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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

 a. Perusahaan Jasa Ojek Keliling di kota Tegal  

 Perusahaan jasa ojek keliling di kota Tegal berdiri sejak januari 2014. Pemilik 

perusahaan jasa ojek keliling di kota Tegal adalah Andityo Tri Septian. Awalnya 

pemilik usaha sudah memulai dunia usaha dalam jaringan pada tahun 2010. Jenis 

usahanya adalah jual beli pakaian via transaksi online. Bisnis ini konsisten meraup 

laba hingga puluhan juta. Ide membuka usaha baru seperti jasa ojek keliling di kota 

Tegal terbesit ketika layanan serupa tengah digandrungi di kota-kota besar. Hingga 

akhirnya pemilik usaha melakukan survey dan akhirnya membuat layanan jasa ojek 

dengan pemesanan via aplikasi gawai yang bisa dinikmati oleh masyarakat kota 

Tegal. Peluang ini juga terbuka lebar karena mengetahui belum ada pesaing dan tanpa 

menunggu perusahaan ojek online besar melakukan ekspansi.  

b. Gambaran Umum Responden 

Responden pada penelitian ini adalah perusahaan jasa ojek keliling di kota 

Tegal beserta karyawan dan konsumennya. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan 

gambaran umum responden dari jasa ojek keliling di kota Tegal: 
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Tabel 4.1 1Gambaran Umum Responden Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

No Keterangan Responden Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

Jumlah orang % 

1. Jenis Kelamin 

a. Pria        3 60% 

b. Wanita 2 40% 

 Total 5 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 

 Pada usaha jasa ojek keliling di kota Tegal ini lebih banyak di dominasi oleh 

jenis kelamin pria yaitu dengan jumlah 3 orang dengan presentase sebesar 60% dan 

wanita hanya dengan jumlah 2 orang dengan presentase sebesar 40%.  

Keterangan Usia Total 

20-30 Tahun 31-40 Tahun 

Jenis Kelamin Pria  3 

(60%) 

0 

(0%) 

3 

(60%) 

Wanita 1 

(20%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

Total 4 

(80%) 

1 

(20%) 

5 

(100%) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 



42 
 

 

 Diketahui dari jenis kelamin dan usia sampel usaha jasa ojek keliling di kota 

Tegal yaitu pria berusia 20-30 tahun dengan jumlah 3 orang dengan presentase 

sebesar 60%, sedangkan untuk jenis kelamin wanita berusia 20-30 tahun dengan 

jumlah 1 orang dengan presentase 20% dan usia 31-40  tahun dengan jumlah 1 orang 

dengan presentase 20%. Hal ini menunjukan dominasi sampel usaha jasa ojek keliling 

di kota Tegal ini adalah usia 20-30 tahun dengan jumlah 4 orang dengan presentase 

sebesar 80%.  

Keterangan Status Total 

Menikah Belum 

Menikah 

Jenis Kelamin Pria  1 

(20%) 

2 

(40%) 

3 

(60%) 

Wanita 2 

(40%) 

0 

(0%) 

2 

(40%) 

Total 3 

(60%) 

2 

(40%) 

5 

(100%) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 Diketahui sampel dari usaha jasa ojek keliling di kota Tegal dari jenis kelamin 

dan status sampel, yaitu dengan jenis kelamin pria dengan status menikah berjumlah 

1 orang dengan presentase 20% dan status belum menikah berjumlah 2 orang dengan 
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presentase 40%, sedangkan untuk jenis kelamin wanita dengan status menikah 

berjumlah 2 orang dengan presentase 40%, maka jenis kelamin wanita pada sampel 

usaha jasa ojek keliling di kota Tegal ini memiliki status menikah semua.  

Keterangan Status Responden Total 

Owner Karyawan Konsumen 

B2B 

Jenis 

Kelamin 

Pria  1 

(20%) 

1 

(20%) 

1 

(20%) 

3 

(60%) 

Wanita 0 

(0%) 

1 

(20%) 

1 

(20%) 

2 

(40%) 

Total 1 

(20%) 

2 

(40%) 

2 

(40%) 

5 

(100%) 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

 Diketahui sampel usaha jasa ojek keliling di kota Tegal jenis kelamin dengan 

status responden yaitu jenis kelamin pria dengan status owner berjumlah 1 orang 

dengan presentase 20%, karyawan 1 orang dengan presentase 20% dan konsumen 

B2B 1 orang dengan presentase 20%, sedangkan untuk jenis kelamin wanita dengan 

status responden owner tidak ada, karyawan dengan jumlah 1 orang dengan 

presentase 20% dan konsumen B2B dengan jumlah 1 orang dengan presentase 20%. 

Dari sampel usaha jasa ojek keliling di kota Tegal hanya memiliki owner 1 orang 

saja, dengan jumlah karyawan 2 orang dan 2 konsumen B2B.  
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4.2 Analisis dan Pembahasan  

 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai motivasi, manfaat dan 

hambatan pelaku usaha dalam menerapkan e-commerce (studi kasus 

perusahaan Joki Tegal) menurut Sarwono dan Prihartono. Seperti : indikator 

dari motivasi adalah promosi produk, penghematan biaya, informasi yang 

tepat waktu, konsisten informasi, pelayanan peanggan yang lebih baik dan 

menciptakan data base. Indikator dari manfaat adalah mengatasi batas 

geografis, perusahaan mendapat konsumen dari internet, biaya lebih murah, 

pencarian produk lebih cepat, menyediakan katalog belanja, menyediakan 

informasi yang banyak, menciptakan komunikasi sasaran, menciptakan pasar 

dan produk khusus. Indikator dari hambatan sendiri adalah terkadang 

pengiriman barang yang terlalu lama, kompetitor yang banyak, transaksi yang 

belum dilakukan secara online dan loyalitas pelanggan menjadi masalah 

serius dalam dunia e-Commerce.  

