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BAB IV  

DESKRIPSI PROGRAM INOVASI DIGITAL MARKETPLACE  

BANYUWANGI MALL 

Dalam bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai deskripsi program inovasi 

Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Bab ini terdiri atas penjelasan mengenai 

Deskripsi tentang Rumah Kreatif Banyuwangi Mall, kemitraan dari inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall, persyaratan Usaha Mikro untuk bisa bergabung dengan 

Banyuwangi Mall, prosedur Usaha mikro yang akan bergabung dengan Banyuwangi 

Mall, Bisnis proses Banyuwangi Mall, tata cara mengakses situs Banyuwangi Mall, 

serta proses pembayaran di Banyuwangi Mall. Bab ini menjadi titik awal penjelasan 

dan pembahasan pada bab selanjutnya untuk menganalisis proses inovasi serta faktor 

penghambat dan pendukung inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall.  

4.1 Rumah Kreatif Banyuwangi Mall 

Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri diresmikan pada 20 

April 2016, ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dengan PT BNI ( Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Fasilitas 

Jasa dan Layanan Perbankan Serta Dukungan Pemasaran Online (marketplace) untuk 

Peningkatan Sektor Usaha Mikro di Kabupaten Banyuwangi. Rumah Kreatif ini sendiri 

dibangun sebagai tempat memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya para 

pelaku Usaha Mikro. Rumah Kreatif diisi oleh beberapa karyawan yang asli putra-putri 

Banyuwangi. Rumah Kreatif ini sendiri di koordinatori oleh Fatah Rohmansyah, yang 

bekerja dibawah wewenang dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berikut adalah tabel 
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anggota dari Tim Kreatif di Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi.  

Tabel 4.1 
Data Personil Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  

Kabupaten Banyuwangi  

No. Nama Jabatan 

1. Fatah Rohmansyah Admin Banyuwangi Mall 

2. Sarirotus Sya’diah Admin Banyuwangi Mall 

3. Fathur Rohman Desain Grafis 

4. Ahmad Zaini Desain Grafis 
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

 

Rumah Kreatif yang didalamnya berisi Tim Kreatif Banyuwangi Mall ini 

memiliki peran yang penting bagi keberlangsungan inovasi ini dimana tugas utama nya 

adalah mempromosikan produk inovasi Banyuwangi Mall ke Usaha Mikro di 

Kabupaten Banyuwangi dan juga ke masyarakat luas seperti yang disampaikan oleh 

salah satu admin dari Rumah Kreatif Sarirotus Sya’diah: 

“Rumah Kreatif jelas memiliki peran penting karena Banyuwangi Mall ini 

merupakan program dari rumah kreatif. Jadi tugas rumah kreatif sendiri itu 

mempromosikan Banyuwangi Mall baik ke pelaku usaha mikro di Kabupaten 

Banyuwangi maupun ke masyarakat secara luas.1” 

 

Media yang digunakan adalah terutama media sosial. Selain itu tim kreatif ini juga 

beberapa kali dilibatkan dalam beberapa event festival baik itu di Kabupaten 

Banyuwangi maupun diluar Banyuwangi. Selain peran dalam bidang promosi rumah 

kreatif juga memiliki peran lain yakni membantu pelaku usaha mikro. Hal itu dilakukan 

dengan pemberian edukasi atau pemberian arahan kepada pelaku usaha mikro sesuai 

                                                           
1 Wawancara dengan Sarirotus Sya’diah selaku tim kreatif Banyuwangi Mall. Jumat, 24 Novemcer 

2017 pukul 09.15 WIB di Rumah Kreatif Banyuwangi Mall Kabupaten Banyuwangi.  
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dengan apa yang mereka butuhkan. Salah satu program di Rumah Kreatif ini adalah 

pemberian fasilitas untuk pelaku usaha mikro dalah hal desain kemasan produk mereka 

secara gratis. Jadi pelaku usaha mikro yang membutuhkan desain kemasan produk agar 

lebih menarik hanya perlu mendatangi Rumah Kreatif untuk kemudian dibuatkan 

desain prosuk mereka tanpa dipungut biaya. Selain itu  Rumah Kreatif juga merupakan 

tempat untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan produk Usaha Mikro nya ke 

