 

bersangkutan. 

 

2.2.4. Kelemahan e-Commerce 

Menurut Nugroho (2006:22), sebagai langkah antisipasi, perlu dipahami 

beberapa segi negatif perdagangan elektronik (e-Commerce) sebagai berikut : 

 Meningkatkan individulisme. pada perdagangan elektronik seseorang dapat 

bertransaksi dan mendapatkan barang/jasa yang diperlukannva tanpa perlu 

bertemu dengan siapa pun. Ini membuat beberapa orang menjadi berpusat 

pada diri sendiri (egois) serta individualistis dan merasa dirinya tidak terlalu 

membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya. 

 Terkadang Menimbulkan Kekecewaan. Apa yang dilihat di layar monitor 

komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat secara kasat mata. 

Seseorang yang membeli lukisan di internet mungkin suatu saat akan 

mendapati lukisannya tidak memiliki warna yang sama dengan apa yang 

dilihatnya di layar monitor. Seseorang yang membeli sofa di internet adalah 

contoh yang lain. Di layar monitor sofa yang akan dibelinya terlihat begitu 

nyaman diduduki. Kenyataannya? Sangat mungkin apa yang terlihat begitu 

lembut di layar monitor ternyata pada kenyataannya tidak begitu adanya. 

 Tidak Manusiawi. Sering kali orang pergi ke toko-toko dan pusat-pusat 

perbelanjaan (mall) tidak sekedar ingin memuaskan kebutuhannya akan 

barang/jasa tertentu. la mungkin melakukannya untuk penyegaran 

(refreshing) atau bersosialisasi dengan rekan-rekan atau keluarganya. 

Perdagangan elektronik gagal dipandang dari sudut pandang seperti.ini. Di 

Internet, meski dapat mengobrol (chatting) dengan orang lain, anda mungkin 

http://tertentu.la/


tidak dapat merasakan jabat tangannya, senyuman ramahnya, atau candanya. 

 

2.2.5. e-Commerce Sebagai Perubahan Dalam Bisnis Retail 

 

Pengecer atau retailer merupakan bagian dari saluran distribusi penjualan 

barang yang menyalurkan dari pedagang besar atau distributor ke konsumen. 

Pengecer pada dasarnya mempunyai empat elemen pokok dalam perannya di 

perdagangan, yaitu : 

- Mendapatkan produk yang tepat. 

 

- Dengan harga yang tepat. 

 

- Di tempat yang tepat. 

 

  - Pada waktu yang tepat. 

 

Bagaimana para Retailer melaksanakan ke empat elemen tugas ini telah 

beberapa kali berubah secara drastis terutama karena pengaruh dari apa yang 

dinamakan disruptive technology. Nicholas G.Carr menyebut e-Commerce melalui 

komputer dan internet sebagai pengembangan teknologi pemecah pola retailer 

(disruptive technology) yang ke-4, setelah department stores, mail order catalog dan 

perkembangan discount department stores. 

 

 

 



a. "Pengecer Tradisional 

Pengecer tradisional biasanya dilakukan oleh pedagang setempat 

yang mengandalkan pada persediaan barang yang lengkap, pemberian kredit, 

dan penawaran nasehat pribadi. Tipikal dari bisnis seperti ini adalah 

perputaran bisnis yang lambat, rata-rata dua kali dalam satu tahun, sehingga 

biaya penyediaan barang menjadi mahal dan terefleksikan pada harga barang 

yang dijual. 

b. Department Stores (1
st
 Disruptive Technology) 

Pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, dunia pengecer 

diganggu oleh munculnya konsep department store oleh pengembang seperti 

Marshal Field dan R.H. Marcy. Perubahan layanan pengecer jenis ini ialah: 

 Menyediakan berbagai jenis barang dalam satu lokasi/atap. 

 Jenis barang dan kualitas dan kualitas jauh lebih baik dan beragam.  

 Menyediakan kemudahan dalam berbelanja.  

 Menawarkan harga lebih murah. 

 Lokasi penjualan lebih strategis. 

 Pengelolaan lebih baik. 

Letak Department Store biasanya di tempat yang strategis dan dipusat 

kota, sehingga sangat mempermudah konsumen untuk mencapainya. 

Selanjutnya menjelang akhir abad ke-20, pola department store berkembang 

menjadi shopping mall, yaitu pusat atau kompleks pertokoan dari berbagai 

jenis dan ukuran deparment store. Agar lebih menarik lagi bagi konsumen, 

shopping mall tersebut dilengkapi dengan fasilitas seperti restoran, bioskop, 

dan berbagai jenis rekreasi.  

c. Mail Order Catalog (2
nd

 Disruptive Technology) 

Kelemahan department store adalah kurang terjangkau oleh 

konsumen dari luar kota, sehingga diluncurkannya mail order dengan catalog 

merupakan model teknologi baru. Hal ini lebih ditunjang lagi dengan adanya 

kebijakan rural free mail delivery yang diluncurkan oleh Sears, yang 

mempunyai motto, "the cheapest supply house on earth". Mula-mula ini 

memang berkembang untuk konsumen luar kota saja, tetapi kemudian 

semakin bertambah dengan diikuti oleh konsumen dalam kota juga. Sears dan 

Ward's adalah contoh generalist catalogs retailer. Setelah konsumen terbiasa 

dengan pembelian melalui mail order, banyak muncul specialist catalogs 

retailer baru yang menggerogoti pangsa pasar generalist tersebut. 

d. Discount Department Stores (3
rd

 Disruptive Technology) 

Berawal pada tahun 1960-an berkembang sebuah retailer yang 

dinamakan discount department store yang dipelopori oleh Kmart. Konsep 

yang dibangun oleh discount department store ini adalah tidak membangun 



department store di pusat kota, akan tetapi di daerah pinggiran kota sehingga 

biaya operasinya dapat ditekan, sehingga menyebabkan menurunnya harga 

penjualan barang. Kekhasan model pengecer ini ialah biaya rendah dan 

perputaran yang tinggi. Kalau department store biasa meraih keuntungan 

kotor 40% dengan perputaran tiga kali setahun, model discount department 

store hanya mencari keuntungan kotor sebesar 20% dan 25%, tetapi dapat 

dikompensasi dengan perputaran bisnis lima kali setahun dengan ROl tetap 

mencapai 100% dan 125%. 

e. e-Commerce (4
th

 Disruptive Technology) 

Teknologi baru yang memungkinkan dengan adanya komputer dan 

internet sudah mulai berkembang dengan pesat, yaitu e-Commerce, yang 

menguhah secara mendasar cara-cara pengeceran sebelumnya. Dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas pengecer yaitu memberikan produk 

yang tepat, harga yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat, 

teknologi baru ini memberikan tawaran yang sangat maju. 

 Produk yang tepat, tidak ada satupun pengecer model lama (brick-and-

mortar outlet) yang dapat menandingi jumlah dan jenis yang ditawarkan 

oleh webstore.  

 Harga yang tepat, kecepatan perputaran persediaan yang begitu cepat 

yakni sampai 25 kali setahun, membuat ROT sebesar 125% hanya diperlu 

kan 5% saja keuntungan sehingga untuk konsumen sangat kompetitif. 

 Tempat yang tepat, konsumen tidak perlu meninggalkan rumah untuk 

membeli barang dan barang dapat dikirimkan ke mana pun dengan 

kecepatan pengiriman yang dapat dijadikan opsi : lambat,agak cepat, dan 

ekspres. 

 Waktu yang tepat, bagi pembeli mempunyai pengharapan dapat langsung 

menerima barang ketika melakukan pembelian, namun e-Commerce tidak 

menjanjikan kenyamanan tersebut. Namun sebagai contoh Amazon.com 

menawarakan jangka waktu penyerahan paling cepat 2-4 hari dan paling 

lambat 16 minggu untuk tujuan manapun di seluruh dunia. Dari segi 

pelayanan pembelian terbuka selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari 

dalam seminggu.” (reagan_satyawira, e-commerce, suatu perubahan yang 

mendasar dalam bisnis retail http://reagansatyawira.blogspot.com) 
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2.3. EDI (Electronic Data Interchange) 

2.3.1 Pengertian EDI (Electronic Data Interchange) 

“EDI Adalah Metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara 

elektronik melalui jaringan komputer. Secara formal EDI didefinisikan oleh 

International Data Exchange Association (IDEA) sebagai transfer data terstruktur 

dengan format standard yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem 

komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. EDI 

memiliki standarisasi pengkodean transaksi perdagangan, sehingga organisasi 

komersial tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer 

yang satu ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hardcopy, faktur, serta 

terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas 

dan intervensi dari manusia.” ( EDI (Electronic Data Interchange, 

http://hadianyana.wordpress.com). 

2.3.2 Hubungan EDI dengan VAN ( Value Added Network) 

Pada pengertian tersebut secara tidak langsung dapat diterjemahkan bahwa 

koneksi EDI selalu dilakukan secara langsung antar komputer yang akan dilakukan 

pertukaran data. EDI juga dapat dihubungkan oleh pihak ketiga yaitu : 

VAN (Value Added Network). 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hubungan langsung efisien: 

 Mitra dagang yang menggunakan EDI hanya terbatas. 

 Volume data yang ditransfer sangat besar. 

 Perangkat keras dan lunak komunikasi yang digunakan saling sesuai 

http://hadianyana.wordpress.com/


atau compatible. 

 Kedua pihak tidak. mempunyai potensi kesulitan dalam mengirimkan 

dan menerima informasi. 

Namun banyak perusahaan yang memilih cara kedua yaitu melalui jaringan 

pihak ketiga. Jaringan pihak ketiga ini disebut juga Value Added Network (VAN). 

Tugas dari VAN ini hampir sama dengan tugas kantor pos yaitu menerima dan 

mengantarkan surat. 

Menurut Nugroho (2006:90) dinyatakan bahwa : 

" EDI telah digunakan sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat, tetapi 

penggunaannya hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan besar dengan para 

penyedianya (supplier) yang saling bekerja sama lewat jaringan pribadi yang 

dinamakan. VAN (Value Added Network). VAN sejauh ini menawarkan keandalan 

dan keamanan yang sukar ditiru oleh internet. Penyedia layanan EDI memelihara 

VAN, dengan masing-masing kota surat (mailbox) untuk masing-masing rekanan 

bisnis. Penyedia layanan ini menyimpan kemudian mengirimkan pesan-pesan EDI 

antar rekanan kerja. Masing-masing perusahaan menggunakan EDI untuk 

mengendalikan bisnisnya. Dalam hal ini masing-masing perusahaan yang 

berpartisipasi harus memiliki perangkat lunak EDI untuk menterjemahkan data-data 

EDI ke format-format yang digunakan oleh sistem basis data milik perusahaan." 

Disamping memberikan layanan menerima dan meneruskan pesan elektronik, 

VAN memberikan layanan tambahan sebagai berikut : 

 Terjemahan dalam jaringan. 

 Layanan konversi kertas.  

 Layanan putar-keluar. 

 Pengkodean dan penelitian keaslian. 

 Pelatihan dan pencarian mitra bisnis. 

 Laporan pengawasan dan audit. 



2.3.3 Konsep business to business dalam e-Commerce 

Business to Business e-Commerce umumnya menggunakan mekanisme 

Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang digunakan 

sehingga menyulitkan inter komunikasi antar pelaku bisnis. Pada mulanya EDI 

menggunakan jaringan tersendiri yang sering disebut VAN (Value Added Network). 

Populernya jaringan komputer internet memacu inisiatif EDI melalui jaringan 

internet, atau dikenal dengan nama EDI over internet.  

2.3.4 Konsep business to consumer dalam e-Commerce 

Sekarang ini perusahaan semakin customer-oriented. Dengan kata lain 

perusahaaan pasti memberikan banyak perhatian kepada konsumen kemudian 

melakukan rekayasa ulang agar mampu memenuhi permintaan konsumen. 

Mekanisme untuk mendekati consumer pada saat ini menggunakan bermacam-

macam pendekatan seperti misalnya dengan menggunakan "electronic shopping 

mall" atau menggunakan konsep "portal". 

Electronic shopping mall menggunakan websites untuk menjajakan produk 

dan layanan dengan membuat sebuah storefront yang menyediakan katalog produk 

dan layanan yang diberikannya. Calon konsumen dapat melihat-lihat produk dan 

layanan yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan, sehari-hari, bedanya 

konsumen melakukan window shopping melalui website dan dapat melakukan ini 

kapan saja dan dari mana saja berada tanpa dibatasi oleh waktu.  

Konsep portal agak sedikit berbeda dengan electronic shopping mall, dimana 

pengelola portal menyediakan semua layanan di portalnya (yang biasanya berbasis 



web). Sebagai contoh portal menyediakan e-mail gratis yang berbasis web bagi 

konsumenya sehingga diharapkan konsumen selalu kembali ke portal. 

2.4 Kerangka Pikir 

Berkembangnya paradigma dalam dunia pemasaran dimana dengan 

kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, pola pemasaran melalui dunia 

maya "cyberspace" ini begitu cepat berkembang dan menjadi satu wacana tentang 

pola pengembangan bisnis masa depan. Dua sektor penting yang ada dalam e-

Commerce adalah B-to-B ( Business-to-bussiness) dan B-to-C (Business-to- 

Consumer) atau selanjutnya dikenal dengan retail. Dari penjelasan diatas, maka 

digunakan pola kerangka pikir konseptual sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 2.1 
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- Deskriptif E.Commerce 

- Karakteristik E.Commerce 

- Keunggulan Dan Kelemahan E.Commerce 
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2. Standar tranferabilitas 
3. Standar dependabilitas 
4. Standar konfirmabilitas 

Hasil 

Kesimpulan 

Implikasi 

penelitian 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam suatu penelitian, metode sebagai suatu cara untuk menjelaskan atau 

menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Suatu penelitian pada 

umumnya dilakukan bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di 

masyarakat, namun terdapat penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

sosial atau alam yang berkembang di masyarakat. Dalam penelitian ini metode 

digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat berkenaan dengan masalah manajemen pemasaran.  

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian, jenis penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan 

produk baju adalah penelitian deskriptif. ”Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis 

penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting 

sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.” (Penelitian 

deskriptif, http://id.wikipedia.org). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin 

menjelaskan dan menggambarkan berbagai kondisi dan situasi yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Jadi 

penelitian ini adalah penelitian penjelasan untuk menggambarkan penerapan e-

Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setting_sosial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan


 

 

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian 

3.2.1 Pendekatan Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Sugiyono (2008:14) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai 

berikut: 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan 

untuk kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, pengumpulan data triangulasi 

(gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna daripada generalisasi.” 

 

       Filsafat post positivisme dapat disebut juga paradigma interpretif dan konstruktif, 

yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, 

penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan pada 

obyek alamiah, yang tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kehadiran peneliti 

tidak begitu mempengaruhi kondisi yang terjadi sebenarnya pada obyek tersebut. 

Instrumen utama dalam penelitian kualittaif adalah peneliti sendiri sehingga peneliti 

harus mempunyai wawasan luas dan bekal teori agar mendapatkan pemahaman yang 

luas dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan datanya 

bersifat trianggulasi karena merupakan teknik gabungan. Sedangkan analisis data 

bersifat induktif berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan dan 

dikonstruksikan menjadi teori. 

 

 



3.2.2 Rancangan Penelitian 

       Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan studi kasus. 

Rancangan studi kasus merupakan kegiatan penelitian yang mengambil latar di suatu 

obyek tertentu sehingga hasil dari penelitian ini hanya menggambarkan keadaaan di 

obyek tertentu dan tidak dapat digeneralisasi. 

3.3. Kehadiran Peneliti 

       Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti sendiri. Menurut Sugiyono (2008:399) “peneliti kualitatif sebagai human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.” 

       Menurut Nasution dalam Sugiyono (2008:399) 

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 

sebagai instrumen utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak 

dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti 

dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai 

alat satu-satunya yang dapat mencapainya.” 