4.2.1. Indikator dari Motivasi Pelaku Usaha Menerapkan e-Commerce 

 

Indikator motivasi pelaku usaha menerapkan e-Commerce di dalam 

usahanya supaya promosi produk, penghematan biaya, informasi yang tepat 

waktu, konsisten informasi, pelayanan pelanggan yang lebih baik dan 

menciptakan data base. Untuk mengetahui tanggapan dari responden dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 1 Motivasi Pelaku Usaha Menerapkan e-Commerce dalam Studi Kasus 
Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

 

 

Indikator SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total Kategori 

Promosi Produk 

 

Dengan menerapkan e-Commerce  jasa ojek keliling di 

kota Tegal dapat dengan mudah mempromosikan 

produk jasa ojek keliling untuk diketahui oleh warga 

Tegal. 

1 4 0 0 0 21 Tinggi 

Penghematan Biaya  

 

Dengan penerapan e-Commerce  jasa ojek keliling di 

kota Tegal dapat melakukan penghematan biaya baik 

penghematan biaya tenaga kerja, promosi dan tidak 

memerlukan pendirian kantor dilokasi yang berbeda.  

 

1 3 1 0 0 20 Tinggi 

Informasi yang Tepat Waktu 

 

Pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal dengan 

penerapan e-Commerce  baik dari aplikasi dan website 

dapat merespon atas order konsumen yang berdampak 

akan keberlangsungan bisnis pada tingkat efisiensi. 

1 4 0 0 0 21 Tinggi 

Konsisten Informasi 

 

Pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal melalui e-

Commerce  usahanya dapat melakukan konsistensi dan 

akurasi pengiriman informasi dan dapat terjamin tingkat 

akurasinya. 

1 4 0 0 0 21 Tinggi 
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Pelayanan Pelanggan yang Lebih Baik 

 

Dengan menggunakan e-Commerce  pelaku jasa ojek 

keliling di kota Tegal dapat menerima dan 

menyelesaikan orderan dari konsumen selama 24 jam.  

 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Menciptakan Data Base 

 

Dengan menggunakan aplikasi pelaku usaha jasa ojek 

keliling di kota Tegal dapat memperoleh data pelanggan 

dan melacak hal-hal yang dibutuhkan konsumen untuk 

mendapatkan hal-hal yang diperlukan melalui data base.  

0 4 0 1 0 18 Tinggi 

Rata-rata 20,2 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah (2017)  
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Tabel 4.2.1 1Tanggapan Pemilik, Karyawan dan Konsumen B2B atas Motivasi Pelaku Usaha dalam Menerapkan e-

Commerce pada Perusahaan Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

Indikator Jawaban Kesimpulan 

R1 R2 R3 R4 R5 

MOTIVASI 

Promosi Produk 

Dengan 

menerapkan e-

Commerce  jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal dapat 

dengan mudah 

mempromosikan 

produk jasa ojek 

keliling untuk 

diketahui oleh 

warga Tegal. 

Memanfaatkan media 

sosial dan juga website 

dan aplikasi. Dengan 

menyasar pada generasi 

muda yang 

kehidupannya serba 

internet maka pemilik 

usaha memanfaatkan 

website dan aplikasi 

untuk promosi selain itu 

juga menggunakan 

broadcast pada masing-

masing medsos sehingga 

hal ini dapat diketahui 

oleh banyak konsumen 

yang sekarang berada 

dijaman dunia maya. 

Sehingga jasa ojek 

keliling ini dapat 

memasarkan produk-

produk jasanya 

dijaringan internet  

Fokus di sosial 

media, karena ruang 

lingkup tidak 

terbatas dan 

memberi promo 

setiap hari-hari besar 

sehingga hal ini 

dapat menarik para 

konsumen untuk 

mencoba produk 

jasa baru yang ada di 

jasa ojek keliling di 

kota Tegal.  Dengan 

mempromosikan 

jasa ini lewat media 

social tentu 

berdampak pada 

pemasaran usaha ini 

untuk mengenalkan 

kepada masyarakat 

di kota Tegal.  

Pelaku usaha memberikan 

kemudahan dalam 

mengakses website atau 

aplikasi, dengan mudah 

mengakses melalui 

website dan aplikasi, 

konsumen supaya lebih 

lanjut mencari tahu apa 

saja yang pelaku usaha 

tawarkan, selanjutnya 

memberikan keuntungan 

dalam menggunakan jasa 

ojek keliling di kota Tegal 

ini.  

Contoh: konsumen tanpa 

keluar rumah jika ingin 

membeli berbagai 

keperluan rumah dan 

makanan tinggal 

menghubungi jasa ojek 

keliling di kota Tegal saja.  

Melalui 

penggunaan 

sosial media 

menggunakan 

display picture di 

BBM. Saya juga 

mengetahuinya 

melalui 

broadcast dari 

teman dan 

display picture 

yang real berada 

di facebook 

ataupun website 

menunjukan 

bahwa jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal itu ada.   

Dengan 

melakukan 

broadcast dari 

media sosial. 

Dan yang 

terutama saya 

mengetahui dan 

disarankan oleh 

anak buah saya 

yang 

mengetahuinya 

dari anaknya 

yang suka 

memesan order 

dari jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal. 

Memanfaatk

an promosi 

produk 

melalui 

media social, 

aplikasi dan 

website 

untuk 

memasarkan 

produk 

jasanya yang 

dapat dilihat 

di website, 

aplikasi dan 

media sosial. 



48 
 

Penghematan 

Biaya  

Dengan penerapan 

e-Commerce  jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal dapat 

melakukan 

penghematan 

biaya baik 

penghematan 

biaya tenaga kerja, 

promosi dan tidak 

memerlukan 

pendirian kantor 

dilokasi yang 

berbeda.  

 

Ya tentu saja karena 

dapat memanfaatkan 

aplikasi atau website 

yang gratis. Dengan 

menggunakan aplikasi 

dan website tentu 

dengan yang gratis 

sehingga hal itu dapat 

mengurangi biaya bagi 

jasa ojek keliling di kota 

Tegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karena fokus di 

sosial media jadi 

untuk biaya sangat 

hemat dengan ruang 

lingkup tidak 

terbatas. 

Dalam biaya untuk 

promosi sangatlah besar 

tetapi dengan adanya 

aplikasi , website serta 

medsos lainnya pelaku 

usaha dapat menghemat 

biaya dibandingkan 

menyiarkan di berbagai 

media TV, media cetak 

dan media lainnya.  