Banyuwangi Mall. Di Rumah Kreatif akan dilakukan seleksi produk ketika ada yang 

ingin mendaftar, mengingat kualitas produk merupakan hal yang utama di dalam 

penjualan online 2 

Rumah kreatif sendiri memiliki agenda rutin dimana 2 hari dalam seminggu 

yakni hari selasa dan kamis. Mereka akan melakukan kunjungan ke usaha mikro di 

kabupaten Banyuwangi, baik itu yang telah bergabung di Banyuwangi Mall maupun 

belum. Kunjungan yang dilakukan ke usaha mikro yang telah bergabung di 

Banyuwangi Mall dimaksudkan untuk mengecek apakah usaha tersebut memiliki 

keluhan yang dialami dan juga melakukan pendataan apakah ada produk baru dari 

Usaha Mikro tersebut. Selain itu kunjungan ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan 

jika ada usaha mikro yang terlambat mengirimkan barang ke pembeli. Selanjutnya 

untuk kunjungan ke usaha mikro yang belum bergabung dengan Banyuwangi Mall 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan rinci mengenai Banyuwangi Mall kepada 

pelaku UM. Mulai dari persyaratan yang dibutuhkan untuk bergabung, kemudahan 

yang didapat mereka denagn bergabung di Banyuwangi Mall, dan tentunya prosedur 

                                                           
2 Ibid.  
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yang dibutuhkan untuk bergabung di Banyuwangi Mall. Selain itu kunjungan ini juga 

dimaksudkan untuk terjun langsung ke lapangan guna mengetahui hambatan-hambatan 

yang dialami oleh pengusaha mikro tersebut.3  

4.2 Program Inovasi Digital Market Place Banyuwangi Mall 

Banyuwangi Mall merupakan salah satu inovasi pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dalam rangka peningkatan dukungan terhadap pelaku usaha mikro 

Kabupaten Banyuwangi. Pengadaan inovasi Banyuwangi Mall sendiri dilatar belakangi 

dari banyaknya jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi, namun dalam 

pemasarannya masih kurang, bahkan belum banyak yang mengenal produk dari pelaku 

usaha mikro di Banyuwangi. Selain itu, alur pemasaran yang panjang dan menyulitkan  

melalui distributor juga menjadi masalah utama bagi pelaku usaha mikro, karena 

melalui jalur itu pendapatan yang mereka terima tidak maksimal. Maka dari itu 

muncullah inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memanfaatkan teknologi 

informasi dalam penjualan produk usaha mikro Kabupaten Banyuwangi yakni melalui 

Banyuwangi Mall.4 

Inovasi  Banyuwangi Mall ini sendiri mulai dibuat pada bulan November 2015 

yakni dimulai dari proses pembuatan sistem Marketplace www.Banyuwangi-mall.com. 

Kemudian dilanjutkan dengan perekruitan tenaga admin dan juga tenaga desain grafis 

atau kemudian disebut sebagai tim kreatif. Kemudian pada 24 Maret 2016 dibuat SOP 

dari Banyuwangi Mall yang isinya jika pendaftaran penjual di Banyuwangi Mall gratis 

                                                           
3 Ibid. 
4 Wawancara dengan Alief Rachman Kartiono selaku Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi. Senin, 21 November 2017 pukul 08.00 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi. 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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atau tidak dipungut biaya apapun. Selain itu juga tercantum syarat bagi penjual atau 

pelaku usaha mikro agar bisa bergabung di Banyuwangi Mall. Hingga kemudian pada 

20 April 2016 ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dengan PT BNI (Persero), Tbk tentang Pemanfaatan Fasilitas Jasa dan 

Layanan Perbankan Serta Dukungan Pemasaran Online (marketplace) untuk 

Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyuwangi 

Nomor 188/220/429.012/2016. Pada tanggal itu sekaligus menjadi hari pertama situs 

www.Banyuwangi-mall dilaunching disertai peresmian gedung rumah kreatif 

Banyuwangi Mall. Program inovasi ini sendiri merupakan  yang pertama kali di 

Indonesia, karena pada saat itu masih belum ada daerah yang menggunakan situs jual 

beli online dalam memasarkan produk Usaha Mikro daerahnya.5  

4.2.1 Kemitraan Banyuwangi Mall 

Dalam pengembangan sebuah program atau inovasi tentu saja terdapat beberap 

pihak yang memiliki peran didalamnya. Berikut merupakan beberapa pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi program Banyuwangi Mall ini 

pertama Bupati Banyuwangi, dimana beliau berperan sebagai Pembina serta pemberi 

kebijakan dalam inovasi ini. Selanjutnya adalah Plt. Kepala Dinas dan Koperasi dan 

Usaha Mikro yang berperan sebagai inisiator inovasi ini sekaligus pihak yang 

bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan terkait inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall.6 Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi sebagai mitra Banyuwangi Mall  yang terdiri dari dinas 

                                                           
5 Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Banyuwangi Mall.  
6 Op.Cit  Wawancara Alief. 

http://www.banyuwangi-mall/
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perikanan dimana beberapa UM binaan antara dinas perikanan dan Dinas Koperasi dan 

UM  ada yang sama. Kemudian Dinas Pariwisata, dimana Dinas Pariwisata ikut 

dilibatkan terkait pemasaran paket-paket wisata yang dimasukkan dalam website 

Banyuwangi Mall. Dinas Pertanian keterlibatannya juga karena ada beberapa UM 

binaan dari Dinas tersebut yang sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. 