 

       Dari pernyataan di atas dapat dikemukakan bahwa peneliti sebagai instrumen 

penelitian dikarenakan pada awalnya permasalahan belum jelas dan pasti, namun 

setelah masalah yang akan dipelajari menjadi jelas, maka dapat dikembangkan suatu  

instrumen. 

 

 



3.4 Teba Telaah Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada penerapan e-Commerce dalam menunjang 

kegiatan penjualan produk baju yang terjadi secara faktual yang terdapat di lapangan. 

Penelitian ini juga akan lebih khusus ditujukan pada pembeli produk baju di 

Ongisnade.Net. 

3.5 Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi latar penelitian ini adalah Ongisnade.Net Malang yang 

beralamat di Jalan Ciliwung No. 57f  Malang. Penelitian dilakukan pada manajer 

operasional, administration store, store, dan pembeli produk baju di Ongisnade.Net. 

Hal ini didasarkan pada kondisi konsumen produk baju di Ongisnade.Net Malang 

yang dinamis dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.  

3.6 Informan Penelitian 

Adapun informan yang dijadikan sebagai nara sumber pada penelitian ini 

yaitu pembeli produk baju di Ongisnade.Net Malang. Jumlah informan penelitian 

yang membeli produk baju tidak dapat terhitung (infinite) sehingga peneliti 

mengambil pemilik Ongisnade.Net, manajer operasional, administration store, store, 

dan 10 pembeli produk baju yang sudah familiar dengan internet sebagai media 

transaksi sebagai informan penelitian. 

Alasan peneliti mengambil informan penelitian sebanyak14 yaitu : 

 Keterbatasan data yang pasti tentang jumlah pembeli produk baju yang 

familiar dengan transaksi melalui e-Commerce. 

 Dalam penelitian ini, peneliti sulit menemukan/mendapatkan informan 



penelitian yang pernah melakukan transaksi pembelian produk baju 

menggunakan e-Commerce karena sistem penjualan ini belum 

tersosialisasikan dengan baik di kalangan informan penelitian. 

Sugiyono (2007:55) menjelaskan bahwa " penentuan unit sampel (informan 

penelitian) dianggap telah memadai apabila, telah sampai kepada taraf "redundancy" 

(datanya telah jenuh, ditambah sampel tidak memberikan informasi yang baru), 

artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi 

diperoleh tambahan informasi baru yang berarti." 

Menurut Sugiyono (2007:56) sampel sebagai nara sumber atau sebagai informan 

penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya. 

2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 

kegiatan yang tengah diteliti. 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.  

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" 

sendiri. 

5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga 

lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber. 

 

 

3.7 Sumber Data 

Data yang dipakai dalam penelitian secara garis besar dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama misalnya dari 

individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara, hasil pengisian 

kuesioner. 



2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pimer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.  

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan menggunakan 

komunikasi langsung yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan 

penelitian yang telah ditentukan. Informan penelitian yang ditentukan itu adalah 

pemilik Ongisnade.net, manajer operasional, administration store, store, dan 

konsumen produk baju di Ongisnade.Net Malang yang familiar dengan penggunaan 

dunia maya (internet) sebagai media untuk melakukan transaksi pembelian.  

3.9 Teknik Analisa Data 

a. Model Interaktif 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

deskriptif atau lebih spesifik menggunakan model interaktif. Menurut Bogdan dalam 

Sugiyono (2008:244) "analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuanya dapat diinformasikan" 

Terdapat model analisis lain yang dapat digunakan yaitu model interaktif, 

yang oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246) diartikan " Dalam 

pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri 

merupakan proses siklus dan interaktif. 



Bagan 3.1. Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2007:20 

Berdasarkan bagan 3.1 dapat dikemukakan penjelasan tentang tahapan-tahapan 

dalam melakukan proses analisa model interaktif. Tahapan-tahapannya adalah 

sebagai berikut 

1. Melakukan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

wawancara kepada informan penelitian yang pernah melakukan transaksi 

pembelian produk baju melalui e-Commerce. Proses wawancara akan 

berhenti apabila data dianggap telah memadai karena telah sampai kepada 

taraf "redundancy" (datanya telah jenuh dan informan tidak memberikan 

informasi yang baru), artinya bahwa dengan menggunakan informan 

selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan 



yang berarti. Pada penelitian ini data jenuh berakhir pada informan yang ke 

14. 

2. Proses selanjutnya yaitu pada tahap reduksi data. Pada tahap ini dilakukan 

proses reduksi atas segala informasi yang telah diperoleh pada tahap 

pengumpulan data, data disortir kemudian dipilih data mana yang menarik, 

penting, berguna, dan benar-benar merupakan jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner serta berkaitan dengan masalah 

yang dibahas. 

3. Setelah melakukan proses reduksi data, data-data yang telah disortir kemudian 

disajikan ke dalam bentuk tabel kemudian diuraikan sesuai fokus penelitian 

yang telah ditetapkan. Penafsiran dikemukakan secara obyektif sesuai dengan 

fakta-fakta yang ditemukan. Kemudian dari proses penafsiran yang telah 

dilakukan dari hasil penyajian data, hasil penelitian disimpulkan sesuai dengan 

masalah yang dibahas. 

b. Tabulasi Silang 

Proses penghitungan frekuensi yang terbilang di dalam masing-masing 

kategori disebut tabulasi. Oleh karena itu hasil penghitungan hampir selalu 

disajikan dalam bentuk tabel, maka istilah tabulasi seringkali diartikan sebagai 

proses penyusunan data ke dalam tabel. 

Tabulasi silang (cross tabulation) adalah suatu jalan "memecah" lebih lanjut 

setiap kesatuan dalam setiap kategori, menjadi dua atau tiga (atau mungkin lebih) 

sub kesatuan. (http://datarental.blogspot.com). 

 

http://datarental.blogspot.com/


 

c. Uji Reliabilitas 

Menurut Bungin (2007:59), terdapat empat kriteria utama guna menjamin 

keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu standar kredibilitas, standar 

transferabilitas, standar dependabilitas, dan standar konfirmabilitas. 

Pengujian kredibilitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan 

Teknik Trianggulasi. Menurut Sugiyono (2007:330) dinyatakan bahwa : 

"Trianggulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

untuk sumber data yang sama secara serempak. Trianggulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda teknik yang sama."  

Bagan 3.2. Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data (Bermacam-macam          

cara pada sumber yang sama) 

 

 

 

 

 

    Sumber : Sugiyono, (2007 : 330) 
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Bagan 3.3. Triangulasi sumber pengumpulan data (satu teknik pengumpulan 

data pada bermacam-macam sumber data A, B, dan C) 

 

 

 

 

 

 Sumber : Sugiyono, (2007 : 330) 

1. Standar Kredibilitas 

 

Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi 

sesuai dengan fakta di lapangan atau inforrrmasi yang digali dari subyek yang 

diteliti perlu dilakukan pengecekan kredibilitas. Berikut upaya pengecekan 

kredibilitas menurut Bungin (2007:60): 

a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di 

lapangan. 

b. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga 

peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya. 

c. Melakukan trianggulasi, baik trianggulasi metode (menggunakan lintas 

metode pengumpulan data), trianggulasi sumber data (memilih berbagai 

sumber data yang sesuai), dan trianggulasi pengumpui data (beberapa peneliti 

yang mengumpulkan data secara terpisah). 

d. Melibatkan teman sejawat yang tidak ikut melakukan penelitian untuk 

berdiskusi, memberi masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses 

penelitian sampai seterusnya hasil penelitian (peer debriefing). 

e. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai kasus pembanding atau bahkan sanggahan terhadap hasil penelitian. 

f. Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data. 

g. Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat proses 

pengumpulan data, baik tentang data yang dikumpulkan, kategorisasi, 

Wawancara Mendalam 

A 

B 

C 



analisis, penafsiran, dan kesimpulan hasil penelitian. 

 

Pengecekan dengan menggunakan standar ini yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di 

lokasi penelitian yaitu di Ongisnade.Net. 

2. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh sehingga 

peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa yang 

telah terjadi. 

3. Melibatkan teman kuliah yang tidak ikut melakukan penelitian untuk 

berdiskusi, memberi masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses 

penelitian sampai hasil penelitian. 

4. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai kasus pembanding yaitu dengan menggumpulkan analisis atau data-

data yang terkait dengan e-Commerce yang didapatkan melalui browsing di 

internet. 

5. Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam 

proses pengumpulan data tentang data yang dikumpulkan, kategorisasi, 

analisis dan penafsiran serta kesimpulan dan saran hasil penelitian. 

2. Standar Transferabilitas 

Menurut Bungin (2007:61) standar transferabilitas adalah sebagai berikut : 

“Standar transferabilitas ini merupakan pertanyaan empiris yang tidak dapat dijawab 

oleh peneliti kualitatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh para pembaca 

laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar tranferabilitas yang 



tinggi bilamana pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan 

pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. 

 

 

3. Standar Dependabilitas 

Menurut Bungin (2007:61) "Standar dependabilitas ini boleh dikatakan mirip 

dengan standar realibilitas. Adanya pengecekan atau penilaian akan ketepatan 

peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari 

kemantapan dan ketepatan menurut standar realibilitas." Pengecekan dengan 

menggunakan standar ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan review terhadap 

seluruh basil penelitian.  

4. Standar Konfirmabilitas 

Menurut Bungin (2007:62) "konfirmabilitas lebih terfokus pada pengecekan 

kualitas dan kepastian basil penelitian, apa benar berasal dari pengumpulan data di 

lapangan." Pengecekan ini biasanya dilakukan bersamaan dengan pengecekan 

dependabilitas. 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Ongisnade.Net 

4.1.1 Sejarah Ongisnade.Net 

Ongisnade.net (www.Ongisnade.net) adalah media online (website) yang 

menyajikan berita terbaru dan paling lengkap seputar Arema Indonesia (dulu Arema 

Malang), Aremania dan kilasan sepak bola nasional lainya. Ongisnade.net kini telah 

berkembang menjadi website sepakbola Indonesia terbaik dengan beragam fitur 

menarik berupa liputan langsung pertandingan, foto-foto eksklusif, desktop 

wallpaper, official merchandise, online store, tiket box, kolom Aremania, serta fitur-

fitur menarik lainnya yang terus dikembangkan. Sejak online pada Oktober 2007, 

Ongisnade.net telah menembus lebih dari satu juta pageview dan jumlah tersebut 

terus mengalami peningkatan traffic yang signifikan dari waktu ke waktu. Dengan 

rataan lebih dari 6.000 pageview setiap hari, Ongisnade.net merupakan media online 

suporter sepak bola Indonesia dengan traffic dan jumlah pageview tertinggi (sumber: 

Blogtoplist, Agustus 2008). Ongisnade.net merupakan media online resmi yang 

terdaftar pada Panpel PS Arema Malang (sekarang Arema Indonesia) di Liga Jatim 

(Piala Gubernur 2008), Liga Super Indonesia dan Copa Indonesia. Ongisnade.net 

juga didukung oleh media cetak dan elektronik di Malang Raya dan nasional. Selain 

itu Ongisnade.net juga bekerja sama dengan Aremania Cyber melalui website, blog, 

milis, forum, dan berbagai situs jejaring sosial. Ongisnade.net merupakan satu-

satunya media online di Indonesia yang bekerja sama dengan Jive! Collection Jakarta 

selaku distributor resmi film dokumenter karya sutradara Andibachtiar Yusuf yang 

http://www.ongisnade.net/


berjudul The Conductors. Tabloid Olahraga Nasional “Bola” mengulas 

Ongisnade.net pada edisi khusus, Jumat, 7 Maret 2008. Ongisnade.net juga tampil 

pada Tabloid “Soccer” edisi 38/IX 28 Maret 2009.Pada Maret 2010 Ongisnade.net 

tampil di acara “Galeri Sepakbola Indonesia” yang ditayangkan oleh televisi swasta 

nasional, Trans7. Pada event nasional Indonesia Damai 2 di Malang, 6 Desember 

2008 Ongisnade.net merupakan official media partner yang meliput langsung acara 

silaturahmi suporter sepak bola se-Indonesia. Ongisnade.net didukung oleh jurnalis, 

fotografer, graphic designer, dan tim kreatif yang terus mengikuti perkembangan 

sepak bola nasional, menjadikan Ongisnade.net sebagai media online suporter yang 

terdepan dan profesional. 

4.1.2 Latar Bekakang Berdirinya Ongisnade.net 

Jumlah pengakses internet dari tahun ke tahun selalu menunjukkan 

peningkatan. Hal itu mengindikasikan eksistensi internet, terutama sebagai media 

informasi dan sarana berkomunikasi semakin meningkat. 

Didukung oleh perkembangan teknologi infrastruktur dan aplikasi 

pendukungnya, media online telah mengubah cara berkomunikasi masyarakat secara 

dramatis. Di mana saja dan kapan saja, orang dapat mengakses informasi dari 

beragam platform secara simultan melalui media online. 

Ongisnade.net hadir sebagai media online Arema Indonesia dan Aremania 

yang menyajikan berita update dan lengkap seputar Arema Indonesia, Aremania dan 

kilasan berita sepak bola nasional. 

Dengan berbagai keunggulannya, pengunjung Ongisnade.net dapat 

menikmati sajian berita dan artikel pada sebuah media online suporter yang terdepan, 

edukatif dan informatif. 

4.1.3 Visi dan Misi Ongisnade.net 

http://www.indonesiadamai.co.cc/


 Visi 

Untuk menjadi portal berita dan informasi sport (sepak bola) berstandar 

tinggi di Indonesia 

 Misi 

 Menyajikan layanan informatif, beredukasi, dan menghibur. 

 Menyajikan berita terpilih dan informasi yang cepat, ringkas,orisinal dan 

mudah dibaca dalam bentuk konversi. 

 Media yang kreatif. 

 Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyampaian berita dan informasi 

kepada publik (citizen journalism). 

  

4.1.4 Struktur Organisasi 

 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Ongisnade.net 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ongisnade.net, 2010  

4.2 Karakteristik Informan Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap informan 

penelitian melalui wawancara kepada konsumen produk baju di Ongisnade.net yang 
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menggunakan e-Commerce sebagai media dalm bertransaksi dalam pembelian baju, 

maka dapat dikemukakan karakteristik dari informan penelitian sebagai berikut : 

4.2.1 Usia 

Hasil tabulasi deskripsi informan penelitian yang berhubungan dengan usia 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Usia Informan Penelitian 

No. Usia(tahun) Jumlah Prosentase 

1 20-22 8 80 

2 23-25 2 20 

  jumlah 10 100 

           Sumber : Data diolah, 2010 

Diagram 4.1 

Diagram Lingkar Identitas Informan 

Berdasarkan Usia (tahun) 

 

                   Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa informan penelitian yang rentang 

usianya antara 20-22 sebanyak 8 informan penelitian atau 80%, dan rentang usia 23-

25 tahun sebanyak 2 informan penelitian atau 20%. Hal ini berarti informan 

penelitian yang merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net yang 

menggunakan e-Commerce sebagai media transaksi yang paling banyak  adalah  

informan penelitian dengan rentang usia antara  20-22 yaitu sebesar 80%, karena 

pada umumnya usia-usia dengan rentang antara  20-22 mempunyai kebutuhan cukup 



tinggi akan baju terutama  mengoleksi baju tim sepak bola favorit informan 

penelitian yang dijual di Ongisnade.net, selain itu kelompok usia ini juga mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk mengakses internet ataupun e-Commerce karena 

kelompok usia ini mempunyai banyak waktu luang untuk mengaksesnya. 

4.2.2 Jenis Kelamin 

 Hasil tabulasi deskripsi informan penelitian yang berhubungan dengan jenis 

kelamin dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Informan 

Penelitian 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1 Laki-laki 5 50 

2 Perempuan 5 50 

  Jumlah 10 100 

           Sumber : Data diolah, 2010 

                             Diagram 4.2 

Diagram Lingkar Identitas Informan 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

            Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa informan penelitian yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 5 informan penelitian atau 50%, dan yang berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 5 informan penelitian atau 50%. Hal ini berarti 

informan penelitian yang merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net yang 

menggunakan e-Commerce sebagai media transaksi mempunyai porsi sama yaitu 

50% baik laki-laki maupun perempuan, hal ini diakibatkan  kebutuhan akan baju  



terutama baju yang mendukung hobi informan penelitian yaitu baju arema 

mempunyai prosentase yang sama-sama besar. 