Untuk promosi 

jasa ojek keliling 

selalu melakukan 

broadcast media 

social dan juga 

melakukan 

promosi di 

website bahkan 

ada aplikasinya 

di playstore 

untuk 

penggunaan 

hangphone 

android. Untuk 

tenaga kerja 

yang saya 

ketahui hanyalah 

bagi hasil antara 

driver dengan 

pemilik usaha, 

pendirian kantor 

juga hanya 

berada di satu 

wilayah saja 

yaitu di jalan 

werkudoro kota 

Tegal. 

hemat karena 

promosinya 

melalui media 

di internet, 

tenaga kerja 

untuk drivernya 

80:20 dan tidak 

memakai sistem 

gaji dan lokasi 

kantor 

bertempat 

disatu lokasi 

saja di jalan 

werkudoro kota 

Tegal.   

penghematan 

bisnis yaitu 

dengan 

menggunaka

n aplikasi 

dan website 

yang gratis 

sehingga 

dapat 

mengurangi 

biaya 

promosi, 

tenaga kerja 

memakai 

sistem bagi 

hasil dan 

lokasi kantor 

hanya berada 

di satu 

tempat saja. 
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Informasi yang 

Tepat Waktu  

Pelaku usaha jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal dengan 

penerapan e-

Commerce  baik 

dari aplikasi dan 

website dapat 

merespon atas 

order konsumen 

yang berdampak 

akan 

keberlangsungan 

bisnis pada tingkat 

efisiensi. 

Terhadap karyawan 

ketika interview 

dilakukan training dan 

praktek, terhadap 

konsumen 

memanfaatkan media 

social, sms dan juga 

telepon untuk 

memastikan informasi 

yang diberikan sampai 

kepada konsumen 

dengan tepat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan 

memfokuskan 

komunikasi di grup 

BBM maupun di 

WA jadi informasi 

yang disampaikan 

dapat tepat waktu 

kepada konsumen 

konsumen yang 

terhubung dapat 

langsung 

mengetahui 

informasi dari jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal.  

Mengirim info lewat 

email atau media sosial 

dengan respon yang cepat 

supaya konsumen dapat 

informasi untuk segera 

memastikan orderan dapat 

langsung diselesaikan 

dengan respon informasi 

yang tepat waktu 

karyawan juga mendapat 

informasi dengan cepat 

dari konsumen.  

Update social 

media dan 

broadcast, jadi 

saya 

mendapatkan 

informasi berupa 

pelayanan 

produk yang 

ditawarkan dari 

jasa ojek keliling 

kota Tegal dan 

juga saya dapat 

mengetahui 

orderan saya 

sudah sampai 

kepada driver 

jasa ojek keliling 

di kota Tegal. 

Ya tentu dari 

email atau dari 

media social 

seperti BBM 

atau WA. Saya 

dihubungi 

melalui no telp 

secara langsung 

oleh driver atau 

sms terlebih 

dahulu untuk 

memastikan 

orderan yang 

saya pesan 

sehingga driver 

jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal dapat 

segera datang. 

Untuk 

melakukan 

informasi 

yang tepat 

waktu maka 

dilakukan 

melalui data 

base dari 

aplikasi yang 

terhubung 

dengan 

konsumen 

baik melalui 

email atau 

telepon 

secara 

langsung 

supaya 

efektif dan 

melalui 

pemberitahua

n lewat email 

dan melewati 

telepon atau 

sms. 
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Konsisten 

Informasi 

Pelaku usaha jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal melalui 

e-Commerce  

usahanya dapat 

melakukan 

konsistensi dan 

akurasi 

pengiriman 

informasi dan 

dapat terjamin 

tingkat akurasinya. 

Melalui media sosial, 

iklan di website  dengan 

memberikan informasi 

produk jasa yang 

disediakan dan langsung 

melakukan broadcast 

kepada group konsumen 

yang berada di contact 

jasa ojek keliling di kota 

Tegal yang mencakup 

sebagian besar warga 

Tegal supaya dapat 

langsung sampai dan 

diketahui secara 

keseluruhan.   

Dalam setiap order 

memberikan format 

pemesanan yang 

didalamnya lengkap 

seperti (nama, 

alamat, no hp dan 

jenis orderan). 

Sehingga semua 

informasi yang 

didapat akurat dan 

konsisten. 

Melalui broadcast atau 

email kepada konsumen 

agar segera dapat 

mengetahui jasa ojek 

keliling di kota Tegal dan 

tidak lupa dengan 

menggunakan no telp jasa 

ojek keliling kota Tegal 

supaya konsumen bisa 

langsung menghubungi 

admin. 

Selalu 

mendapatkan 

informasi dari 

admin maupun 

drivernya secara 

langsung melalui 

media social. 

Contohnya: saat 

sedang 

melakukan order 

konsumen 

dihubungkan 

secara langsung 

kepada admin 

lalu admin 

menghubungkan 

kepada saya 

untuk 

menyediakan 

produk yang 

akan disorder 

oleh konsumen 

lalu admin 

mengirimkan 

driver untuk 

mengantarkan 

produk saya 

kepada 

konsumen. 

Tentu sudah, 

karena 

sebelumnya jasa 

ojek keliling 

sudah 

melakukan 

kroscek terlebih 

dahulu sebelum 

melakukan 

orderan. 

Contohnya: 

orderan 

langsung 

konsumen yang 

diberikan admin 

jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal langsung 

dihubungkan 

kepada saya 

untuk segera 

menyediakan 

produk yang 

ada untuk 

dinatar oleh 

driver jasa ojek 

keliling kota 

Tegal.  

 

melalui 

broadcast 

kepada group 

karyawan 

dan 

konsumen, 

juga 

menggunaka

n format 

pemesanan 

untuk order 

dan tidak 

lupa 

memberikan 

nomor 

telepon 

supaya 

konsumen 

bisa langsung 

berinteraksi 

kepada driver 

dan admin. 
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Pelayanan 

Pelanggan yang 

Lebih Baik 

Dengan 

menggunakan e-

Commerce  pelaku 

jasa ojek keliling 

di kota Tegal 

dapat menerima 

dan 

menyelesaikan 

orderan dari 

konsumen selama 

24 jam.  