Selanjutnya Dinas Perindusterian dan Perdagangan dimana UM binaannya ada 

beberapa yang sama dengan Dinas Koperasi dan UM. Kemudian Dinas Komunikasi 

Informatika dan Persandian yang berperah dalam hal pemberian jaringan. Kemudian 

Dinas Pemuda dan Olah raga terkait salah satu program yang diadakan tiap tahun yakni 

internet marketing, jadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengirim beberapa Um 

untuk mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya Bapedda berperan dalam pemberian 

fasilitas perencanaan program serta ikut dalam proses monitoring dan evaluasi program 

yang dilaksanakan.7  

Selanjutnya pihak yang berperan dalam inovasi ini adalah pelaku usaha mikro 

itu sendiri. Dimana mereka merupakan penjual yang mengisi Marketplace Banyuwangi 

Mall.Hal itu sejalan dengan yang dikatakan salah satu pelaku UM: 

“Kalo untuk pelaku umkm ini sendiri kan salah satu pelaku dari Banyuwangi 

Mall karena yang mensupport kan ya, karena kalau nggak ada temen-temen 

umkm nggak ada yang dijual kan...8” 

 

Pihak yang terlibat selanjutnya adalah  asosiasi UM yang menjembatani sosialisasi 

terkait pelaksanaan program Banyuwangi Mall. Disini asosiasi yang berperan aktif 

                                                           
7  Op.Chit Wawancara Sarirotus. 
8 Wawancara dengan Kiki selaku pengUsaha Mikro yang telah bergabung dengan Banyuwangi Mall. 
Pada Rabu, 22 November 2017 pukul 12.00 di Sekretariat AKRAB.  
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adalah AKRAB yang merupakan beberapa gabungan dari asosiasi-asosiasi kecil. 

Anggota dari akrab ini sendiri terdiri dari anggota beberapa asosiasi seperti asosiasi 

kerajinan, asosiasi kuliner, asosiasi makanan, dll. Keterlibatan akrab dalam inovasi ini 

adalah sebagai pihak yang menjembatani beberapa informasi penting dari dinas yang 

tidak disampaikan langsung ke pelaku UM atau memberikan informasi ke pelaku UM 

ketika ada pelaku UM yang tidak mendapat info dari Dinas.9 

Selanjutnya adalah Tim Rumah Kreatif sebagai pengelola Banyuwangi Mall 

yang berperan secara langsung dalam implementasi dari inovasi ini. Kemudian 

Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Banyuwangi sebagai mitra Banyuwangi Mall. 

Dalam hal ini perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Banyuwnagi Mall 

adalah Politeknik Negeri Banyuwangi. Dimana 4 mahasiswa terpilih dari perguruan 

tinggi tersebut direkrut untuk menjadi tim desain yang memberi fasilitas desain secara 

gratis kepada para pelaku UM di Kabupaten Banyuwangi.  Serta yang terakhir adalah 

PT BNI (Persero), Tbk sebagai perbankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

(PKBL) untuk menyediakan sistem marketplace online (www.Banyuwangi-mall.com) 

serta penanganan payment.10 

4.2.2 Persyaratan Usaha Mikro yang akan Bergabung dengan Banyuwangi Mall 

Prosedur untuk bergabung dengan Banyuwangi Mall sendiri yang pertama 

adalah terpenuhinya beberapa persyaratan untuk bergabung di Banyuwangi Mall. 

                                                           
9 Ibid. 
10 Op.Cit. Wawancara dengan Sarirotus. 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Beberapa persyaratan yang dibutuhkan ketika suatu Usaha Mikro ingin bergabung 

dengan Banyuwangi Mall adalah sebagai berikut11: 

1. Penjual atau seller adalah produsen yang berdomisili di Banyuwangi.  

2. Produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.  

3. Kemasan atau packaging produk yang dihasilkan menarik minat konsumen 

untuk membelinya.  

4. Barang atau produk harus ready stock atau ada barang yang tersedia.  

5. Penjual diharuskan memiliki ijin kelayakan usaha. Ijin kelayakan usaha disini 

maksutnya untuk produk makanan olahan harus memiliki setidaknya ijin P-

IRT. Kemudian untuk selain produk makanan minimal usahanya harus sudah 

terdaftar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau telah memiliki IUMK. 