4.2.3 Tingkat Pendidikan 

Hasil tabulasi deskripsi informan penelitian yang berhubungan dengan tingkat 

pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan Informan 

Penelitian 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 SMA 4 40 

2 Diploma 4 40 

3 Strata 1 2 20 

  Jumlah 10 100 

       Sumber : Data diolah, 2010 

        Diagram 4.3 

Diagram Lingkar Identitas Informan 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

                            Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa informan penelitian yang mempunyai 

tingkat pendidikan SMA dan Diploma sama-sama sebanyak 4 informan atau sama-

sam 40%, sedangkan Strata-1 sebanyak 2 informan atau 20%. Hal ini berarti 

informan penelitian yang merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net yang 

menggunakan e-Commerce sebagai media transaksi yang paling banyak  adalah  



informan penelitian dengan tingkat pendidikan SMA dan Diploma, hal ini apabila 

dikaitkan dengan gambaran umum usia informan, informan yang paling banyak 

menggunakan  e-Commerce sebagai media transaksi dalam membeli produk baju di 

Ongisnade.net paling banyak dengan rentang usia 20-22 dimana dalam rentang usia 

tersebut pendidikan terakhir informan penelitian adalah SMA dan Diploma, dengan 

demikian konsumen dengan tingkat pendidikan SMA dan Diploma lebih banyak 

pengalamanya dalam mengakses internet terutama e-Commerce sehingga konsumen 

dengan tingkat pendidikan SMA dan Diploma paling banyak menggunakan e-

Commerce. 

4.2.4 Tingkat Pendapatan 

Hasil tabulasi deskripsi informan penelitian yang berhubungan dengan tingkat 

pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Tingkat Pendapatan/Uang Saku 

Informan Penelitian 

No. Tingkat Pendapatan Jumlah Prosentase 

1 <500.000 1 10 

2 >500.000-1jt 3 30 

3 >1jt-1,5jt 2 20 

4 >2jt 4 40 

  Jumlah 10 100 

       Sumber : Data diolah, 2010 

 

 

Diagram 4.4 

Diagram Lingkar Identitas Informan Berdasarkan 

Tingkat Pendapatan/Uang Saku Perbulan 



 

               Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa informan penelitian yang mempunyai 

pendapatan/uang saku per bulan <500ribu sebanyak 1 informan atau 10%, >500ribu -

1 juta sebanyak 3 informan atau 30%, >1jt – 1,5 juta sebanyak 2 informan atau 20%, 

>2jt sebanyak 4 informan atau 40%. Hal ini berarti informan penelitian yang 

merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net yang menggunakan e-

Commerce sebagai media transaksi yang paling banyak  adalah  informan penelitian 

dengan pendapatan/uang saku per bulan yaitu sebesar 40%, dan hal ini menunjukan 

bahwa informan penelitian yang merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net 

yang menggunakan e-Commerce  yang paling banyak adalah dari kalangan atas. 

4.2.5 Penenerapan e-Commerce Pada Konsumen Ongisnade.Net 

 Berikut adalah tabel tentang lama pemanfaatan e-Commerce, nilai 

transaksi e-Commerce, lokasi/tempat akses e-Commerce, dan frekuensi 

akses e-Commerce 

Pada pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan e-Commerce pada 

konsumen Ongisnade.net terdapat 4 pertanyaan yang mengindikasikan penerapan e-

Commerce dalam kegiatan penjualan, antara lain mengenai lama pemanfaatan e-

Commerce, nilai transaksi pada saat membeli baju di Ongisnade.net melalui e-

Commerce, lokasi/tempat mengakses e-Commerce, dan frekuensi penggunaan e-

Commerce. Untuk lebih jelasnya jawaban informan ditunjukan pada tabel berikut ini 

: 

 

 

 

 



Tabel 4.5 

Lama Pemanfaatan e-Commerce 

No. Lama Pemanfaatan Jumlah Prosentase 

1 ≤ 1 tahun 3 30 

2 2-3 tahun 5 50 

3 >3 tahun 2 20 

  Jumlah 10 100 

          Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa informan penelitian yang lama 

pemanfaatan e-commerce ≤ 1 tahun sebanyak 3 informan atau 30%, 2 -3 tahun 

sebanyak 5 informan atau 50%, >3 tahun sebanyak 2 informan atau 20%, dapat 

dijelaskan bahwa e-Commerce mulai banyak dikenal sekitar 2-3 tahun yang lalu. 

 

 

Tabel 4.6 

Frekuensi Akses e-Commerce 

No. Frekuensi Akses  Jumlah Prosentase 

1 1-5 kali 8 80 

2 6-10 kali 2 20 

 

Jumlah 10 100 

         Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa frekuensi pembelian yang dilakukan 

konsumen Ongisnade.net melalui e-Commerce yaitu 1-5 kali sebanyak 8 informan 

atau 80%, 6-10 kali sebanyak 2 informan atau 20%, dapat kemukakan bahwa 

walaupun sudah banyak yang memanfaatkan e-Commerce sebagai media transaksi 

akan tetapi frekuensi pembelian melalui e-Commerce di Ongisnade.net masih 

cenderung rendah hal ini diakibatkan karena harga yang ditawarkan cukup tinggi 

sehingga konsumen cenderung untuk melihat-lihat ataupun membandingkan dulu 

daripada langsung membeli produk. 

 



Tabel 4.7 

Nilai Transaksi e-Commerce 

No. 

Nilai Transaksi 

(Rp) Jumlah Prosentase 

1 50 - <100ribu 7 70 

2 ≥100 - <150ribu 2 20 

3 ≥150 1 10 

 

Jumlah 10 100 

          Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui nilai transaksi yang dikeluarkan konsumen 

Ongisnade.net yang membeli produk melalui e-Commerce yaitu 50-<100ribu 

sebanyak 7 informan atau 70%, ≥100 - <150ribu ribu sebanyak 2 informan atau 20%, 

≥150ribu dapat sebanyak 1 informan atau 10%, maka dapat dikemukakan bahwa 

walaupun konsumen Ongisnade.net walaupun banyak dari kalangan atas akan tetapi 

lebih cenderung memilih produk dengan harga yang murah hal ini diakibatkan 

karena perilaku konsumen yang cenderung sama yaitu ingin mendapatkan barang 

yang murah dengan kualitas yang baik. 

Tabel 4.8 

Lokasi akses e-Commerce 

No. Lokasi Jumlah Prosentase 

1 Warnet 2 20 

2 Kos 5 50 

3 Tempat Hotspot 3 30 

 

Jumlah 10 100 

          Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa lokasi akses yang dipilih konsumen 

Ongisnade.net yang membeli produk melalui e-Commerce yaitu warnet sebanyak 2 

informan atau 70%, kos sebanyak 5 informan atau 50%, dan tempat hotspot t 

sebanyak 3 informan atau 30%, maka dapat dikemukakan bahwa konsumen 



cenderung memilih tempat yang lebih nyaman dan aman yaitu di kos informan 

penelitian daripada di tempat lain.  

4.2.6 Hasil Tabulasi Silang antara Karakteristik Informan Penelitian dengan 

Pertanyaan tentang Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Pejualan Produk 

Baju di Ongisnade.Net Malang. 

 

 Tabulasi silang penelitian ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara 

karakteristik informan penelitian penerapan e-Commerce dalam kegiatan pejualan 

produk baju di ongisnade.net Malang. Hasil tabulasi silang disajikan sebagai berikut:  

 

Tabel 4.9 

  Crosstabulation Usia Informan dengan Lama Pemanfaatan e-Commerce  

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  

≤ 1 

tahun 

2-3 

tahun > 3 tahun  

Usia 20-22 

tahun 

Count 
3 3 2 8 

  % within 

Lama_Pemanfat

an 

100,0% 60,0% 100,0% 80,0% 

 23-25 

tahun 

Count 
0 2 0 2 

  % within 

Lama_Pemanfat

an 

,0% 40,0% ,0% 20,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanfat

an 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.9 antara usia informan 

dengan lama pemanfaatan, dapat diketahui bahwa informan yang paling lama 



memanfaatkan e-Commerce > 3 tahun adalah informan yang berusia 20-22 tahun 

yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan konsumen pada usia 20-22 tahun 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengakses internet ataupun e-

Commerce karena kelompok usia ini mempunyai banyak waktu luang untuk 

mengaksesnya sehingga mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk belajar 

menggunakan e-Commerce mengingat pengalaman kelompok usia ini dalam 

menggunakan internet lebih banyak. 

 

Tabel 4.10 

Crosstabulation Usia Informan dengan Nilai Transaksi e-Commerce  

 

  Nilai_Transaksi (Rp) Total 

  

50 ribu - < 

100 ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Usia 20-22 

tahun 

Count 
6 2 0 8 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

85,7% 100,0% ,0% 80,0% 

 23-25 

tahun 

Count 
1 0 1 2 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

14,3% ,0% 100,0% 20,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 Sumber : Data diolah, 2010 

Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.10 antara usia informan dengan 

nilai transaksi dapat diketahui bahwa informan yang paling banyak melakukan 

transaksi senilai 50 ribu - < 100 ribu adalah informan yang berusia  20-22 tahun yaitu 

sebesar 60% dan yang melakukan transaksi paling besar ≥ 150 ribu adalah informan 



yang berusia antara 23-25 karena dalam usia ini tingkat pendapatan informan lebih 

tinggi. 

 Tabel 4.11 

Crosstabulation Usia Informan dengan Lokasi Akses e-Commerce  

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Usia 20-22 

tahun 

Count 1 5 2 8 

% within 

Lokasi 
50,0% 100,0% 66,7% 80,0% 

23-25 

tahun 

Count 1 0 1 2 

% within 

Lokasi 
50,0% ,0% 33,3% 20,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.11 antara usia informan dengan 

lokasi akses dapat diketahui bahwa informan dengan usia 20-22 tahun paling banyak 

mengakses e-Commerce di kos yaitu sebesar 100%, karena informan pada usia ini 

pada umumnya adalah konsumen yang paling sering punya banyak waktu luang di 

tempat tinggal informan penelitian sehingga informan penelitian lebih memilih 

tempat kos sebagai lokasi akses karena keamanan dan kenyamananya terjaga.  

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.12 

Crosstabulation Usia Informan dengan Frekuensi Akses e-Commerce  

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Usia 20-22 

tahun 

Count 6 2 8 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

75,0% 100,0% 80,0% 

23-25 

tahun 

Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% ,0% 20,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.12 antara usia informan dengan 

frekuensi akses e-Commerce dapat diketahui bahwa informan yang paling banyak 

ada pada usia 20-22 tahun dan frekuensi akses paling banyak dilakukan sebanyak 1-5 

kali yaitu dan yang terbanyak sebesar 75% Dapat diketemukan bahwa konsumen 

Ongisnade.net sebagai informan yang memanfaatkan e-Commerce sebagai media 

untuk melakukan transaksi produk merasa harga yang ditawarkan oleh Ongisnade.net 

terlalu tinggi sehingga konsumen cenderung melihat-lihat atau membandingkan 

daripada langsung membeli produk. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.13 

Crosstabulation Jenis Kelamin dengan Lama Pemanfaatan e-Commerce  

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 

2-3 

tahun 

> 3 

tahun  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 
1 3 1 5 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 60,0% 50,0% 50,0% 

 Perempua

n 

Count 
2 2 1 5 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

66,7% 40,0% 50,0% 50,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.14 antara jenis kelamin informan 

dengan lama pemanfaatan menunjukkan bahwa informan laki-laki lebih lama 

memanfaatkan e-Commerce untuk melakukan pembelian produk yaitu 2-3 tahun 

sebesar 60%, hal ini dikarenakan informan laki-laki lebih tanggap tentang 

perkembangan teknologi sehingga lebih cepat mengenal e-Commerce apabila 

dibandingkan dengan informan perempuan. 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.14 

Crosstabulation Jenis Kelamin dengan Nilai Transaksi e-Commerce  

 

  

Nilai_Transaksi (Rp) 

 Total 

  

50 ribu - < 

100 ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 
4 1 0 5 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

57,1% 50,0% ,0% 50,0% 

 Perempua

n 

Count 
3 1 1 5 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

42,9% 50,0% 100,0% 50,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.14 antara jenis kelamin informan 

dengan nilai transaksi dapat diketahui bahwa informan laki-laki paling banyak 

melakukan transaksi tentang penerapan e-Commerce yaitu pada kisaran 50 - <100 

ribu yaitu sebesar 57,1%. Sedangkan informan perempuan paling banyak melakukan 

transaksi tentang penerapan e-Commerce yaitu pada kisaran ≥ 100 - <150 ribu yaitu 

sebesar 42,9%. Hal ini dikarenakan pada perilaku konsumen yang cenderung sensitif 

pada harga suatu produk. 

 

 



Tabel 4.15 

Crosstabulation Jenis Kelamin dengan Lokasi Akses e-Commerce  

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 1 1 3 5 

% within 

Lokasi 
50,0% 20,0% 100,0% 50,0% 

Perempua

n 

Count 1 4 0 5 

% within 

Lokasi 
50,0% 80,0% ,0% 50,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.15 antara jenis kelamin 

informan dengan lokasi akses dapat diketahui bahwa informan laki-laki paling 

banyak menggunakan tempat hotspot dalam mengakses e-Commerce yaitu sebesar 

100%, sedangkan untuk informan perempuan cenderung memilih lokasi akses e-

Commerce di kos yaitu sebesar 80%. Karena laki-laki cenderung mempunyai 

mobilitas yang tinggi sehingga informan penelitian lebih cenderung memilih tempat 

hotspot sebagai lokasi akses, sedangkan perempuan lebih cenderung mempunyai 

mobilitas yang lebih rendah daripada laki-laki sehingga perempuan lebih memilih 

kos daripada tempat lain, hal ini juga dikarenakan perempuan yang cenderung 

memilih keamanan dan kenyamanan selama mengakses. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.16 

Crosstabulation Jenis Kelamin dengan Frekuensi Akses e-Commerce  

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 4 1 5 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

50,0% 50,0% 50,0% 

Perempua

n 

Count 4 1 5 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

50,0% 50,0% 50,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

 Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.16 antara jenis kelamin informan 

dengan frekuensi akses dapat diketahui bahwa informan dengan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan melakukan akses e-Commerce paling banyak 1-5 kali yaitu 

masing-masing sebesar 50%, hal ini diakibatkan karena produk yang ditawarkan 

Ongisnade.net merupakan kategori mahal apabila dibandingkan dengan produk 

sejenis yang lain, sehingga baik laki-laki maupun perempuan cenderung melihat-lihat 

atau membandingkan daripada langsung membeli produk melalui e-Commerce. 

Selain itu juga diakibatkan konsumen baik laki-laki maupun perempuan yang sensitif 

sekali pada harga suatu produk. 

 

 

 

 

 



Tabel 4.17 

Crosstabulation Tingkat Pendidikan dengan Lama Pemanfaatan e-Commerce  

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 

2-3 

tahun 

> 3 

tahun  

Pendidika

n 

SMA Count 
1 2 1 4 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 40,0% 50,0% 40,0% 

 Diplom

a 

Count 
1 2 1 4 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 40,0% 50,0% 40,0% 

 Strata 1 Count 1 1 0 2 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 20,0% ,0% 20,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.17 antara tingkat pendidikan 

informan dengan lama pemanfaatan menunjukkan bahwa informan dengan tingkat 

pendidikan SMA dan Diploma paling banyak memanfaatkan e-Commerce untuk 

melakukan pembelian produk baju di Ongisnade.net yaitu 2-3 tahun sebesar 40%. 

Karena dengan tingkat pendidikan SMA dan Diploma lebih banyak pengalamannya 

dalam mengakses internet terutama e-Commerce sehingga konsumen dengan tingkat 

pendidikan SMA dan DIPLOMA paling banyak menggunakan e-Commerce. 