 

Melayani sebaik 

mungkin dan secepat 

mungkin sesuai dengan 

pesanan pelanggan 

tentunya melayani 

secepat mungkin adalah 

selalu memberikan 

respon dan tanggapan 

yang cepat kepada 

konsumen supaya 

konsumen tidak 

khawatir dan juga 

mneyelesaikan orderan 

dengan tepat sesuai 

dengan orderan 

konsumen selain itu juga 

dapat melayani 

konsumen 24 jam dalam 

sehari.  

Setiap pelayanan 

kami selalu diawali 

dengan 3s ( senyum, 

salam dan sapa). 

Supaya konsumen 

merasa nyaman. 

Selain keramahan 

pelayanan melalui 

respon membalas 

pesan dari konsumen 

harus dilakukan 

dengan cepat dan 

tepat supaya 

konsumen tidak 

menunggu terlalu 

lama tentu dilakukan 

dalam 24jam sehari 

membuat 

kenyamanan bagi 

konsumen.  

Memberikan 3s (senyum, 

salam dan sapa) kepada 

konsumen dan juga 

memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat 

kepada konsumen sesuai 

dengan orderan yang 

dilakukan melalui aplikasi 

pelayanan 24 jam juga 

dapat dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan 

konsumen.  

Sudah, cukup 

ontime dalam 

menyelesaikan 

orderan. Karena 

dengan 

menggunakan 

aplikasi dan 

medsos sangat 

membantu saya 

dalam 

menyelesaikan 

pesanan 

konsumen dan 

dapat dilakukan 

24 jam walaupun 

untuk tarif 

tengah malam 

memiliki tarif 

yang berbeda 

daripada jam 

operasional 

biasanya. 

Pelayanannya 

cepat dan 

langsung 

direspon oleh 

admin. Karena 

hal itu jasa ojek 

keliling kota 

Tegal memilik 

website atau 

aplikasi dan 

medsos untuk 

menyelesaikan 

yang dapat 

dilakukan 

selama 24 jam 

dapat dilakukan 

kapan saja 

sehingga sangat 

membantu. 

respon 

pelayanan 

kepada 

pelanggan 

yang cepat 

dan tepat 

baik dalam 

membalas 

pesan dari 

konsumen 

dan 

menyelesaika

n orderan 

konsumen 

dan dapat 

dilakukan 24 

jam dalam 

sehari. 
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Menciptakan 

Data Base 

Dengan 

menggunakan 

aplikasi pelaku 

usaha jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal dapat 

memperoleh data 

pelanggan dan 

melacak hal-hal 

yang dibutuhkan 

konsumen untuk 

mendapatkan hal-

hal yang 

diperlukan. 

Dengan menggunakan 

testimony dari 

pelanggan dan admin 

selalu menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh konsumen 

dan dikumpulkan 

didalam group 

konsumen yang menjadi 

data penting bagi jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal dalam 

menyelesaikan orderan.  

Masih menggunakan 

sistem manual 

sehingga masih 

mengandalkan 

komunikasi yang 

intens dengan 

konsumen melalui 

telepon dan kontak 

yang ada didalam 

group konsumen 

jasa ojek keliling di 

kota Tegal. 

Kami selalu memberikan 

informasi uptodate secara 

langsung kepada 

konsumen baik melalui 

telepon, sms dan media 

social. Hal ini dilakukan 

untuk menjaga 

kepercayaan dari 

konsumen dalam 

menyelesaikan orderan. 

Mendapatkan 

konfirmasi dari 

admin untuk 

penyelesaian 

orderan dan juga 

memberikan 

penilaian pada 

aplikasi apakah 

orderan yang 

dilakukan oleh 

driver jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal sudah 

dilakukan 

dengan baik. 

Melalui email 

dan juga 

aplikasi 

pemesanan 

selalu 

dicantumkan 

data saya baik 

alamat dan juga 

pesanan saya 

bahkan 

komentar saya 

saat menulis 

saran di media 

social jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal.  

 

dengan 

mengumpulk

an kontak 

konsumen 

didalam 

rekap 

aplikasi jasa 

ojek keliling 

di kota Tegal 

supaya dapat 

memberikan 

informasi 

uptodate 

melalui email 

atau dari 

aplikasi data 

base jasa 

ojek keliling 

di kota 

Tegal. 

Sumber : Data primer yang sudah diolah (2017)



53 
 

Pada tabel diatas pada indicator motivasi pelaku usaha menggunakan e-

Commerce  melakukan promosi dan supaya konsumen mengetahui jasa ojek keliling 

di kota Tegal maka pemilik usaha memanfaatkan promosi produk melalui media 

social, aplikasi dan website yang menghasilkan skor sebesar 21 untuk promosi 

produk dan berada di kategori tinggi untuk motivasi pelaku usaha dalam menerapkan 

e-Commerce dalam studi kasus jasa ojek keliling di kota Tegal dengan persentase 

20% sangat setuju dan 80% setuju.  

Dalam e-Commerce pelaku usaha dapat melakukan penghematan bisnis yaitu 

dengan menggunakan aplikasi dan website yang gratis sehingga dapat mengurangi 

biaya promosi dan juga tidak menggunakan tenaga marketing jika disisi konsumen e-

Commerce sangat membantu dalam berbisnis seperti kepraktisan dalam mengirim 

barang dan juga tidak perlu memakan waktu. Dan hasil dalam skor diperoleh hasil 

sebesar 20 untuk penghematan dan berada di kategori tinggi untuk motivasi pelaku 

usaha dalam menerapkan e-Commerce dalam studi kasus jasa ojek keliling di kota 

Tegal dengan persentase 20% sangat setuju, 60% setuju dan 20% netral.   

Dalam penggunaan e-Commerce bagi pelaku usaha untuk melakukan 

informasi yang tepat waktu maka dilakukan melalui data base dari aplikasi yang 

terhubung dengan konsumen baik melalui email atau telepon secara langsung supaya 

efektif. Dalam penggunaan e-Commerce bagi konsumen informasi yang tepat waktu 

dilakukan melalui pemberitahuan lewat email dan melewati telepon atau sms 

langsung dari driver dan hasil dalam skor diperoleh hasil sebesar 21 untuk 



54 
 

memberikan informasi yang tepat waktu kepada karyawan dan konsumen  dan 

merupakan kategori tinggi dalam motivasi pelaku usaha dalam menerapkan e-

Commerce dalam studi kasus jasa ojek keliling di kota Tegal, dengan persentase 

sangat setuju 20% dan setuju 80%.  