6. Kemasan atau packaging pengiriman produk harus memenuhi standart JNE dan 

POS Indonesia karena kemasan pengiriman produk sangat penting untuk 

mengetahui berat barang yang akan dikirim.  

7. Memiliki rekening BNI. Hal ini dikarenakan bank yang bekerjasama dengan 

Banyuwangi Mall saat ini masih BNI saja. 

Selanjutnya jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi, namun belum didatangi Tim 

Kreatif Banyuwangi Mall  Usaha Mikro dapat datang langsung ke Rumah Kreatif 

dengan membawa contoh produk untuk diverifikasi oleh tim. Untuk pendaftarnnya 

sendiri, tidak dipungut biaya atau gratis.  

 

                                                           
11 Ibid. 
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4.2.3 Mekanisme Pendaftaran Usaha Mikro untuk bergabung di Banyuwangi 

Mall 

 Bagi pelaku usaha mikro untuk dapat bergabung di Banyuwangi Mall harus 

melewati beberapa tahapan atau mekanisme. Mekanisme pendaftaran seller di 

Banyuwangi Mall sendiri sebagai berikut: 

Bagan 4.1 

Mekanisme Pendaftaran Seller di Banyuwangi Mall  

 
Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi, 2017. 

 

Berdasarkan gambar mekanisme pendaftaran seller atau penjual di Banyuwangi Mall 

adalah pertama, UM yang telah memenuhi persyaratan dating ke Rumah Kreatif 

Banyuwangi. Disana mereka memberikan beberapa persyaratan yang telah diajukan 

untuk dapat menjadi seller di Banyuwangi Mall. Kedua, Tim Kreatif di Rumah Kreatif 

menerima kedatangan pelaku UM tersebut. Kemudian tim kreatif akan mengecek 

persyaratan yang dibutuhkan, jika persyaratan telah sesuai maka pelaku UM akan 
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menuju ke tahapan selanjutnya namun jika tidak tim kreatif akan memberikan arahan 

terkait kelengkapan yang kurang. Ketiga, untuk pelaku UM yang telah memenuhi 

persyaratan maka diminta untuk membawa contoh produk ke rumah kreatif. Contoh 

produk tersebut kemudian akan difoto sesuai dengan standar Banyuwangi Mall. Setelah 

itu masuk ke tahap keempat yakni pengisian formulir. Dalam pengisisan formulir ini 

akan dilakukan sesuai dengan produk yang dihasilkan.isi nya mulai dari nama usaha, 

nama pemilik, baham pembuat produk, berat bersih hingga stok produk yang tersedia. 

Kelima, setelah formulir terisi lengkap maka admin Banyuwangi Mall akan 

membuatkan akun untuk penjual. Yang terakhir adalah akun seller telah jadi. Jadi disini 

penjual atau pelaku UM sudah bisa menjual produknya di Banyuwangi Mall.  

4.2.4 Bisnis Proses Banyuwangi Mall 

 Banyuwangi Mall merupakan sebuah market place  yang didalamnya tentu saja 

terdapat sebuah sistem kerja nya, karena situs ini merupakan situs jual beli maka 

didalam prosesnya melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli. Berikut adalah 

proses didalam situs Banyuwangi Mall: 
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Bagan 4.2 

Bisnis Proses Banyuwangi Mall 

  
Sumber: Data Rumah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi, 2017. 

 

Banyuwangi Mall merupakan salah satu Marketplace yang berbasis online store yakni 

www.Banyuwangi-mall.com. Situs tersebut merupakan sarana jual beli antara penjual 

dan pembeli dimana didalamnya tentu saja  terdapat sebuah proses transaksi antara si 

penjual dan pembeli atau singkatnya terdapat sebuah poses bisnis dalam situs tersebut. 

Dari sudut pembeli transaksi dimulai dari pembeli membuka website jual beli online 

www.Banyuwangi-mall.com. Kemudian si pembeli membuka kategori barang yang 

ingin dibeli. Setelah menenntukan barang yang akan dibeli, pembeli membayar 

sejumlah barang yang akan dibeli melalui bank. Setelah uang ditransfer, pembeli 

tinggal menunggu barang yang dipesan dikirim ke rumahnya. Lebih detailnya proses 

pembayaran sebagai berikut: 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Bagan 4.3 

Proses Pembayaran Banyuwangi Mall ke Penjual  

 
Sumber: Data RUmah Kreatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi,2017 

 