Tabel 4.18 

Crosstabulation Tingkat Pendidikan dengan Nilai Transaksi e-Commerce  

 

  Nilai_Transaksi (Rp) Total 

  

50 ribu - < 

100 ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Pendidika

n 

SMA Count 
4 0 0 4 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

57,1% ,0% ,0% 40,0% 

 Diplom

a 

Count 
3 1 0 4 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

42,9% 50,0% ,0% 40,0% 

 Strata 1 Count 0 1 1 2 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

,0% 50,0% 100,0% 20,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

     Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.18 antara tingkat pendidikan 

informan dengan nilai transaksi dapat diketahui bahwa informan dengan pendidikan 

SMA dan Diploma melakukan nilai transaksi 50 ribu - < 100 ribu yaitu masing-

masing sebanyak 57,1% dan 42,9%, hal ini dikarenakan konsumen dengan tingkat 

pendidikan pendidikan SMA dan Diploma mempunyai pendapatan yang sedikit dan 

cenderung berhemat karena rata-rata masih belum memiliki pekerjaan sedangkan 

informan dengan tingkat pendidikan S-1 melakukan transaksi tentang penggunaan e-

Commerce ≥ 150 ribu yaitu sebesar 100% hal ini dikarenakan konsumen dengan 



tingkat pendidikan pendidikan S-1 rata-rata masih memiliki pekerjaan dan 

mempunyai pendapatan yang besar. 

 

Tabel 4.19 

Crosstabulation Tingkat Pendidikan dengan Lokasi Akses e-Commerce  

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Pendidika

n 

SMA Count 1 2 1 4 

% within 

Lokasi 
50,0% 40,0% 33,3% 40,0% 

Diplom

a 

Count 0 2 2 4 

% within 

Lokasi 
,0% 40,0% 66,7% 40,0% 

Strata 1 Count 1 1 0 2 

% within 

Lokasi 
50,0% 20,0% ,0% 20,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 

Berdasarkan hasil tabulasi silang pada tabel 4.19 antara tingkat pendidikan 

informan dengan lokasi akses dapat diketahui bahwa informan dengan tingkat 

pendidikan SMA paling banyak menggunakan tempat kos dalam mengakses e-

Commerce yaitu sebesar 40%, Hal ini dikarenakan waktu yang dimiliki konsumen 

dengan tingkat pendidikan SMA memiliki banyak waktu luang sehingga informan 

penelitian banyak membuang waktunya di kos, untuk informan dengan tingkat 

pendidikan Diploma cenderung memilih lokasi akses e-Commerce di tempat hotspot 

yaitu sebesar 66,7% karena konsumen dengan tingkat pendidikan Diploma memiliki 

mobilitas yang tinggi sehinnga informan penelitian memilih tempat hotspot, 

sedangkan informan dengan tingkat pendidikan S-1 cenderung memilih lokasi akses 



e-Commerce di tempat warnet yaitu sebesar 50% karena informan penelitian tidak 

memiliki waktu yang begitu lama sehingga lebih memilih warnet karena cepat dan 

praktis dibanding lokasi yang lain. 

 

Tabel 4.20 

Crosstabulation Tingkat Pendidikan dengan Frekuensi Akses e-Commerce  

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Pendidika

n 

SMA Count 3 1 4 

% within 

Frekuensi_Akses 
37,5% 50,0% 40,0% 

Diplom

a 

Count 3 1 4 

% within 

Frekuensi_Akses 
37,5% 50,0% 40,0% 

Strata 1 Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akses 
25,0% ,0% 20,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akses 
100,0% 100,0% 100,0% 

 Sumber : Data diolah, 2010 

 

Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.20 antara tingkat pendidikan informan 

dengan frekuensi akses dapat diketahui bahwa informan dengan tingkat pendidikan 

SMA, Diploma dan S-1 melakukan akses e-Commerce paling banyak 1-5 kali yaitu 

masing-masing sebesar 37,5%, 37,5% dan 25%. Hal ini dikarenakan produk yang 

ditawarkan Ongisnade.net merupakan kategori mahal apabila dibandingkan dengan 

produk sejenis yang lain, sehingga baik konsumen cenderung melihat-lihat atau 

membandingkan daripada langsung membeli produk melalui e-Commerce. Selain itu 

juga diakibatkan konsumen yang sensitif sekali pada harga suatu produk. 

 



Tabel 4.21 

Crosstabulation Tingkat Pendapatan dengan Lama Pemanfaatan e-Commerce  

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 2-3 tahun > 3 tahun  

Pendapatan < 500.000 Count 1 0 0 1 

  % 

within 

Lama_

Peman

fatan 

33,3% ,0% ,0% 10,0% 

 500.000 - 1 juta Count 1 2 0 3 

  % 

within 

Lama_

Peman

fatan 

33,3% 40,0% ,0% 30,0% 

 > 1 juta - 1,5 juta Count 0 2 0 2 

  % 

within 

Lama_

Peman

fatan 

,0% 40,0% ,0% 20,0% 

 > 2 juta Count 1 1 2 4 

  % 

within 

Lama_

Peman

fatan 

33,3% 20,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % 

within 

Lama_

Peman

fatan 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

    Sumber : Data diolah, 2010 

 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.21 antara tingkat pendapatan/uang 

saku per bulan informan dengan lama pemanfaatan e-Commerce dapat diketahui 



bahwa informan penelitian dengan tingkat pendapatan/uang saku per bulan > Rp 

2.000.000 mendominasi jumlah lama pemanfaatan e-Commerce yaitu 33,3% untuk 

pemanfaatan ≤ 1 tahun, 20% untuk pemanfaatan 2-3 tahun dan 100% untuk 

pemanfaatan ≥ 3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan/uang saku 

per bulan cukup mempengaruhi konsumen untuk melakukan transaksi pembelian 

melalui e-Commerce. Kondisi ini disebabkan oleh cukup mahalnya harga produk 

yang ditawarkan Ongisnade.net sehingga hanya konsumen dengan pendapatan/uang 

saku per bulan yang cukup tinggi yang memilih e-Commerce untuk melakukan 

transaksi pembelian produk. 

Tabel 4.22 

Crosstabulation Tingkat Pendapatan dengan Nilai Transaksi e-Commerce  

 

  Nilai_Transaksi (Rp) Total 

  

50 ribu - < 

100 ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Pendapatan < 500.000 Count 1 0 0 1 

  % within 

Nilai_Tra

nsaksi 

14,3% ,0% ,0% 10,0% 

 500.000 - 1 juta Count 3 0 0 3 

  % within 

Nilai_Tra

nsaksi 

42,9% ,0% ,0% 30,0% 

 > 1 juta - 1,5 

juta 

Count 
1 1 0 2 

  % within 

Nilai_Tra

nsaksi 

14,3% 50,0% ,0% 20,0% 

 > 2 juta Count 2 1 1 4 

  % within 

Nilai_Tra

nsaksi 

28,6% 50,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Tra

nsaksi 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 Sumber : Data diolah, 2010 



 

 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.22 antara tingkat pendapatan/uang 

saku perbulan informan dengan nilai transaksi dapat diketahui bahwa yang paling 

banyak dijumpai yaitu informan dengan pendapatan/uang saku Rp 500.000 – Rp 

1.000.000 yaitu sebesar 42,9% untuk nilai transaksi 50 ribu - < 100 ribu, sedangkan 

untuk  nilai transaksi ≥ 100 - < 150 ribu ribu dan ≥ 150 ribu paling banyak dijumpai 

yaitu informan dengn pendapatan/uang saku > Rp 2.000.000 yaitu sebesar 50% dan 

100%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa konsumen dengan tingkat pendapatan yang 

rendah cenderung memilih produk dengan harga yang murah, sedangkan konsumen 

dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memilih produk dengan harga 

yang mahal. 

Tabel 4.23 

Crosstabulation Tingkat Pendapatan dengan Lokasi Akses e-Commerce  

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Pendapatan < 500.000 Count 0 0 1 1 

% within 

Lokasi 
,0% ,0% 33,3% 10,0% 

500.000 - 1 juta Count 1 2 0 3 

% within 

Lokasi 
50,0% 40,0% ,0% 30,0% 

> 1 juta - 1,5 juta Count 0 0 2 2 

% within 

Lokasi 
,0% ,0% 66,7% 20,0% 

> 2 juta Count 1 3 0 4 

% within 

Lokasi 
50,0% 60,0% ,0% 40,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 

 



 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.23 antara tingkat pendapatan/uang 

saku perbulan informan dengan lokasi akses dapat diketahui bahwa informan dengan 

pendapatan/uang saku perbulan < Rp 500.000 sebesar 33,3% dan pendapatan/uang 

saku perbulan > Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 paling banyak mengakses e-

Commerce di tempat hotspot, sedangkan informan dengan pendapatan/uang saku 

perbulan Rp 500.000 – Rp 1.000.000 sebesar 40% paling banyak memilih warnet dan 

pendapatan/uang saku perbulan > Rp 2.000.000 paling banyak mengakses e-

Commerce di tempat kos. Hal ini dikarenakan perbedaan selera dari masing-masing 

konsumen.  

Tabel 4.24 

Crosstabulation Tingkat Pendapatan dengan Frekuensi Akses e-Commerce  

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Pendapata

n 

< 500.000 Count 1 0 1 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

12,5% ,0% 10,0% 

500.000 - 1 

juta 

Count 3 0 3 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

37,5% ,0% 30,0% 

> 1 juta - 1,5 

juta 

Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% ,0% 20,0% 

> 2 juta Count 2 2 4 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

Sumber : Data diolah, 2010 



 Berdasarkan tabulasi silang pada tabel 4.24 antara tingkat pendapatan/uang 

saku perbulan informan dengan frekuensi akses e-Commerce dapat diketahui bahwa 

informan yang paling banyak dijumpai yaitu informan dengan tingkat 

pendapatan/uang saku < Rp 500.000, Rp 500.000 – Rp 1.000.000, Rp 1.000.000 – Rp 

2.000.000 dan > Rp 2.000.000 melakukan akses e-Commerce paling banyak 1-5 kali 

yaitu masing-masing sebesar 12,5%, 37,5%, 25% dan 25%. Hal ini dikarenakan 

produk yang ditawarkan Ongisnade.net merupakan kategori mahal, sehingga baik 

konsumen cenderung melihat-lihat atau membandingkan daripada langsung membeli 

produk melalui e-Commerce. Selain itu juga diakibatkan konsumen yang sensitif 

sekali pada harga suatu produk. 

4.3. Deskripsi Jawaban Informan Penelitian dari konsumen Ongisnade.net 

Deskripsi jawaban informan penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

frekuensi dan variasi jawaban terhadap item pertanyaan dalam kuesioner. Gambaran 

mengenai frekuensi dan variasi jawaban informan penelitian disajikan sebagai 

berikut: 

 Pengertian Internet Menurut Informan Penelitian 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mencari definisi internet menurut informan penelitian. Berikut ini berbagai 

pengertian internet menurut informan penelitian : 

 Jaringan global yang menghubungkan komputer satu dengan komputer 

lain diselutuh dunia. 

 Media baru dalam komunikasi yang menghapuskan konsep ruang dan 

waktu yang terhubung oleh satelit komunikasi. 

 Suatu layanan yang menyediakan berbagai macam informasi dengan 

menggunakan media elektrik yaitu komputer yang terkoneksikan ke 

seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali sehingga memudahkan user 

mendapatkan informasi. 

 Sistem komputer yang terhubung secara tanpa ada batasan ruang dan 

waktu sehingga user bias bertukar informasi kapanpun dan dimanapun. 

 Suatu alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses informasi 



secara online ke seluruh penjuru dunia.  

Berdasarkan jawaban jawaban yang telah diberikan informan penelitian, 

maka dapat dikemukakan bahwa pengertian dari internet adalah jaringan 

komputer yang sistem operasi maupun aplikasinya memanfaatkan kemajuan 

media komunikasi yang menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya 

dan terkoneksikan ke seluruh penjuru dunia yang bias diakses kapanpun dan 

dimanapun dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan media informasi 

yang menghapuskan konsep ruang dan waktu yang terhubung oleh satelit 

komunikasi. 

 Pengertian e-Commerce Menurut Informan Penelitian 

Pada pertanyaan terbuka berikutnya peneliti ingin mengetahui tentang 

pengertian e-Commerce menurut informan penelitian. Berikut ini adalah 

beberapa hal yang diketahui oleh informan penelitian tentang e-Commerce : 

 e-Commerce merupakan salah satu kegiatan jual beli produk melalui 

media internet. 

 Suatu layanan internet yang di dalamnya mempunyai fungsi sebagai 

penghubung antara penjual dan pembeli secara tidak langsung. 

 Media jual-beli produk baik barang maupun jasa melalui media internet 

baik menggunakan media web, forum, ataupun situs pertemanan dalam 

kegiatannya. 

 Cara berdagang melalui internet yang online 24 jam untuk memenuhi  

kebutuhan konsumennya. 

  Berdasarkan dari pengertian yang telah dikemukakan informan 

penelitian tersebut e-Commerce adalah salah satu kegiatan jual beli produk 

melalui media internet yang di dalamnya mempunyai fungsi sebagai 

penghubung antara penjual dan pembeli secara tidak langsung baik 

menggunakan media web, forum, ataupun situs pertemanan dalam kegiatannya. 

 Keunggulan e-Commerce 

Pada pertanyaan tentang keunggulan e-Commerce sebagai media 

penjualan jika dibandingkan dengan media penjualanyang lain, peneliti 

mendapatkan beberapa jawaban mengenai keunggulan dari e-Commerce sesuai 



dengan persepsi dari informan penelitian. Jawaban tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

 Lebih efektif dan efisien.  

 Tidak perlu mendatangi toko dan bertemu dengan penjualnya. 

 Dapat melihat barang dari jarak jauh (daerah lain). 

 Dapat membandingkan barang dari berbagai merk secara langsung. 

 Mendapatkan informasi produk secara lengkap. 

 Dapat melihat peubahan harga secara langsung. 

Informan penelitian telah mengemukakan beberapa keunggulan e-

Commerce sebagai bentuk media penjualan yang memberikan banyak manfaat 

dan kemudahan. e-Commerce menjadi alternatif yang menjanjikan bagi 

produsen untuk lebih mengembangkan konsep pemasaran masa depan ini, 

mengingat respon positif dari masyarakat terkait keunggulan-keunggulan yang 

ditawarkan e-Commerce. Keunggulan yang utama dari e-Commerce sebagai 

media penjualan secara umum yaitu jangkauan luas yang diberikan produsen e-

Commerce dimana jangkauan ini menghapuskan konsep ruang dan waktu 

sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk barang atau jasa 

yang dibutuhkan. 

 Manfaat Yang Dirasakan Informan Setelah Memanfaatkan E-Commerce. 

Pada pertanyaan terbuka selanjutnya peneliti ingin manfaat apa saja yang 

dirasakan informan setelah memanfaatkan e-Commerce. Berikut ini adalah 

beberapa jawaban yang disampaikan mengenai manfaat yang dirasakan 

informan setelah memanfaatkan e-Commerce : 

 Mendapatkan informasi yang lengkap akan suatu produk. 

 Kemudahan dalam bertransaksi. 

 Lebih mudah mendapatkan barang dari daerah lain tanpa harus datang 

langsung ke daerah tersebut. 

 Mendapatkan berbagai macam informasi mengenai produk yang akan kita 

beli. 

 Kemudahan dalam melakukan pembelian produk karena tidak perlu 



datang langsung ke toko. 

Berdasarkan jawaban jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, secara umum informan mendapatkan berbagai macam manfaat yang 

dirasakan setelah memanfaatkan e-Commerce dengan mendapatkan 

kemudahan-kemudahan selama melakukan pembelian produk melalui e-

Commerce. 

 Tahapan/Proses Dalam Mengakses e-Commerce Untuk Melakukan 

Pembelian baju 

Dalam melakukan pembelian produk baju melalui e-Commerce di 

Ongisnade.net ada tahapan/proses yang harus dilalui. Berikut ini adalah 

tahapan dalam untuk melakukan pembelian produk baju melalui di 

Ongisnade.net. 