Penggunaan e-Commerce dalam penyebaran informasi kepada karyawan dan 

konsumen secara akurat melalui broadcast kepada group karyawan dan konsumen, 

juga menggunakan format pemesanan untuk order dan tidak lupa memberikan nomor 

telepon supaya konsumen bisa langsung berinteraksi kepada driver dan admin. Untuk 

konsumen yang menggunakan jasa ojek keliling di kota Tegal dalam memperoleh 

informasi yang konsisten dengan dihubungi langsung melalui media sosial atau 

melalui sms dan telepon. Dengan score sebesar 21 di dalam kategori tinggi sebagai 

motivasi pelaku usaha dalam menerapkan e-Commerce studi kasus jasa ojek keliling 

di kota Tegal dengan persentase sebesar sangat setuju 20% dan setuju 80%.   

Pada indikator yang kelima Bagi pelaku usaha dalam melakukan pelayanan 

yang lebih baik dilakukan dengan respon pelayanan kepada pelanggan yang cepat 

dan tepat baik dalam membalas pesan dari konsumen dan menyelesaikan orderan 

konsumen, bagi konsumen pelayanan yang baik sudah diperoleh baik respon dari 

admin dan driver yang langsung mengerjakan orderan yang dipesan oleh konsumen. 

Dengan skor 20 di dalam kategori tinggi sebagai motivasi pelaku usaha dalam 

menerapkan e-Commerce studi kasus jasa ojek keliling di kota Tegal dengan 

persentase sebesar 100% responden setuju. 
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 Pada indikator ke enam Pelaku usaha dalam menjalankan data base supaya 

orderan dapat diketahui oleh konsumen yaitu dengan Pelaku usaha dalam 

menjalankan data base supaya orderan dapat diketahui oleh konsumen yaitu dengan 

mengumpulkan kontak konsumen didalam rekap aplikasi jasa ojek keliling di kota 

Tegal supaya dapat memberikan informasi up to date kepada konsumen. Untuk 

konsumen sendiri mengetahui orderan selelesai baik melalui email atau dari aplikasi 

data base jasa ojek keliling di kota Tegal. Dengan skor sebesar 18 dan masuk 

kategori tinggi dalam hitungan motivasi pelaku usaha dalam menerapkan e-

Commerce dengan persentase dari responden sebesar setuju 80% dan tidak setuju 

20%
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4.2.2. Keuntungan Menerapkan e-Commerce Pada Studi Kasus Perusahaan Jasa 

Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

 Indikator ini menunjukan bahwa keuntungan dari pelaku usaha dalam 

menggunakan e-Commerce untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis. Untuk 

mengetahui tanggapan dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.3 1Keuntungan Pelaku Usaha Menerapkan e-Commerce dalam Studi 

Kasus Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

Indikator SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total Kategori 

Mengatasi Batas-Batas Geografis 

Jasa ojek keliling kota Tegal menerapkan e-

Commerce  supaya mampu memperkenalkan 

produk atau jasa keseluruh wilayah kota Tegal 

seperti daerah kabupaten atau pedesaan yang 

berada dikota Tegal.  

 

 

 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Perusahaan Memperoleh Konsumen Baru 

Melalui Internet 

Jasa ojek keliling kota Tegal dengan 

menerapkan sistem e-Commerce yang 

menggunakan aplikasi sangat memudahkan 

dalam kegiatan bisnis terutama dalam 

memperoleh konsumen.   

 

0 4 0 1 0 18 Tinggi 
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Biaya Lebih Murah 

Jasa ojek keliling kota Tegal dengan 

menerapkan e-Commerce banyak mengurangi 

tenaga kerja manusia sehingga perusahaan 

dapat menghemat biaya, dan harga produk jasa 

dapat menjadi lebih murah.  

 

0 3 2 0 0 18 Tinggi 

Pencarian Produk Lebih Cepat 

Melalui penggunaan internet jasa ojek keliling 

kota Tegal dapat mempermudah dalam 

pencarian produk/ jasa dengan cepat. 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Menyediakan Katalog Belanja  

pelaku usaha memberikan penawaran produk 

dijual kepada konsumen dengan memberikan 

tarif jasa dan belanja secara transparan.  

 

0 4 1 0 0 19 Tinggi 

Menyediakan Informasi yang Banyak 

jasa ojek keliling kota Tegal dalam menerapkan 

e-Commerce menyediakan informasi yang 

banyak mengenai apa saja yang berkaitan 

dengan produk / jasa yang dijual. 

 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Menciptakan Komunikasi Sasaran 

Jasa ojek keliling di kota Tegal dalam 

menerapkan sistem e-Commerce  dapat 

melakukan penyebaran informasi kepada 

konsumen. 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Menciptakan Produk Khusus 

Jasa ojek keliling di kota Tegal menerapkan e-

Commerce supaya konsumen dapat mencari 

dengan mudah produk-produk khusus yang sulit 

didapat melalui toko-toko fisik. 

 

0 4 0 1 0 18 Tinggi 

Rata-rata 19,13 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah (2017)  
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Tabel 4.3.1 1Tanggapan Pemilik, Karyawan dan Konsumen B2B atas Keuntungan Pelaku Usaha dalam 

Menerapkan e-Commerce pada Perusahaan Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

Indikator  Jawaban Kesimpulan 

R1 R2 R3 R4 R5 

KEUNTUNGAN 

Mengatasi 

Batas-Batas 

Geografis  

Jasa ojek 

keliling kota 

Tegal 

menerapkan 

e-Commerce  

supaya 

mampu 

memperkenal

kan produk 

atau jasa 

keseluruh 

wilayah kota 

Tegal seperti 

daerah 

kabupaten 

atau 

pedesaan 

yang berada 

dikota Tegal. 