Sedangkan dari sudut penjual transaksi dimulai dari notifikasi yang masuk di 

akun Banyuwangi Mall yang ia miliki atau email pribadi mereka. Kemudian mereka 

mengirim produk sesuai dengan pesanan yang masuk ke alamat dari pembeli. Setelah 

mendapat konfirmasi dari akun bahwa barang yang dibeli telah sampai ke tujuan maka 

uang dari pembeli akan otomatis masuk ke rekening si penjual. Cara pembayaran dari 

Banyuwangi Mall ini sendiri ada 4 macam yakni dapat melalui BNI SMS Payment, 

Virtual Account Payment, Kartu Kredit serta BNI Debit Online. Sedangkan jasa 

pengiriman barang yang saat ini bekerjasama dengan Banyuwangi Mall adalah JNE 

dan Pos Indonesia. Jadi barang yang dikirim hanya bisa melalui 2 ekspedisi tersebut.  
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4.2.5 Tata Cara Mengakses Marketplace Banyuwangi Mall 

Banyuwangi Mall ini sendiri merupakan inovasi pemerintah untuk memberikan 

akses kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam menjual prosuknya. Selain itu 

juga untuk mendukung Usaha Mikro agar produk yang mereka hasilkan lebih dikenal 

khususnya di luar Kabupaten Banyuwangi, pelosok negeri, hingga ke seluruh 

Indonesia, bahkan Manca Negara. Dalam melakukan akses di Banyuwangi Mall 

tidaklah sulit. Hal itu disesuaikan dengan kebanyakan masyarakat di Indonesia yang 

tidak menyukai hal-hal yang rumit. Berikut adalah tata cara mengakses Marketplace 

Banyuwangi Mall: 

1. Tahap pertama adalah mengetik alamat Banyuwangi Mall yakni 

www.banyuwangi-mall.com atau cukup dengan mengetik Banyuwangi 

Mall di kolom pencarian.  

2. Tahap selanjutnya pengunjung  haruslah terlebih dahulu mendaftar di Situs 

Banyuwangi Mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Gambar 4.1 

Tahap Pendaftaran Akun Banyuwangi Mall 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

3. Tahap ketiga pengunjung mengisi formulir pendaftara yang ada sesuai 

dengan data dirinya. 

Gambar 4.2 

Tahap Pengisian Formulir Banyuwangi Mall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 
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4. Tahap selanjutnya pengunjung meng klik tombol lanjutkan untuk 

menyelesaikan pendaftaran akun di www.Banyuwangi-mall.com. 

Gambar 4.3 

Tahap Penyelesaian Pendaftaran pada Banyuwangi Mall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

5. Setelah terdaftar pengunjung hanya perlu memilih kategori produk yang 

akan dibeli. 

 

 

 

 

 

http://www.banyuwangi-mall.com/
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Gambar 4.4 

Tahap Pemilihan Kategori Produk pada Banyuwangi Mall 

  
Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

6. Selanjutnya pengunjung hanya perlu memilih barang yang akan dibeli.  

Gambar 4.5 

Tahap Pembelian Produk di Banyuwangi Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 
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7. Produk yang dipesan akan dikumpulkan pada menu item keranjang. 

Gambar 4.6 

Menu Total Belanja Banyuwangi Mall 

 

 
 

 

8. Kemudian klik menu “menuju kasir” 

Gambar 4.7 

Menu Keranjang Belanja pada Banyuwangi Mall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 
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Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

9. Tahapan selanjutnya adalah pastikan rincian tagihan sesuai, serta rincian 

alamat telah sesuai dengan alamat yang akan dikirim barang tersebut. 

Setelah memastikan sesuai pembeli hanya perlu memiih metode 

pengiriman, apakah akan melalui POS atau JNE. 

Gambar 4.8 

Tahap Pemilihan Metode Pengiriman pada Banyuwangi Mall 

 

 

 

10. Kemudian pengunjung perlu memilih cara melakukan pembayaran.  

Gambar 4.9 

Tahap Pemilihan Metode Pembayaran 
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Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

11. Pengunjung melakukan konfirmasi pesanan  

Gambar 4.10 

Tahap Konfirmasi Pesanan pada Banyuwnagi Mall 

 

 

 

12. Selanjutnya pembayaran pada nomor rekening yang anda terima sesuai 

dengan perintah yang terlampir pada sistem www.Banyuwangi-mall.com 

serta pada email yang anda daftarkan. 
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Sumber: Dokumen Pribadi Penulis, 2018. 

 

Gambar 4.11 

Tampilan cara melakukan pembayaran  

 

 

 

13. Transaksi selesai. Pengunjung hanya perlu menunggu barang yang dipesan 

diantar ke rumah. 

 