    Bagan 4.2 

Tahapan/Proses Akses E-Commerce Untuk Melakukan  

Pembelian Produk Baju Melalui Di Ongisnade.Net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akses internet 

Masuk Situs Pencari 

(Google.com,Bing.com) 

Masuk Situs 

www.Ongisnade.net 

Masuk Ongisnade Store 

Konfirmasi Pembelian 

(via e-mail) 

Isi Form Pembelian 

Pilih Produk Baju Yang 

Akan di Beli 

Pembayaran 

(via Tranfer) 

Barang dikirim 

(via jasa pengiriman) 



Berdasarkan bagan 4.1 tentang tahapan/proses akses e.-Commerce dapat 

dilakukan dengan dua cara, yang pertama cara ini dilakukan bagi pengguna 

yang belum mengetahui web address layanan e-Commerce sehingga harus 

memanfaatkan bantuan situs pencari (Bing.com, Google.com). Langkah-

langkah yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut : 

 Memulai browsing dengan memulai membuka program Internet Explorer 

atau Mozilla Firefox atau Goggle Chrome, kemudian mengetik pada web 

address alamat situs pencari, misalnya : www.bing.com atau 

www.google.com Kemudian click "Go" atau langsung tekan "enter" pada 

keyboard. 

 Setelah masuk ke situs pencari, ketik kata kunci yaitu Ongisnade.net 

kemudian "enter". Dalam waktu singkat akan muncul alamat yang 

berbentuk website dengan nama Ongisnade.net yang menyediakan 

berbagai informasi tentang Arema. 

 Kemudian pilih link Ongisnade Store/ Store pada tampilan website dan 

kemudian akan disuguhkan berbagai macam produk yang dapat dibeli 

konsumen. 

 Setelah itu memilih produk mana yang ingin dibeli, sebelumnya dapat 

membaca detail produk terlebih dahulu, dan mengecek harga. Apabila 

sudah yakin dengan baju yang akan dibeli, klik "read more”. 

 Selanjutnya mengisi form pembelian yang disediakan Ongisnade.net, dan 

kalau sudah yakin dengan apa yang akan dibeli kemudian klik “pesan 

sekarang”. 

 Sebelum melakukan pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan, 

tunggu konfirmasi dari produsen baik berupa e-mail. Setelah konfirmasi 

baru melakukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan dengan cara 

http://www.bing.com/


transfer melalui bank. Setelah pembayaran selesai tinggal menunggu 

barang dikirim.  

   Cara yang kedua pada dasarnya sama, hanya pada awalnya ketika 

browsing tidak perlu menggunakan situs pencari namun langsung mengetikkan 

web address Ongisnade.net.       

 Kendala Penerapan e-Commerce 

Sebagaimana pertanyaan terbuka yang telah diajukan kepada informan 

penelitian tentang kendala yang dihadapi dalam penerapan e-Commerce dalam 

kegiatan penjualan produk baju, peneliti mendapatkan beberapa jawaban dari 

informan tentang berbagai kendala yang dikeluhkan. Kendala-kendala yang 

dirasakan oleh konsumen dalam proses transaksi pembelian menggunakan e-

Commerce adalah sebagai berikut : 

 Harga baju yang ditawarkan sebagian besar harganya terlalu mahal. 

 Kepercayaan kepada produsen penyedia layanan e-Commerce karena 

konsumen cenderung takut terjadinya penipuan dengan bertransaksi lewat 

e-Commerce. 

 Tidak dapat melihat barangya langsung / secara nyata. 

Berdasarkan jawaban jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, secara umum informan hanya memiliki sedikit kendala dalam 

melakukan transaksi melalui e-Commerce hal ini dikarenakan bebrapa hal, 

diantaranya kemudahan dalam memahami proses pembeliaan melalui e-

Commerce yang diberikan Ongisnade.net, selain itu juga tingkat pemahaman 

konsumen yang semakin tinggi mengenai e-Commerce. 

 Harapan Konsumen di Ongisnade.net dalam penerapan e-Commerce.  

Penerapan e-Commerce sebagai kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net memberikan beberapa harapan dari konsumen yang telah 

melakukan pembelian melalui media ini. Harapan-harapan konsumen dalam 

rangka untuk memperbaiki e-Commerce ke depannya diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

 Inovasi dalam tampilan webnya supaya mampu bersaing dengan media e-

Commerce yang lain. 



 Variasi dalam tampilan webnya lebih dimaksimalkan supaya konsumen 

lebih tertarik. 

 Menambah variasi pembayaran seperti lewat kartu kredit. 

4.4 Deskripsi Jawaban Informan dari pengelola Ongisnade.net 

Deskripsi jawaban informan penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

frekuensi dan variasi jawaban terhadap item pertanyaan dalam kuesioner. Gambaran 

mengenai frekuensi dan variasi jawaban informan penelitian disajikan sebagai 

berikut: 

4.4.2 Deskripsi Jawaban Informan Pemilik Ongisnade.net 

 Tujuan mendirikan usaha dengan menggunakan e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui alasan informan penelitian menggunakan e-Commerce sebagai 

media berjualan. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian : 

Tujuan mendirikan usaha dengan menggunakan e-Commerce 

memberikan pelayanan secara global kepada pecinta sepak bola nasional 

dengan menjual berbagai macam produk-produk yang berhubungan langsung 

dengan sepak bola. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa pemilik Ongisnade.net menggunakan  e-Commerce sebagai 

media berjualan untuk memenuhi kebutuhan konsumen terutama pecinta sepak 

bola pada umumnya dan Aremania pada khususnya. 

 Kelebihan yang diperoleh berusaha dengan menggunakan e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui kelebihan menggunakan e-Commerce sebagai media berjualan. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian : 

 Lebih fleksibel dalam melakukan penjualan. 

 Sesuai perkembangan jaman atau mampu beradaptasi dengan 

perkembangan jaman. 

 Memudahkan konsumen dalam pembelian produk, karena tidak perlu 

datang ke toko. 



 Jangkauan pemasaran semakin luas. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa e-Commerce sebagai media berjualan 

mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga baik 

konsumen maupun penyedia layanan diuntungkan dengan adanya layanan e-

Commerce. 

 Apakah media e-Commerce mampu meningkatkan penjualan produk di 

Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui apakah berusaha dengan menggunakan e-Commerce mampu 

meningkatkan penjualan. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan 

penelitian: 

Berusaha dengan menggunakan e-Commerce mampu meningkatkan 

penjualan karena pengguna internet yang semakin tahun semakin bertambah 

dan tentunya yang menggunakan e-Commerce sebagai media transaksi semakin 

bertambah sehingga peluang meningkatnya penjualan semakin besar.  

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa e-Commerce sebagai media berjualan 

mampu meningkatkan penjualan. 

 Bagaimana respon konsumen terhadap penjualan produk di 

Ongisnade.net melalui media e-Commerce  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk yang dijual di 

Ongisnade.net melalui media e-Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh 

dari informan penelitian: 

 Konsumen lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. 

 Konsumen merasa dimudahkan dalam proses transaksi. 

 Lebih effisien karena tidak perlu datang langsung ke tempat tujuan/toko 

tempat berjualan. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan respon yang diberikan konsumen tentang penjualan 



produk melalui e-Commerce sangat baik sehingga hal ini akan mendukung 

Ongisnade.net dalam melakukan penjulan produk melalui e-Commerce. 

 Bagaimana menurut informan penelitian penjualan produk di 

Ongisnade.net melalui media e-Commerce  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pendapat informan penelitian mengenai penjulan 

produk di Ongisnade.net melalui media e-Commerce. Berikut ini jawaban yang 

diperoleh dari informan penelitian: 

 Lebih cepat ( produsen langsung dapat mengetahui selera pasar lebih 

dahulu dengan hanya melihat barang mana yang paling banyak di view 

daripada menggunakan penjulan secara biasa). 

 Lebih mudah ( produsen lebih mudah berkomunikasi langsung dengan 

konsumen). 

 Lebih luas ( segmentasi lebih luas karena dengan menggunakan e-

Commerce dapat menjangkau konsumen dari berbagai kawasan). 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan penjualan produk melalui e-Commerce sangat 

menguntungkan karena produsen diberikan beberapa keuntungan dalam 

melakukan proses penjualan. 

 Keunggulan yang ditawarkan di Ongisnade.net sebagai media e-

Commerce dibanding dengan media e-Commerce yang lain 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pendapat informan penelitian mengenai keunggulan 

yang ditawarkan Ongisnade.net dibanding media e-Commerce lain. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

 Lebih tepat waktu dalam proses pengiriman barang. 

 Akses yang mudah (tampilan website yang mudah dipahami dan mudah 

diakses). 

 Kualitas produk yang baik. 



 Kemudahan dalam pemesanan barang. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa Ongisnade.net sebagai media e-Commerce 

memiliki banyak keunggulan dibanding dengan media lain yang sama-sama 

menggunakan e-Commerce sebagai media berjulan produk. 

 Mengantisipasi resiko penjualan produk melalui media e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana Ongisnade.net mengantisipasi resiko penjualan produk 

melalui media e-Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan 

penelitian: 

 Kesempatan konsumen dalam melakukan kompain lebih besar untuk 

mengantisipasinya Ongisnade.net telah menyiapkan layanan support yaitu 

costumer services baik melalui YM maupun telepon 

 Barang terlambat dikirim besar untuk mengantisipasinya Ongisnade.net 

telah berusaha memilih jasa pengiriman produk yang benar-benar bagus. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa Ongisnade.net sebagai media e-Commerce 

telah memiliki beberapa cara untuk mengantisipasi resiko dalam penjualan 

melalui e-Commerce. 

 Peluang penerapan media e-Commerce kedepanya 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang peluang penerapan media e-Commerce. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Semakin banyaknya pengguna internet dan semakin banyaknya pengguna 

internet yang menggunkan e-Commerce akan semakin membuat media e-

Commerce memilki prospek yang sangat baik kedepannya. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa e-Commerce sebagai media berjualan memiliki prospek yang 

sangat baik kedepannya. 

 



 Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce dalam membantu 

penjualan 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce supaya 

konsumen lebih percaya dalam bertransaksi menggunakan e-Commerce 

sehingga nantinya mampu meningkatkan penjulan melalui e-Commerce. 

 Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, 

dapat dijelaskan bahwa nantinya konsumen lebih percaya menggunakan e-

Commerce dalam transaksi. 

 

4.4.2 Deskripsi Jawaban Informan Manajer Operasional Ongisnade.net 

 Alasan dalam memilih e-Commerce sebagai media penjualan 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang alasan dalam memilih e-Commerce sebagai media 

penjualan. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Ongisnade.net memilih media e-Commerce dalam penjualan karena Tren 

dalam dunia bisnis saat ini yang sedang meningkat, dengan didukung jumlah 

pengguna teknologi informasi yang meningkat juga memberikan peluang bagi 

penerapan e-Commerce, dan juga karena tuntutan konsumen yang 

menginginkan kualitas yang lebih tinggi dan performa yang lebih baik 

termasuk cara khusus dalam produksi, pengiriman, dan pembayaran terhadap 

barang atau jasa merupakan alasan kenapa Ongisnade.net menggunakan e-

Commerce. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan Ongisnade.net menggunakan e-Commerce karena mememuhi 

tuntutan pasar dan juga keinginan konsumen. 

 Mengapa Ongisnade.net memilih e-Commerce dalam melakukan 

penjualan baju  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang tujuan mengapa memilih e-Commerce sebagai media 

penjualan. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian 



 Memangkas biaya-biaya operasional perusahaan membuat produk lebih 

murah, dan profit perusahan meningkat 

 Mengurangi biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan 

pengambilan informasi dengan mendigitalkan proses. 

 Memperpendek jarak dengan konsumen karena hanya dengan  mengklik 

link-link yang ada pada situs Ongisnade.net, konsumen dapat melakukan 

proses pembelian tanpa harus datang langsung. 

 Memperluas jangkauan pemasaran menjadi sangat luas dan tidak terbatas 

oleh area geografis dimana perusahaan berada. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan penjualan produk melalui e-Commerce sangat 

menguntungkan karena produsen diberikan beberapa keuntungan dalam 

melakukan proses penjulan. 

 Tugas Manajer Operasional dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tugas Manajer Operasional dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Tugas Manajer Operasional dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net adalah melakukan segala hal yang berhubungan dengan 

operasional perusahaan seperti merencanakan, mengorganisasikan, dan 

melakukan pengendalian pada kegiatan penjualan melalui e-Commerce di 

ongisnade.net. 

 

 Kapan dan berapa lama Ongisnade.net menerapakan e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui kapan Ongisnade.net menerapakan e-Commerce. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Ongisnade.net mulai menerapakan e-Commerce tepatnya 4 tahun yang 

lalu, dimana sejak dibentuk tahun 2007 sudah menerapkan e-Commerce dalam 



kegiatan penjualannya, dan Ongisnade.net sudah menerapkan e-Commerce 

dalam kegiatan penjualannya selama 4 tahun. 

 Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang pendapat Manajer Operasional tentang bagaimana 

penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini. Berikut ini jawaban yang 

diperoleh dari informan penelitian: 

Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik 

sekali dalam menunjang penjualan produk, hal ini disebabkan perkembangan e-

Commerce sangat baik beberapa tahun terakhir, dan juga respon konsumen 

yang sangat baik dimana konsumen sudah mulai melihat e-Commerce sebagai 

media bertransaksi yang paling bagus. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik sekali dalam 

menunjang penjualan produk, karena didukung berbagai faktor-faktor 

pendukung. 

 Yang terlibat dalam penerapan e-Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang siapa saja yang terlibat dalam penerapan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Yang terlibat dalam penerapan e-Commerce di Ongisnade.net baik secara 

langsung maupun tidak langsung diantaranya : 

 Direktur. 

 Manajer Operasional. 

 Administration Store. 

 Cs (costumer Service). 

 Desainer. 

 Store. 

  



 Bentuk perencanaan  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang bentuk perencanaan  kegiatan e-Commerce  yang 

dilakukan di Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan 

penelitian: 

Bentuk perencanaan  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net adalah sebagai berikut : 

A. Analisis kerangka kesempatan pasar 

Tujuan pelaksanaan analisa kesempatan pasar adalah untuk 

mengidentifikasi dan menilai atraktivitas kesempatan pasar. Tahap ini terdiri 

dari enam langkah yaitu : 

 Identifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. 

 Identifikasi konsumen spesifik yang akan ditergetkan perusahaan. 

 Memperkirakan keuntungan relatif terhadap kompetitor. 

 Memperkirakan sumber daya perusahaan untuk memberikan penawaran. 

 Memperkirakan kesiapan pasar terhadap teknologi. 

 Menetapkan kesempatan dalam keadaan konkrit. 

B. User interface 

User interface ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan elemen-

elemen desain website, elemen desain yang terkait dengan yaitu : 

 Context merupakan tampilan yang menunjukkan jenis site, dapat 

tergolong aesthetic ataupun functional. Untuk site yang digunakan di 

Ongisnade.net tergolong aesthetic tampilannya lebih fokus ke desain yang 

menarik, baik dari segi warna, fitur, maupun grafik.  



 Content merupakan isi dari sebuah website berupa teks, video, gambar, 

dan bersama-sama dengan semua form menampilan informasi mengenai 

produk dan pelayanan dari perusahaan. 

 Community merupakan interaksi yang terjadi antar konsumen dalam site. 

disini konsumen dapat saling berinteraksi baik antara satu konsumen ke 

konsumen yang lain  

 Communication merupakan komunikasi yang terjadi antara interaksi 

Ongisnade.net (customer services)  dengan konsumen. 

 Commerce merupakan kemampuan sebuah website untuk menjual dengan 

baik, produk-produk dan pelayanan. 

C. Komunikasi pasar dan branding 

Yang digunakan Ongisnade.net adalah Komunikasi online yang terdiri 

atas dua bagian yaitu untuk individu dan untuk massa. Komunikasi online 

untuk individu disebut personalisasi sementara komunikasi online untuk massa 

disebut marketing online dengan pendekatan umum. 