Melalui media 

sosial, website 

dan menggunakan 

apilkasi tentu 

untuk daerah-

daerah yang jauh 

atau diluar kota 

Tegal tentu 

menambah biaya 

karena 

berdasarkan jarak 

dan wilayah, 

selain itu dengan 

wilayah Tegal 

yang sudah 

seluruhnya 

dijangkau internet 

sangat mudah 

dalam menembus 

permasalahan 

wilayah.  

Dengan 

menggunakan 

media sosial, 

website dan 

aplikasi sangat 

membantu untuk 

memperluas 

wilayah promosi 

jasa ojek keliling 

di kota Tegal 

untuk menembus 

daerah-daerah 

yang jauh seperti 

daerah pedesaan.  

Melalui aplikasi 

dan melalui 

website tentu 

sangat mudah 

untuk menembus 

daerah-daerah 

Tegal yang berada 

di pedesaan. 

Karena wilayah 

Tegal yang sudah 

terjangkau oleh 

internet dan 

masyarakat sudah 

melek teknologi 

yang menambah 

kemudahan dalam 

melakukan 

promosi.  

Iya jadi untuk tarif dan 

waktu pemesanan sangat 

berbeda. Tentu hal ini 

juga berkaitan dengan 

biaya operasional driver, 

semakin jauh jarak yang 

ditempuh maka semakin 

mahal pula tarif untuk 

driver.  Apabila untuk 

jangkauan yang berbeda 

dalam pembelian barang 

juga dikenakan uang 

tambahan atau cas, 

karena berbeda tempat 

dan berbeda jarak. 

Contohnya: untuk harga 

pertiap kabupaten dan 

kecamatan yang berbeda 

dapat berbeda dengan 

tarif harga juga yang 

dapat mempengaruhi. 

Untuk setiap perbedaan 

wilayah tentu saja ada 

perbedaan karena 

berdasarkan jangkauan 

jasa ojek keliling dalam 

mengirimkan order.  

Contohnya: walaupun 

ada driver yang berada 

di daerah Slawi tetapi 

untuk barang 

pemesanan berada di 

Tegal yang tentu sama 

saja tergantung driver 

mana yang terdekat 

dengan pesanan saya 

sehingga hal ini 

membutuhkan waktu 

perjalanan dan waktu 

proses pemesanan 

barang yang berbeda 

juga untuk setiap 

wilayah. 

Menggunakan 

website dan aplikasi 

menjadi senjata 

andalan bagi jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal bagi 

konsumen perbedaan 

pelayanan 

berdasarkan wilayah 

sangat terasa karena 

berdasarkan 

perhitungan jarak 

dan pemesanan tentu 

dalam mengatasi 

batas-batas geografis 

jasa ojek keliling di 

kota Tegal sudah 

dapat mengatasi baik 

melalui aplikasi dan 

website yang sudah 

ada. 
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Perusahaan 

Memperoleh 

Konsumen 

Baru 

Melalui 

Internet  

Jasa ojek 

keliling kota 

Tegal dengan 

menerapkan 

sistem e-

Commerce 

yang 

menggunaka

n aplikasi 

sangat 

memudahkan 

dalam 

kegiatan 

bisnis 

terutama 

dalam 

memperoleh 

konsumen.   

 

Selalu update di 

media sosial, 

melakukan 

promosi didalam 

iklan website dan 

broadcast. Baik 

lewat kerja sama 

antar usaha yang 

lain agar saling 

menguntungkan, 

selain itu update 

aplikasi dan juga 

menu produk jasa 

baru yang 

disediakan 

menarik animo 

dari masyarakat 

kota Tegal.  

Menggunakan 

iklan-iklan dengan 

jalur kerja sama 

agar tidak 

mengeluarkan 

biaya banyak. 

Seperti iklan atau 

broadcast di 

medsos tentu 

sangat membantu 

dari lingkaran ke 

lingkaran antar 

pelaku usaha dan 

antar konsumen 

untuk 

memperbesar 

lingkaran yang 

ada.  

Dengan 

melakukan 

broadcast dan 

promo tentu sangat 

mempermudah 

pencarian 

konsumen baru 

dan tentunya 

saling 

menguntungkan 

seperti promo pada 

saat hari-hari besar 

nasional dan 

keagamaan. 

Dengan pelayanan 

yang sama dan 

memberikan 

produk jasa baru 

seperti misalnya 

adanya persewaan 

mobil saat lebaran 

dan lain lain.  

Ya saya mendapatkan 

informasi dari teman 

dan dari sosial media 

yang ada, lewat 

playstore juga sudah ada 

sayangnya untuk 

appstore belum tersedia. 

Saya mengetahuinya 

dari media sosial. 

Karena adanya 

broadcast dari pelaku 

usaha lain yang 

sebelumnya menjalin 

kerja sama dan dari 

mulut ke mulut.  

 

Dalam memperoleh 

konsumen baru 

melalui internet 

pelaku usaha 

melakukan cara 

diantaranya yaitu 

seperti melakukan 

update pada aplikasi, 

memberikan promo-

promo terbaru dan 

inovasi produk baru 

yang disediakan jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal. Bagi 

konsumen yaitu 

mnedapatkan 

informasi dari 

playstore, media 

social dan juga dari 

jalur kerjasama 

dengan jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal. 
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Biaya Lebih 

Murah 

Jasa ojek 

keliling kota 

Tegal dengan 

menerapkan 

e-Commerce 

banyak 

mengurangi 

tenaga kerja 

manusia 

sehingga 

perusahaan 

dapat 

menghemat 

biaya, dan 

harga produk 

jasa dapat 

menjadi lebih 

murah.  

 

Meminimalisir 

kebutuhan 

seefisien mungkin 

(menggunakan 

aplikasi dan 

website gratis dan 

tidak 

menggunakan 

promosi yang 

berlebihan). 

Untuk helm dan 

jaket serta dapat 

dilakukan 

pembayaran 

secara kredit 

dalam tiap 

orderan untuk 

handphone sudah 

diberikan 

prasyarat untuk 

driver wajib 

menggunakan 

handphone 

android.  

Hanya dibekali 

akomodasi dan 

juga orderan saja, 

semua tanggung 

jawab driver 

sehingga sangat 

menghemat biaya.  