Yang dilakukan Ongisnade.net adalah pembangunan brand (branding) 

adalah: 

 Definisikan target segmen dengan jelas: agar desain sistem dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan target konsumen. 

 Mengerti target segmen: agar usaha marketing dapat disesuikan dengan 

kebutuhan dan pilihan konsumen. 

 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi daya tarik konsumen: agar 

konsumen merasa tertarik untuk datang kembali ke sistem. 

  Memonitor pesaing secara berkala: agar strategi perusahaan dapat 

mengantisipasi strategi pesaing. 



  Mendesain brand yang menarik dan lengkap: dengan motto menjelaskan 

apa yang ditawarkan secara bersahabat, jelas dan menarik. 

 Menjalankan dengan integritas (keseluruhan): implementasi harus sejalan 

dengan motto agar dapat sejalan dengan pembangunan brand. 

 Konsisten: implementasi harus konsisten dengan motto agar komunikasi 

brand konsisten. 

 Adanya umpan balik (feedback): untuk mengukur dan mengevaluasi hasil 

dari marketing dan branding. 

 Menggunakan peluang: menggunakan peluang-peluang yang ada untuk 

membangun brand. 

 Berinvestasi dan bersabar: berfokus pada jangka panjang bukan hanya 

jangka pendek. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa proses perencanaan e-Commerce di Ongisnade.net memiliki 

3 tahapan yaitu analisis kerangka kesempatan pasar, user interface, komunikasi 

pasar dan branding, 

 Bentuk pengorganisasian  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bentuk pengorganisasian kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Bentuk pengorganisasian kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net diantaranya : 

 Aset manusia 

Bagaimana karyawan dikelola. 

 Proses 



Bagaimana koordinasi, interaksi, komunikasi dan pengambilan keputusan 

dilakukan. 

 Struktur organisasi 

Apakah menggunakan struktur satu organisasi dua kanal atau 

menggunakan satu organisasi untuk tiap-tiap kanal (offline dan online). 

 Sistem 

Infrastruktur IT yang digunakan/diimplementasikan. 

 Budaya 

Bagaimana konteks sosial dan bagaimana gaya orang bekerja dalam 

perusahaan. 

 Kepemimpinan  

Bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok dengan strategi yang sudah 

dibuat. 

 Partnerships 

Apakah ada aliansi yang akan diimplemtasikan atau dianjurkan untuk 

diimplementasikan. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bentuk pengorganisasian kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net yaitu  Partnerships, Kepemimpinan, Budaya, Sistem, Struktur 

organisasi, Proses, Aset manusia. 

 Bentuk pengendalian  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bentuk pengendalian  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Bentuk Pengendalian yang dilakukan Ongisnade.net adalah dengan 

mengevaluasi setiap kegiatan atau proses penjualan baik proses transaksi 

maupun proses pengiriman barang dengan cara meminta baik saran maupun 

kritik yang nantinya akan di terapkan dalam kegiatan penjualan produk melaui 

e-Commerce. 

 Tolok ukur keberhasilan e-Commerce  yang dilakukan di Ongisnade.net 



Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang tolok ukur keberhasilan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Tolok ukur keberhasilan yang dilakukan yaitu dengan melihat banyaknya 

konsumen yang melihat produk maupun membeli melalui Ogisnade.store, 

selain itu juga dengan melihat adanya feedback yang diberikan baik berupa 

saran maupun kritik sehingga Ongisnade.net dapat mengetahui antusiasme 

konsumen. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan e-Commerce yang dilakukan di 

Ongisnade.net banyaknya konsumen yang melihat produk maupun membeli 

melalui Ogisnade.store dan melalui feedback dari konsumen. 

 Perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net sangat baik sekali dimana 

dari tiap tahun mengalami peningkatan baik konsumen yang membeli produk 

maupun yang sedang melihat-lihat mengalami peningkatan traffic dari yang 

awalnya hanya ratusan sekarang menjadi ribuan. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. 

 Prospek e-Commerce dalam kegiatan penjualan 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang prospek e-Commerce dalam kegiatan penjualan di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Semakin banyaknya pengguna internet dan semakin banyaknya pengguna 

internet yang menggunkan e-Commerce akan semakin membuat media e-

Commerce memilki prospek yang sangat baik kedepannya. Peningkatan traffic 

dari yang awalnya hanya ratusan sekarang menjadi ribuan membuat tentang 

prospek e-Commerce dalam kegiatan penjualan di Ongisnade.net menjadi 

sangat baik. 



Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan prospek e-Commerce di Ongisnade.net sangat baik untuk diterapkan 

jangka panjang. 

 Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-Commerce  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-

Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-Commerce 

untuk lokal Malang masih belum ada namun untuk tingkat nasional banyak 

sekali yang memiliki usaha yang menggunakan e-Commerce. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa pesaing paling banyak dari luar kota Malang. 

 Kendala yang dihadapi dalam melakukan penjualan produk di 

Ongisnade.net melalui e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang kendala yang dialami dalam melakukan penjualan produk 

melalui e-Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan 

penelitian: 

Kendala-kendala yang dialami diantaranya: 

 Kendala teknis 

 Kurangnya standar yang diterima secara universal dalam hal kualitas, 

sekuritas, dan kemampuan. 

 Kurangnya bandwidth telekomunikasi. 

 Tool pengembangan software masih dalam pengembangan. 

 Kesulitan integrasi Internet dan software e-commerce dengan aplikasi dan 

database yang ada. 

 Perlu web server khusus dalam tambahan network server. 

 Mahal dan tidak nyaman aksesbilitas untuk banyak user. 



 Kendala non teknis 

• Kurang regulasi nasional dan internasional dan standar industri. 

• Metodologi yang kurang matang dalam pengukuran keuntungan dan 

penerapan e-Commerce. 

• Antipati konsumen terhadap perubahan dari gudang nyata ke gudang 

virtual. 

• Persepsi bahwa e-Commerce mahal dan tidak aman. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa masih banyak kendala yang dialami Ongisnade.net dalam 

menerapkan e-Commerce baik kendala teksnis maupun non teknis. 

 Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce supaya 

konsumen lebih percaya dalam bertransaksi menggunakan e-Commerce 

sehingga nantinya mampu meningkatkan penjualan melalui e-Commerce. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa nantinya konsumen lebih percaya menggunakan e-Commerce 

dalam transaksi. 

4.4.4 Deskripsi Jawaban Informan Administration Store Ongisnade.net 

 Tugas Administration Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tugas Administration Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Tugas Administration Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net adalah mengetahui pemasukan dan pengeluaran keuangan dan 

juga mengatur kegiatan penjulan produk melalui e-Commerce di ongisnade.net. 

 



 

 Perkembangan penjualan produk di Ongisnade.net melalui media e-

Commerce  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net sangat baik sekali dimana 

dari tiap tahun mengalami peningkatan baik konsumen yang membeli produk 

maupun yang sedang melihat-lihat mengalami peningkatan traffic dari yang 

awalnya hanya ratusan sekarang menjadi ribuan. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan. 

 Kendala apakah yang dijumpai saat melakukan proses transaksi 

menggunakan media e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang kendala yang dialami dalam melakukan penjualan produk 

melaui e-Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan 

penelitian: 

Kendala yang paling sering dialami dalam melakukan penjualan produk 

melaui e-Commerce adalah komplain yang dilakukan konsumen karena 

keterlambatan pengiriman barang, hal ini dikarenakan berbagai macam faktor 

baik pada jasa pengirimanya maupun pada kendala cuaca, dan jauhnya tempat 

konsumen barada. 

 Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui media lain 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-

Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

“Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-

Commerce untuk lokal Malang masih belum ada namun untuk tingkat nasional 

banyak sekali yang memiliki usaha yang menggunakan e-Commerce terutama 

dengan pesaing yang tidak resmi.” 



Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa pesaing paling banyak dari luar kota Malang. 

 Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang pendapat Manajer Operasional tentang bagaimana 

penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini. Berikut ini jawaban yang 

diperoleh dari informan penelitian: 

“Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik 

sekali dalam menunjang penjualan produk, hal ini disebabkan perkembangan e-

Commerce sangat baik beberapa tahun terakhir, dan juga respon konsumen 

yang sangat baik dimana konsumen sudah mulai melihat e-Commerce sebagai 

media bertransaksi yang paling bagus.” 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik sekali dalam 

menunjang penjualan produk, karena didukung berbagai faktor-faktor 

pendukung. 

 Dampak penjualan produk melalui e- Commerce  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang dampak penjualan produk melalui e-Commerce. Berikut 

ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Penjualan produk melalui e-Commerce memberikan dampak yang positif 

dalam kegiatan penjualan yaitu mampu meningkatkan penjualan secara 

signifikan dan meningkatkan profit yang tinggi daripada melakukan penjulan 

melalui media lain. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa e-Commerce mampu memberikan dampak positif dalam 

kegiatan penjulan suatu produk. 

 Keunggulan yang ditawarkan Ongisnade.net sebagai    media penyedia 

produk melalui layanan e-Commerce dalam proses transaksi  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pendapat informan penelitian mengenai keunggulan 

yang ditawarkan Ongisnade.net dibanding media e-Commerce lain. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

 Lebih tepat waktu dalam proses pengiriman barang. 



 Akses yang mudah (tampilan website yang mudah dipahami dan mudah 

diakses). 

 Kualitas produk yang baik. 

 Kemudahan dalam pemesanan barang. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa Ongisnade.net sebagai media e-Commerce 

memiliki banyak keunggulan dibanding dengan media lain yang sama-sama 

menggunakan e-Commerce sebagai media berjualan produk. 

 Peluang penerapan media e-Commerce kedepanya 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang peluang penerapan media e-Commerce. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

 Semakin banyaknya pengguna internet dan semakin banyaknya 

pengguna internet yang menggunakan e-Commerce akan semakin membuat 

media e-Commerce memilki prospek yang sangat baik kedepanya. 

 Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, 

dapat dijelaskan bahwa e-Commerce sebagai media berjualan memiliki prospek 

yang sangat baik kedepannya. 

 

 Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce dalam membantu 

penjualan 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce supaya 

konsumen lebih percaya dalam bertransaksi menggunakan e-Commerce 

sehingga nantinya mampu meningkatkan penjulan melalui e-Commerce. 

 Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, 

dapat dijelaskan bahwa nantinya konsumen lebih percaya menggunakan e-

Commerce dalam transaksi. 

 



4.4.4 Deskripsi Jawaban Informan Store Ongisnade.net 

 Tugas Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tugas Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Tugas Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net adalah 

membalas feedback yang dilakukan konsumen melalui e-mail, dan juga 

melayani konsumen yang berbelanja melalui  e-Commerce di ongisnade.net. 

 Wewenang Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui wewenang Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Wewenang Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net 

adalah menolak pemesanan apabila barang yang ada sudah sold out, dan juga 

mengirimkan e-mail balasan kepada konsumen yang sedang melakukan 

transaksi. 

 Tanggung jawab Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tanggung jawab Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Tanggung jawab Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net 

adalah melayani komlain yang dilakukan konsumen, dan juga menyelesaikan 

tugas untuk deal dengan konsumen yang melakukan pembelian melalui e-

Commerce. 

 Peranan Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net  

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui peranan Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Peranan Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net adalah 

menjual dan melayani konsumen dengan baik secara online sehingga Store 

mempunyai peran sebagai front man. 



 Ruang lingkup (batas-batas) kegiatan Store dalam menjalankan e-

Commerce di Ongisnade.net 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui ruang lingkup Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Ruang lingkup Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net 

adalah hanya berfungsi sebagai penjual dan melayani konsumen dengan baik 

secara online, sedangkan untuk kegiatan lain diselesaikan oleh divisi lain. 

 Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-

Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan melalui e-Commerce 

untuk lokal Malang masih belum ada namun untuk tingkat nasional banyak 

sekali yang memiliki usaha yang menggunakan e-Commerce terutama dengan 

pesaing yang tidak resmi. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa pesaing paling banyak dari luar kota Malang. 

 

 Respon konsumen dalam penjualan produk melalui e- Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk yang dijual di 

Ongisnade.net melalui media e-Commerce. Berikut ini jawaban yang diperoleh 

dari informan penelitian: 

 Konsumen lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. 

 Konsumen merasa dimudahkan dalam proses transaksi. 

 Lebih effisien karena tidak perlu datang langsung ke tempat tujuan/toko 

tempat berjualan. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan respon yang diberikan konsumen tentang penjualan 



produk melalui e-Commerce sangat baik sehingga hal ini akan mendukung 

Ongisnade.net dalam melakukan penjualan produk melalui e-Commerce. 

 Keunggulan Ongisnade.net sebagai penyedia produk dalam melakukan 

penjualan melalui  e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pendapat informan penelitian mengenai keunggulan 

yang ditawarkan Ongisnade.net dibanding media e-Commerce lain. Berikut ini 

jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

 Lebih tepat waktu dalam proses pengiriman barang. 

 Akses yang mudah (tampilan website yang mudah dipahami dan mudah 

diakses). 

 Kulalitas produk yang baik. 

 Kemudahan dalam pemesanan barang. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan informan 

penelitian, dapat dijelaskan bahwa Ongisnade.net sebagai media e-Commerce 

memiliki banyak keunggulan dibanding dengan media lain yang sama-sama 

menggunakan e-Commerce sebagai media berjualan produk. 

 Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce 

Pada pertanyaan terbuka yang diajukan dalam kuesioner, peneliti ingin 

mengetahui tentang harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce. 

Berikut ini jawaban yang diperoleh dari informan penelitian: 

Harapan ke depan untuk penerapan media e-Commerce supaya 

konsumen lebih percaya dalam bertransaksi menggunakan e-Commerce 

sehingga nantinya mampu meningkatkan penjualan melalui e-Commerce. 

Berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan informan penelitian, dapat 

dijelaskan bahwa nantinya konsumen lebih percaya menggunakan e-Commerce 

dalam transaksi. 

 

 

 



 

4.5 Implikasi Penelitian 

Konsumen yang menggunakan e-Commerce dalam kegiatan penjualan 

produk baju di Ongisnade.Net Malang yaitu yang paling banyak mengakses e-

Commerce, dilihat dari usia mempunyai porsi sama yaitu 50% baik laki-laki maupun 

perempuan dilihat dari tingkat pendidikan yaitu kalangan SMA dan Diploma yaitu 

40% karena  konsumen dengan tingkat pendidikan yaitu kalangan SMA dan Diploma 

lebih banyak pengalamanya dalam mengakses internet terutama e-Commerce, 

sedangkan dari tingkat pendapatan informan penelitian yang merupakan konsumen 

produk baju di Ongisnade.net yang menggunakan e-Commerce sebagai media 

transaksi yang paling banyak  adalah  informan penelitian dengan pendapatan/uang 

saku per bulan yaitu sebesar 40%, dan hal ini menunjukan bahwa informan penelitian 

yang merupakan konsumen produk baju di Ongisnade.net yang menggunakan e-

Commerce  yang paling banyak adalah dari kalangan atas. 

Konsumen Ongisnade.net yanng terbanyak dilihat dari segi usia terbanyak 

pada usia yang berkisar antara 20-22 yang menggunakan e-Commerce dalam 

kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang mempunyai karakteristik 

yaitu merupakan konsumen yang paling lama memanfaatan e-Commerce (>3tahun) 

yaitu sebanyak 100%, paling banyak melakukan transaksi antara 50-<100 ribu rupiah 

yaitu sebesar 60%, pemilihan lokasi akses paling banyak yaitu di kos sebesar 60%, 

dan frekuensi akses paling banyak antara 2-5 kali. 

Konsumen Ongisnade.net yanng terbanyak dilihat dari tingkat pendidikan 

terbanyak pada tingkat pendidikan SMA dan Diploma yang menggunakan e-

Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang 

mempunyai karakteristik yaitu merupakan konsumen dengan tingkat pendidikan 

SMA dan Diploma yang paling lama memanfaatan e-Commerce (>3tahun) yaitu 

sebanyak 50%, paling banyak melakukan transaksi antara 50-<100 ribu rupiah yaitu 

sebesar 57,1% dan 42,9%, pemilihan lokasi akses paling banyak yaitu di kos sebesar 

40% dan tempat hotspot 66,7%, dan frekuensi akses paling banyak antara 2-5 kali. 

Konsumen Ongisnade.net yanng terbanyak dilihat dari tingkat pendapatan 

terbanyak pada tingkat pendapatan > 2juta yang menggunakan e-Commerce dalam 

kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.Net Malang mempunyai karakteristik 

yaitu merupakan konsumen dengan tingkat pendapatan > 2juta yang paling lama 

memanfaatan e-Commerce (>3tahun) yaitu sebanyak 100%, paling banyak 

melakukan transaksi antara 50-<100 ribu rupiah yaitu sebesar 28,6 pemilihan lokasi 

akses paling banyak yaitu di kos sebesar 60%, dan frekuensi akses paling banyak 

antara 2-5 kali. 



 Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik sekali 

dalam menunjang penjualan produk, hal ini disebabkan perkembangan e-Commerce 

sangat baik beberapa tahun terakhir, dan juga respon konsumen yang sangat baik 

dimana konsumen sudah mulai melihat e-Commerce sebagai media bertransaksi yang 

paling bagus. 

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.net 

juga menemui berbagai kendala, kendala dari Ongisnade.net antara lain : 

 

 Kendala teknis 

 Kurangnya standar yang diterima secara universal dalam hal kualitas, 

sekuritas, dan kemampuan. 

 Kurangnya bandwidth telekomunikasi. 

 Tool pengembangan software masih dalam pengembangan. 

 Kesulitan integrasi Internet dan software e-commerce dengan aplikasi dan 

database yang ada. 

 Perlu web server khusus dalam tambahan network server. 

 Mahal dan tidak nyaman aksesbilitas untuk banyak user. 

 Kendala non teknis 

 Kurang regulasi nasional dan internasional dan standar industri. 

 Metodologi yang kurang matang dalam pengukuran keuntungan dan 

penerapan e-Commerce. 

 Antipati konsumen terhadap perubahan dari gudang nyata ke gudang virtual. 

 Persepsi bahwa e-Commerce mahal dan tidak aman. 

Kendala dalam penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net menurut  konsumen antara lain : 

 Harga baju yang ditawarkan sebagian besar harganya terlalu mahal. 



 Kepercayaan kepada produsen penyedia layanan e-Commerce karena 

konsumen cenderung takut terjadinya penipuan dengan bertransaksi lewat e-

Commerce. 

 Tidak dapat melihat barangya langsung / secara nyata 

Penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di Ongisnade.net 

juga memiliki keunggulan  menurut Ongisade.net keunggulan tersebut antara lain : 

 Lebih tepat waktu dalam proses pengiriman barang. 

 Akses yang mudah (tampilan website yang mudah dipahami dan mudah 

diakses). 

 Kualitas produk yang baik. 

 Kemudahan dalam pemesanan barang. 

Keunggulan penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net juga menurut  konsumen antara lain : 

 Lebih efektif dan efisien.  

 Tidak perlu mendatangi toko dan bertemu dengan penjualnya. 

 Dapat melihat barang dari jarak jauh (daerah lain). 

 Dapat membandingkan barang dari berbagai merk secara langsung. 

 Mendapatkan informasi produk secara lengkap. 

 Dapat melihat perubahan harga secara langsung. 

 

 

 

 

 

 



BA B V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Ongisnade.net (www.Ongisnade.net) adalah media online (website) yang 

menyajikan berita terbaru dan paling lengkap seputar Arema Indonesia (dulu Arema 

Malang), Aremania dan kilasan sepak bola nasional lainya. Ongisnade.net kini telah 

berkembang menjadi website sepakbola Indonesia terbaik dengan beragam fitur 

menarik berupa liputan langsung pertandingan, foto-foto eksklusif, desktop 

wallpaper, official merchandise, online store, tiket box, kolom Aremania, serta fitur-

fitur menarik lainnya yang terus dikembangkan.  

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, diantaranya : 

1. Karakteristik konsumen yang menggunakan e-Commerce dalam kegiatan 

pembelian produk baju di Ongisnade.net secara umum sudah paham dalam 

melakukan transaksi e-Commerce. 

2. Penerapan e-Commerce di Ongisnade.net selama ini sudah sangat baik sekali 

dalam menunjang penjualan produk, hal ini disebabkan perkembangan e-

Commerce sangat baik beberapa tahun terakhir, dan juga respon konsumen 

yang sangat baik dimana konsumen sudah mulai melihat e-Commerce sebagai 

media bertransaksi yang paling bagus. 

 

http://www.ongisnade.net/


3. Terdapat berbagai kendala baik kendala dari Ongisnade.net maupun kendala 

dari konsumen sendiri, diantaranya yang paling berpengaruh sangat besar 

bagi kedua pihak adalah kepercayaan kepada produsen penyedia layanan e-

Commerce karena konsumen cenderung takut terjadinya penipuan dengan 

bertransaksi lewat e-Commerce. 

4. Banyak sekali keunggulan yang diberikan e-Commerce dalam kegiatan 

penjualan produk baju di ongisnade.net. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti perlu memberikan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan Ongisnade.net sebagai penyedia layanan e-Commerce 

untuk produk baju dan juga bagi konsumen sebagai pengguna demi berkembangnya 

penggunaan e-Commerce dimasa mendatang. Adapun saran yang disampaikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Ongisnade.net harus banyak melakukan promosi tentang e-Commerce yang 

didalamnya memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan, sehingga 

kendala e-Commerce akan berkurang diakibatkan tingkat kepahaman 

masyarakat akan e-Commerce semakin baik. 

2. Ongisnade.net sebaiknya bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun 

e-Commerce sehingga nantinya lebih maju lagi. 

3. Ongisnade.net harus banyak melakukan pembenahan baik pada inovasi 

tampilan website maupun diskon harga sehingga nantinya mampu 

meningkatkan penjualan. 

4. Konsumen sebaiknya lebih percaya kepada penyedia layanan e-Commerce 



dengan cara melihat kapabilitas penyedia layanan, sehingga nantinya e-

Commerce akan lebih maju. 

5. Konsumen juga harus berhati-hati dalam melakukan transaksi pembelian 

melalui e-Commerce terutama pada penyedia layanan yang tidak resmi, 

karena sistem pembayaran dengan menggunakan transaksi melalui bank 

sangat rentan dengan kejahatan. Sebaiknya konsumen memilih situs e-

Commerce yang benar-benar terpercaya. 
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Lampiran 1       

  

KUESIONER ( I ) 

Untuk Pemilik di Ongisnade.net 

Penelitian Tentang : 

Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk Baju Di 

Ongisnade.Net Malang 

 

Dengan hormat, 

  

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net 

 Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus jawaban dari Bapak / Ibu 

sebagai pemilik Ongisnade.net Malang sangat berguna sebagai bahan penyusunan 

skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti dalam meraih gelar Sarjana (S1) 

pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan terjaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

    Hormat saya, 

         Peneliti 

 

 Adi Burhanudi 



Bagian I 

Identitas Informan 

Isi dan berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu. 

 

1. Nama   : .…………………………………………………… 

2. Nama Usaha  : …………………………………………………… 

3. Alamat   : .…………………………………………………… 

4. Wilayah Usaha  : …………………………………………………… 

5. No Telp / HP  :……………………………/……………………… 

6. Usia   :  …………Tahun 

7. Jenis Kelamin  :   

 Pria  Wanita 

 

8. Pendidikan Terakhir         :   :  

 

 

 

(Sebutkan) ............ 

 

9. Pendapatan dalam satu bulan : 

 

 SD/MI  SMP  SMA/SMK/MAN 

         

 Diploma  Strata 1  Lain-lain 

 < Rp. 500.000  > Rp. 1.500.000 – Rp 2.000.000 

 

 > Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000  >.Rp. 2.000.000  

 

 > Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000   



 

10. Lama Usaha :…………………………………………………………………… 

11. Status Kepemilikan : ………………………………………………………….. 

12. Apa alasan / pertimbangan Bapak / Ibu / Saudara memilih menjalankan usaha 

melalui e-Commerce ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat bapak/ibu! 

 

1. Apa tujuan Bapak/Ibu mendirikan usaha dengan menggunakan e-Commerce ?  

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

2. Menurut Bapak/Ibu apa kelebihan usaha dengan menggunakan e-Commerce? 

………………………………………………………………………………….…

……….……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………..……………………………………………………………….... 

 

 



3. Menurut Bapak/Ibu apakah media e-Commerce mampu meningkatkan penjualan 

produk di Ongisnade.net? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

4. Mengapa memilih media e-Commerce dalam melakukan penjualan produk di 

Ongisnade.net? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

 

5. Untuk apa keperluan  media e- Commerce  Bapak/Ibu gunakan selain untuk 

penjualan produk baju ? 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…

……………..………………………………………………………………… 

6. Bagaimana tahapan dalam mengakses e- Commerce untuk pembelian produk di 

Ongisnade.net  ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7. Kapan  Bapak/Ibu menggunakan e- Commerce sebagai media dalam melakukan 

penjualan produk ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

8. Bagaimana respon konsumen terhadap produk yang Bapak/Ibu jual melalui media 

e- Commerce dibanding dengan media lain? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

9. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai penjualan produk melalui e- 

Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

10. Jenis produk apa saja yang Bapak/Ibu jual melalui e- Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

11. Menurut Bapak/Ibu  apa keunggulan yang ditawarkan Ongisnade.net sebagai 

media e-Commerce dibanding  media e-Commerce yang lain? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

 

12. Apa yang Bapak/Ibu  lakukan untuk mengantisipasi resiko penjualan produk 

melalui e-Commerce? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

13. Menurut pengalaman yang Bapak/Ibu   dalam melakukan penjualan produk di 

Ongisnade.net,adakah kendala yang ditemui? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 



14. Dari penerapan e-Commerce dalam menjual produk di Ongisnade.net, adakah 

peluang untuk kedepannya e-Commerce ? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

15. Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce dalam membantu penjualan 

produk di ongisnade.net menurut Bapak/Ibu ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2      NO RESPONDEN :    

 

KUESIONER ( II ) 

Untuk Konsumen di Ongisnade.net 

Penelitian Tentang : 

Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk Baju Di 

Ongisnade.Net Malang 

 

Dengan hormat, 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang penerapan e-commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net 

 Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus jawaban dari Bapak / Ibu 

/saudara sebagai konsumen produk baju Ongisnade.net Malang sangat berguna 

sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti 

dalam meraih gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan terjaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

 

    Hormat saya, 

         Peneliti 

 

 Adi Burhanudin 

 



Identitas Pribadi responden 

Isi dan berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu/Saudara. 

 

13. Nama   : .…………………………………………………… 

14. Alamat   : .…………………………………………………… 

15. No Telp / HP  :……………………………/………………………. 

16. Usia   :  …………Tahun 

17. Pekerjaan   :…………………………………………………...... 

18. Jenis Kelamin  :   

 Pria  Wanita 

 

19. Pendidikan Terakhir         :   :  

 

 

 

(Sebutkan) ............ 

 

20. Pendapatan/uang saku dalam satu bulan : 

 

 

 

 SD/MI  SMP  SMA/SMK/MAN 

         

 Diploma  Strata 1  Lain-lain 

 < Rp. 500.000  > Rp. 1.500.000 – Rp 2.000.000 

 

 > Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000  >.Rp. 2.000.000  

 

 > Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000   



21. Sudah berapa lama menggunakan e-Commerce ? 

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………….......... 

…………………………………………………………………………………. 

22.  Jenis produk apa saja yang biasanya dibeli melalui e-Commerce ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu Saudara! 

 

16. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang internet ?  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

17. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara ketahui tentang e-Commerce ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 



18. Apa keunggulan e-commerce sebagai media penjualan dibanding media lain ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

19. Siapa yang memberitahu Bapak/Ibu/Saudara untuk mengakses e- Commerce ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

20. Kapan biasanya Bapak/Ibu/Saudara biasa mengakses e- Commerce  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

21. Dengan siapa biasanya Bapak/Ibu/Saudara mengakses e- Commerce  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

22. Manfaat apa saja yang Bapak/Ibu/Saudara rasakan setelah memanfaatkan e- 

Commerce  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

23. Dimana Bapak/Ibu/Saudara mengakses e- Commerce   untuk melakukan 

transaksi pembelian ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

24. Berapa kali  Bapak/Ibu/Saudara mengakses e- Commerce   untuk membeli 

produk di Ongisnade.net? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 



25. Bagaimana tahapan dalam mengakses e- Commerce   untuk pembelian produk di 

Ongisnade.net  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

26. Apa yang menjadi motivasi Bapak/Ibu/Saudara untuk membeli produk di 

Ongisnade.net melalui e- Commerce  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

27. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara memilih melakukan pembelian melalui e- 

Commerce  ? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

28. Untuk apa biasanya Bapak/Ibu/Saudara mengakses e- Commerce  selain untuk 

melakukan transaksi pembelian produk baju di Ongisnade.net? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

29. Mengapa Bapak/Ibu/Saudara memilih Ongisnade.net dalam melakukan 

pembelian produk baju melalui e- Commerce ? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

30. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara memilih jenis baju yang akan Bapak/Ibu/  

Saudara beli di Ongisnade.net melalui e-Commerce? 

………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

16. Berapa lama waktu yang Bapak/Ibu/Saudara butuhkan sewaktu melakukan 

transaksi pembelian produk di Ongisnade.net melalui e-Commerce? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

17. Berapa nilai transaksi (harga baju) yang Bapak/Ibu/Saudara keluarkan dalam 

setiap transaksi pembelian produk baju di Ongisnade.net melalui e-Commerce? 



.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

18. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara mengenai penerapan e-Commerce di 

Ongisnade.net dalam melakukan penjualan produk? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

19. Berapa biaya yang Bapak/Ibu/Saudara butuhkan untuk menyelesaikan setiap 

transaksi pembelian produk di ongisnade.net melalui e-Commerce? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

20. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu/Saudara dalam memilih produk di 

Ongisnade.net melalui e-Commerce? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 



21. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara mengenai penerapan e-Commerce 

dalam penjualan produk di Ongisnade.net? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

22. Menurut Bapak/Ibu/Saudara  apa keunggulan yang ditawarkan Ongisnade.net 

sebagai media e-Commerce dibanding  media e-Commerce yang lain? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

23. Apa yang Bapak/Ibu/Saudara  lakukan untuk mengantisipasi resiko pembelian 

produk melalui e-Commerce? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

24. Menurut pengalaman yang Bapak/Ibu/Saudara   dalam melakukan pembelian 

produk di Ongisnade.net,adakah kendala yang ditemui? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 



 

25. Dari penerapan e-Commerce dalam menjual produk di Ongisnade.net, adakah 

peluang untuk kedepannya e-Commerce ? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

26. Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce dalam membantu penjualan 

produk di ongisnade.net menurut Bapak/Ibu/Saudara ? 

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3       

  

KUESIONER ( III ) 

Untuk Manajer Operasional di Ongisnade.net 

Penelitian Tentang : 

Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk Baju Di 

Ongisnade.Net Malang 

 

Dengan hormat, 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net 

 Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus jawaban dari Bapak / Ibu 

sebagai Manajer Operasional Ongisnade.net Malang sangat berguna sebagai bahan 

penyusunan skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti dalam meraih gelar 

Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan terjaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

    Hormat saya, 

         Peneliti 

 

 Adi Burhanudin  

 

 



Identitas Manajer Operasional Ongisnade.net Malang 

Isi dan berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 

menurut Bapak/Ibu. 

 

1. Nama   : …………………………………………………… 

2. Alamat   : …………………………………………………… 

3. No. Telp/Hp  : …………………………/………………………… 

4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

5. Usia   : ……………… tahun 

6. Pendidikan Terakhir :  SD 

SMP 

     SMA/ SMK/ MAN 

     Diploma 

     Strata 1 

     Lain-lain (…………….……………..) 