Tentu saja dengan 

aplikasi dan 

website yang gratis 

sangat membantu. 

Website gratis 

yaitu dengan 

menciptakan blog 

dengan alamat    

www.ojektegalonli

ne.blogspot.co.id     

untuk aplikasi 

diciptakan melalui 

appypie dimana 

program yang 

berada dalam 

website 

www.appypie.com  

penyedia aplikasi 

gratis untuk 

menciptakan 

aplikasi yang 

terintegrasi dengan 

smartphone dan 

aplikasi yang 

diciptakan juga 

membutuhkan 

waktu untuk 

maintenance.  

 

Untuk harga produk jasa 

yang disediakan murah 

karena jasa yang 

disediakan untuk j-ride 

saja di kota Tegal 

dikenakan tarif hanya 10 

ribu, untuk mengantar 

atau j-send dikenakan 

tarif 5ribu dan untuk 

jasa yang lainnya 

berkisar antara 200 ribu 

sampai 300 ribu yang 

paling dimana j-glam 

dan j-move. 

Jika dilihat sekilas 

penghematan jasa ojek 

keliling dikota Tegal 

ini promosinya hanya 

lewat media sosial, 

internet dan aplikasi. 

Selain itu harganya 

juga masih terjangkau 

untuk warga di kota 

Tegal melihat jasa yang 

dilakukan kebutuhan 

sehari-hari seperti j-

ride hanya 10 ribu 

untuk dikota Tegal 

sedangkan dikabupaten 

hanya mendapat 

tambahan 5 ribu saja. 

Biaya lebih murah 

karena promo 

dilakukan melalui 

internet, tenaga kerja 

juga hanya 

diakomodasikan 

aplikasi saja untuk 

orderan, sistem bagi 

hasil dan untuk 

produk jasanya 

terjangkau untuk 

daerah kota Tegal j-

send hanya 10 ribu 

untuk di kabupaten 

Tegal hanya 

ditambah 5 ribu. 

http://www.ojektegalonline.blogspot.co.id/
http://www.ojektegalonline.blogspot.co.id/
http://www.appypie.com/
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Pencarian 

Produk 

Lebih Cepat 

Melalui 

penggunaan 

internet jasa 

ojek keliling 

kota Tegal 

dapat 

mempermud

ah dalam 

pencarian 

produk/ jasa 

dengan 

cepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didalam aplikasi 

menyediakan 

semua produk 

jasa yang ada dan 

tentu supaya lebih 

mudah pemilik 

usaha 

meletakannya 

dihalaman awal 

menu aplikasi 

sehingga 

konsumen 

langsung 

dihadapkan oleh 

produk jasa 

layanan yang 

sudah kami 

sediakan.  

Ada terdapat pada 

format aplikasi 

apabila ada 

pertanyaan dapat 

menghubungi 

admin. Dan 

tentunya dari 

broadcast medsos 

juga sudah 

disertakan menu 

produk jasa yang 

disediakan dan 

uprdate-update 

menarik dari jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal.  

Menu produk 

ditampilkan pada 

halaman awal 

aplikasi. 

Memudahkan 

konsumen 

langsung 

menemukan 

kebutuhan produk 

jasa yang ada dan 

sesuai dengan 

nama produk jasa 

sama dengan 

pelayanannya.  

Di dalam aplikasi sudah 

terdapat kategori yang 

kita perlukan.  Dan itu 

ditemukan sangat 

mudah dengan 

menginstal aplikasi lalu 

membukanya saya 

sudah dapat melihat 

produk jasa yang 

disediakan oleh jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal. 

Dalam pencarian dapat 

dilakukan dengan cepat 

karena produk sudah 

disediakan di dalam 

aplikasi ataupun 

didalam broadcast 

menunya sangat 

lengkap dan ada 

penjelasannya sehingga 

saya tidak kesulitan 

dalam menggunakan 

aplikasi ini. 

Didalam pencarian 

produk lebih cepat 

tanggapan dari 

pelaku usaha dan 

konsumen jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal yaitu didalam 

aplikasi jasa produk 

diletakan pada 

halaman awal menu 

aplikasi jadi dapat 

dicari dengan cepat 

dan mudah. Jadi 

dalam pencarian 

produk lebih cepat 

dilakukan melalui 

melokasikan menu 

produk jasa yang 

disediakan di awal 

halaman aplikasi 

sangat memudahkan 

dalam melacak 

kebutuhan dan 

kesediaan  produk 

jasa dari jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal. 
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Menyediaka

n katalog 

Belanja  

pelaku usaha 

memberikan 

penawaran 

produk dijual 

kepada 

konsumen 

dengan 

memberikan 

tarif jasa dan 

belanja 

secara 

transparan.  

 

Menyediakan 

tarif yang berbeda 

di setiap 

kecamatan dan 

dapat di share ke 

konsumen baik 

melalui aplikasi 

ataupun melalui 

medsos, karena 

setiap harga 

masing-masing 

wilayah juga 

berbeda dan ada 

perhitungannya di 

setiap aplikasi 

dan produk jasa 

yang sudah 

disediakan.  

Memberikan daftar 

harga untuk setiap 

kecamatan 

sehingga 

konsumen dapat 

mengetahui harga 

masing-masing 

wilayah.  

Memberikan label 

harga pada setiap 

produk jasa yang 

tersedia di katalog 

produk yang ada. 

Sehingga 

konsumen dapat 

melakukan 

pembayaran sesuai 

dengan harga yang 

sudah ditetapkan 

di aplikasi maupun 

di medsos jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal.  

Berbeda tergantung 

jarak dan banyaknya 

orderan yang dilakukan 

semakin jauh jarak maka 

semakin mahal tarif 

yang dikenakan dan 

apabila semakin banyak 

orderan yang dilakukan 

maka akan diberikan 

potongan harga. 

Sangat transparan 

karena dapat diketahui 

harga dan juga produk 

jasanya sehingga saya 

tidak perlu khawatir 

akan permasalahan 

label harga pada 

katalog belanja yang 

disediakan oleh jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal. 