7. Lama Menjabat : ………………. tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

1. Apa yang menjadi alasan dalam memilih e-Commerce sebagai media penjualan 

menurut Bapak/Ibu? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. Apa saja tugas Manajer Operasional dalam menjalankan e-Commerce ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Mengapa (Alasan) Ongisnade.net memilih e-Commerce dalam melakukan 

penjualan baju ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

4. Untuk apa (Tujuan) Ongisnade.net memilih e-Commerce dalam melakukan 

penjualan baju ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. Mulai kapan Ongisnade.net menerapakan e-Commerce dalam melakukan 

penjualan baju ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 



6. Berapa lama Ongisnade.net menerapakan e-Commerce dalam melakukan 

penjualan baju ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana penerapan e-Commerce di Ongisnade.net dalam melakukan 

penjualan baju ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Siapa saja yang terlibat dalam penerapan e-Commerce di Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9. Dimana konsumen dapat mengakses e-Commerce yang dimiliki Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. Berapa biaya yang dikeluarkan konsumen satu kali dalam proses transaksi 

melalui e-Commerce di Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

11. Bagaimana bentuk perencanaan  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net ? 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

12. Bagaimana bentuk pengorganisasian  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

13. Bagaimana bentuk pengendalian  kegiatan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

14. Bagaimana tahapan dalam mengakses e- Commerce untuk pembelian produk di 

Ongisnade.net  ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

15. Bagaimana tolak ukur keberhasilan e-Commerce  yang dilakukan di 

Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

16. Bagaimana perkembangan e-Commerce di Ongisnade.net ? 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

17. Bagaimana dengan prospek e-Commerce dalam kegiatan penjualan menurut 

Bapak/Ibu ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

18. Siapa saja yang menjadi pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan 

melalui e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

19. Apakah Ongisnade.net sebagai penyedia produk melalui layanan e-Commerce 

sudah menjalankan e-Commerce secara baik  ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

20. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai penjualan produk melalui e- 

Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

21. Menurut Bapak/Ibu apa keunggulan yang ditawarkan Ongisnade.net sebagai  

media penyedia produk melalui layanan e-Commerce? 



……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

22. Kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi dalam melakukan penjualan produk di 

Ongisnade.net melalui e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

23. Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce dalam membantu penjualan  

produk di ongisnade.net menurut Bapak/Ibu? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4       

  

KUESIONER ( IV ) 

Untuk Administration Store di Ongisnade.net 

Penelitian Tentang : 

Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk Baju Di 

Ongisnade.Net Malang 

 

Dengan hormat, 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net 

 Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus jawaban dari Bapak / Ibu 

sebagai Administration Store Ongisnade.net Malang sangat berguna sebagai bahan 

penyusunan skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti dalam meraih gelar 

Sarjana (S1) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan terjaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

    Hormat saya, 

         Peneliti 

 

 Adi Burhanudin  

 



Identitas Administration Store Ongisnade.net Malang 

Isi dan berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 

menurut Bapak/Ibu. 

 

8. Nama   : …………………………………………………… 

9. Alamat   : …………………………………………………… 

10. No. Telp/Hp  : …………………………/………………………… 

11. Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

12. Usia   : ……………… tahun 

13. Pendidikan Terakhir :  SD 

SMP 

     SMA/ SMK/ MAN 

     Diploma 

     Strata 1 

     Lain-lain (…………….……………..) 

14. Lama Menjabat : ………………. tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

24. Kendala apakah yang dijumpai saat melakukan proses transaksi menggunakan 

media e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

25. Apa saja tugas Administration Store dalam menjalankan e-Commerce ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

26. Bagaimana perkembangan penjualan produk di Ongisnade.net melalui media e-

Commerce ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

27. Siapa saja yang menjadi pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan 

melalui media lain? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

28. Menurut Bapak/ibu bagaimana penerapan e-Commerce di Ongisnade.net dalam 

melakukan penjualan produk? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 



29. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai dampak penjualan produk 

melalui e- Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

30.  Menurut Bapak/Ibu  apa keunggulan yang ditawarkan Ongisnade.net sebagai    

media penyedia produk melalui layanan e-Commerce dalam proses transaksi ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

31. Menurut Bapak/Ibu adakah peluang dalam melakukan penjualan produk 

melalui e-Commerce di Ongisnade.net? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

32. Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce dalam membantu penjualan      

     produk di ongisnade.net menurut Bapak/Ibu? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5       

  

KUESIONER ( V ) 

Untuk Store di Ongisnade.net 

Penelitian Tentang : 

Penerapan e-Commerce Dalam Kegiatan Penjualan Produk Baju Di 

Ongisnade.Net Malang 

 

Dengan hormat, 

 Kuisioner berikut ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer 

tentang penerapan e-Commerce dalam kegiatan penjualan produk baju di 

Ongisnade.net 

 Hasil dari penelitian data primer yang sekaligus jawaban dari Bapak / Ibu 

sebagai Store Ongisnade.net Malang sangat berguna sebagai bahan penyusunan 

skripsi sebagai prasyarat penyelesaian studi peneliti dalam meraih gelar Sarjana (S1) 

pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Peneliti sangat mengharapkan Bapak / Ibu untuk menjawab seluruh 

pertanyaan yang ada dengan jujur. Jawaban yang disampaikan akan terjaga 

kerahasiaannya, atas kerjasama dan bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan 

terima kasih. 

    Hormat saya, 

         Peneliti 

 

 Adi Burhanudin  

 



Identitas  Store Ongisnade.net Malang 

Isi dan berilah tanda silang ( X ) pada pilihan jawaban yang paling sesuai 

menurut Bapak/Ibu. 

 

15. Nama   : …………………………………………………… 

16. Alamat   : …………………………………………………… 

17. No. Telp/Hp  : …………………………/………………………… 

18. Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 

19. Usia   : ……………… tahun 

20. Pendidikan Terakhir :  SD 

SMP 

     SMA/ SMK/ MAN 

     Diploma 

     Strata 1 

     Lain-lain (…………….……………..) 

21. Lama Menjabat : ………………. tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 

33. Apa yang menjadi kendala dalam melakukan penjualan melalui e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

34. Apa saja tugas Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

35. Apa saja wewenang Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

36. Apa saja tanggung jawab Store dalam menjalankan e-Commerce di 

Ongisnade.net? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

37. Apa peranan Store dalam menjalankan e-Commerce di Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



38. Apa ruang lingkup (batas-batas) kegiatan Store dalam menjalankan e-Commerce 

di Ongisnade.net ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

39. Produk apa saja yang dijual Ongisnade.net melalui e-Commerce ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

40. Produk apa saja yang paling sering dibeli melalui e-Commerce, dan kenapa ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

41. Siapa saja yang menjadi pesaing Ongisnade.net dalam melakukan penjualan 

melalui e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

42. Bagaimana tahapan dalam mengakses e- Commerce untuk pembelian produk di 

Ongisnade.net  ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

 



43. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu mengenai respon konsumen dalam 

penjualan produk melalui e- Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

44. Menurut Bapak/Ibu apa keunggulan Ongisnade.net sebagai penyedia produk 

dalam melakukan penjualan melalui  e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

45. Apa saja yang Bapak/Ibu sebagai Store lakukan dalam menghadapi kendala 

melakukan penjualan produk di Ongisnade.net melalui e-Commerce? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

46. Harapan ke depan untuk penerapan e-Commerce dalam membantu store   

melakukan penjualan     produk di ongisnade.net menurut Bapak/Ibu? 

.………………………………………………………………………………….…

…….………………………………………………………………………….……

…..….……….……………………………………………………………..………

…….……………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 Crosstabulation 

Case Processing Summary 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Usia * 

Lama_Pemanfatan 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Usia * 

Frekuensi_Akses 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Usia * 

Nilai_Transaksi 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Usia * Lokasi 10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

 

Usia * Lama_Pemanfatan Crosstabulation 

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 

2-3 

tahun 

> 3 

tahun  

Usia 20-22 

tahun 

Count 
3 3 2 8 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 60,0% 100,0% 80,0% 

 23-25 

tahun 

Count 
0 2 0 2 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

,0% 40,0% ,0% 20,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usia * Frekuensi_Akses Crosstabulation 

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Usia 20-22 

tahun 

Count 6 2 8 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

75,0% 100,0% 80,0% 

23-25 

tahun 

Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% ,0% 20,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 
   

 

 

 

 

Usia * Nilai_Transaksi Crosstabulation 

 

 

  Nilai_Transaksi Total 

  

50 ribu - < 

100 ribu 

≥ 100 - 

< 150 

ribu ≥ 150 ribu  

Usia 20-22 

tahun 

Count 
6 2 0 8 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

85,7% 100,0% ,0% 80,0% 

 23-25 

tahun 

Count 
1 0 1 2 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

14,3% ,0% 100,0% 20,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

Usia * Lokasi Crosstabulation 

 



  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Usia 20-22 

tahun 

Count 1 5 2 8 

% within 

Lokasi 
50,0% 100,0% 66,7% 80,0% 

23-25 

tahun 

Count 1 0 1 2 

% within 

Lokasi 
50,0% ,0% 33,3% 20,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Case Processing Summary 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N 

Percen

t 

Jenis_Kelamin * 

Lama_Pemanfatan 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

Jenis_Kelamin * 

Frekuensi_Akses 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

Jenis_Kelamin * 

Nilai_Transaksi 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

Jenis_Kelamin * 

Lokasi 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenis_Kelamin * Lama_Pemanfatan Crosstabulation 

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 

2-3 

tahun 

> 3 

tahun  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 
1 3 1 5 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 60,0% 50,0% 50,0% 

 Perempua

n 

Count 
2 2 1 5 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

66,7% 40,0% 50,0% 50,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Jenis_Kelamin * Frekuensi_Akses Crosstabulation 

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 4 1 5 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

50,0% 50,0% 50,0% 

Perempua

n 

Count 4 1 5 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

50,0% 50,0% 50,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenis_Kelamin * Nilai_Transaksi Crosstabulation 

 

  Nilai_Transaksi Total 

  

50 ribu - 

< 100 

ribu 

≥ 100 - 

< 150 

ribu 

≥ 150 

ribu  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 
4 1 0 5 

  % within 

Nilai_Transaksi 
57,1% 50,0% ,0% 50,0% 

 Perempua

n 

Count 
3 1 1 5 

  % within 

Nilai_Transaksi 
42,9% 50,0% 100,0% 50,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transaksi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Jenis_Kelamin * Lokasi Crosstabulation 

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Jenis_K

elamin 

Laki-laki Count 1 1 3 5 

% within 

Lokasi 
50,0% 20,0% 100,0% 50,0% 

Perempua

n 

Count 1 4 0 5 

% within 

Lokasi 
50,0% 80,0% ,0% 50,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Case Processing Summary 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N 

Percen

t 

Pendidikan * 

Lama_Pemanfata

n 

10 100,0% 0 ,0% 10 
100,0

% 

Pendidikan * 

Frekuensi_Akses 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

Pendidikan * 

Nilai_Transaksi 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

Pendidikan * 

Lokasi 
10 100,0% 0 ,0% 10 

100,0

% 

 

 

 

 

Pendidikan * Lama_Pemanfatan Crosstabulation 

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 

2-3 

tahun 

> 3 

tahun  

Pendidika

n 

SMA Count 
1 2 1 4 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 40,0% 50,0% 40,0% 

 Diplom

a 

Count 
1 2 1 4 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 40,0% 50,0% 40,0% 

 Strata 1 Count 1 1 0 2 

  % within 

Lama_Pemanf

atan 

33,3% 20,0% ,0% 20,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_Pemanf

atan 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0% 

 

 

 

 

 



Pendidikan * Frekuensi_Akses Crosstabulation 

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Pendidika

n 

SMA Count 3 1 4 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

37,5% 50,0% 40,0% 

Diplom

a 

Count 3 1 4 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

37,5% 50,0% 40,0% 

Strata 1 Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% ,0% 20,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Pendidikan * Nilai_Transaksi Crosstabulation 

 

  Nilai_Transaksi Total 

  

50 ribu - 

< 100 

ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Pendidika

n 

SMA Count 
4 0 0 4 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

57,1% ,0% ,0% 40,0% 

 Diplom

a 

Count 
3 1 0 4 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

42,9% 50,0% ,0% 40,0% 

 Strata 1 Count 0 1 1 2 

  % within 

Nilai_Transa

ksi 

,0% 50,0% 100,0% 20,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % within 

Nilai_Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

 

 

Pendidikan * Lokasi Crosstabulation 

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Pendidika

n 

SMA Count 1 2 1 4 

% within 

Lokasi 
50,0% 40,0% 33,3% 40,0% 

Diplom

a 

Count 0 2 2 4 

% within 

Lokasi 
,0% 40,0% 66,7% 40,0% 

Strata 1 Count 1 1 0 2 

% within 

Lokasi 
50,0% 20,0% ,0% 20,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% within 

Lokasi 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Pendapatan * 

Lama_Pemanfatan 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Pendapatan * 

Frekuensi_Akses 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Pendapatan * 

Nilai_Transaksi 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

Pendapatan * 

Lokasi 
10 100,0% 0 ,0% 10 100,0% 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pendapatan * Lama_Pemanfatan Crosstabulation 

 

  Lama_Pemanfatan Total 

  ≤ 1 tahun 2-3 tahun 

> 3 

tahun  

Pendapata

n 

< 500.000 Count 
1 0 0 1 

  % within 

Lama_P

emanfat

an 

33,3% ,0% ,0% 10,0% 

 500.000 - 1 

juta 

Count 
1 2 0 3 

  % within 

Lama_P

emanfat

an 

33,3% 40,0% ,0% 30,0% 

 > 1 juta - 1,5 

juta 

Count 
0 2 0 2 

  % within 

Lama_P

emanfat

an 

,0% 40,0% ,0% 20,0% 

 > 2 juta Count 1 1 2 4 

  % within 

Lama_P

emanfat

an 

33,3% 20,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 3 5 2 10 

 % within 

Lama_P

emanfat

an 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendapatan * Frekuensi_Akses Crosstabulation 

 

  

Frekuensi_Akses Total 

1-5 kali 6-10 kali  

Pendapata

n 

< 500.000 Count 1 0 1 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

12,5% ,0% 10,0% 

500.000 - 1 

juta 

Count 3 0 3 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

37,5% ,0% 30,0% 

> 1 juta - 1,5 

juta 

Count 2 0 2 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% ,0% 20,0% 

> 2 juta Count 2 2 4 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

25,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 8 2 10 

% within 

Frekuensi_Akse

s 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pendapatan * Nilai_Transaksi Crosstabulation 

 

  Nilai_Transaksi Total 

  

50 ribu - 

< 100 

ribu 

≥ 100 - < 

150 ribu 

≥ 150 

ribu  

Pendapata

n 

< 500.000 Count 
1 0 0 1 

  % 

within 

Nilai_

Transa

ksi 

14,3% ,0% ,0% 10,0% 

 500.000 - 1 

juta 

Count 
3 0 0 3 

  % 

within 

Nilai_

Transa

ksi 

42,9% ,0% ,0% 30,0% 

 > 1 juta - 1,5 

juta 

Count 
1 1 0 2 

  % 

within 

Nilai_

Transa

ksi 

14,3% 50,0% ,0% 20,0% 

 > 2 juta Count 2 1 1 4 

  % 

within 

Nilai_

Transa

ksi 

28,6% 50,0% 100,0% 40,0% 

Total Count 7 2 1 10 

 % 

within 

Nilai_

Transa

ksi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

 



Pendapatan * Lokasi Crosstabulation 

 

  

Lokasi Total 

Warnet Kos 

Tempat 

hotspot  

Pendapata

n 

< 500.000 Count 0 0 1 1 

% 

within 

Lokasi 

,0% ,0% 33,3% 10,0% 

500.000 - 1 

juta 

Count 1 2 0 3 

% 

within 

Lokasi 

50,0% 40,0% ,0% 30,0% 

> 1 juta - 1,5 

juta 

Count 0 0 2 2 

% 

within 

Lokasi 

,0% ,0% 66,7% 20,0% 

> 2 juta Count 1 3 0 4 

% 

within 

Lokasi 

50,0% 60,0% ,0% 40,0% 

Total Count 2 5 3 10 

% 

within 

Lokasi 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 