Dalam menyediakan 

katalog belanja 

pelaku usaha 

menerapkan sistem 

transparan kepada 

konsumen dengan 

cara memberikan 

label harga pada 

setiap produk jasa 

yang disediakan di 

aplikasi dan apabila 

ada update juga 

diberikan 

pemebritahuan 

melalui broadcast 

dan notif di aplikasi. 

Bagi konsumen 

sudah langsung 

mengetahui dengan 

menggunakan 

aplikasi karena 

sudah terdapat label 

harga dan notifikasi 

pada aplikasi jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal. 
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Menyediaka

n Informasi 

yang 

Banyak  

jasa ojek 

keliling kota 

Tegal dalam 

menerapkan 

e-Commerce 

menyediakan 

informasi 

yang banyak 

mengenai 

apa saja yang 

berkaitan 

dengan 

produk / jasa 

yang dijual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan 

memposting foto 

yang berkaitan 

dengan kebutuhan 

konsumen dan 

diberi caption 

yang menarik. 

Seperti logo dan 

tulisan yang 

memudahkan 

konsumen untuk 

mengetahui 

keperluan produk 

jasa itu.  

Selalu mengupdate 

di media sosial hal 

yang baru 

sehingga 

konsumen tertarik 

baik dari menu-

menu produk-

produk yang sudah 

direkomendasikan 

oleh jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal dan juga 

menyediakan 

gambar dan 

layanan-layanan 

yang disediakan 

oleh jasa ojek 

keliling kota 

Tegal.  

Dengan 

memberikan nama 

produk yang sesuai 

dengan jasa yang 

diberikan seperti j-

galon berarti jasa 

pengantaran galon. 

Juga memberikan 

gambar yang 

sesuai contoh ada 

symbol gallon 

dalam pemesanan 

gallon.  

Lengkap dan jelas 

karena tertera informasi 

tentang produk jasa di 

aplikasi. 

Tertulis didalam 

katalog belanja yang 

terdapat pada aplikasi 

atau broadcast yang 

dilakukan jasa ojek 

keliling. 

Untuk menyediakan 

informasi yang 

banyak maka pelaku 

usaha memberikan 

foto dan caption 

yang menarik atau 

tulisan menu pada 

gambar di aplikasi 

seperti logo dan 

tulisan seperti nama 

produk jasa. Selain 

itu update dari media 

sosial untuk 

notifikasi kepada 

konsumen. 

Tanggapan 

konsumen mengenai 

informasi yang 

diberikan pelaku 

usaha sudah banyak 

dan lengkap dan 

tertulis pada bagian 

catalog belanja jadi 

konsumen 

mengetahui dengan 

mudah. 
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Menciptaka

n 

Komunikasi 

Sasaran  

Jasa ojek 

keliling di 

kota Tegal 

dalam 

menerapkan 

sistem e-

Commerce  

dapat 

melakukan 

penyebaran 

informasi 

kepada 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selalu melakukan 

kroscek terlebih 

dahulu terhadap 

pesanan yang 

nominalnya besar, 

apabila untuk 

orderan kecil 

biasanya 

langsung 

dikerjakan 

sehingga orderan 

yang dilakukan 

tepat pada 

konsumen dan 

sesuai dengan 

permintaan 

konsumen.   

Dengan 

menggunakan 

tanda pengenal 

atau notifikasi dari 

logo jaket ataupun 

dari balasan lewat 

media sosial 

maupun email dan 

yang paling 

terpenting adalah 

hal dimana 

memberitahukan 

secara langsung 

melalui telepon 

supaya konsumen 

dapat menjelaskan 

lebih baik kepada 

driver.  

Jasa ojek keliling 

kota Tegal selalu 

memberikan 

notifikasi bagi para 

konsumen melalui 

email bagi yang 

melakukan order 

lewat aplikasi 

sedangkan bagi 

yang order lewat 

media sosial maka 

notifikasi 

dikirimkan lewat 

media social dan 

setelah 

memberikan 

notifikasi maka 

driver langsung 

menghubungi 

melalui telepon 

atau sms kepada 

konsumen.  

Memberitahu langsung 

kepada konsumen: 

telepon, sms dan BBM. 

Sehingga saya sebagai 

konsumen mendapatkan 

pelayanan langsung dari 

driver tentang 

permintaan orderan saya 

agar segera langsung 

dikerjakan. 

Dengan menghubungi 

lewat telepon, sms atau 

media sosial. Sehingga 

saya tahu order akan 

dikerjakan dan saya 

tidak perlu 

mengkhawatirkan 

tentang orderan saya. 

Supaya orderan 

sesuai dengan 

sasaran yang dituju 

maka pelaku usaha 

selalu melakukan 

kroscek melalui 

media sosial atau 

telepon kepada 

konsumen dan  

memberitahukan 

pada logo jaket. 

Bagi konsumen 

untuk tepat sasaran 

driver langsung 

memberitahukan 

melalui telepon, sms 

dan medsos 

sehingga orderan 

dapat dijalankan 

sesuai dengan 

sasaran yang tepat. 
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Menciptaka

n Produk 

Khusus  

Jasa ojek 

keliling di 

kota Tegal 

menerapkan 

e-Commerce 

supaya 

konsumen 

dapat 

mencari 

dengan 

mudah 

produk-

produk 

khusus yang 

sulit didapat 

melalui toko-

toko fisik. 

 

Menciptakan 

produk khusus 

bagi kota Tegal 

pemilik usaha  

merasa untuk 

penggunaan 

aplikasi untuk 

ojek keliling 

sudah masuk 

kepada produk 

khusus yang 

berada di kota 

Tegal. Contohnya 

berupa : 

penyediaan jasa-

jasa seperti J-ride, 

J-car, J-food dan 

lain lain.  

Sejauh ini masih 

fokus pada produk 

awal yaitu jasa 

ojek, karena 

memerlukan waktu 

untuk dikenal 

masyarakat kota 

Tegal. Selain itu 

untuk ojek keliling 

berbasis aplikasi di 

kota Tegal 

memang pertama 

bisa dikatakan 

sebagai perintis 

untuk area kota 

Tegal.  

Pemilik usaha 

pada umumnya 

dalam 

menciptakan 

produk khusus 

yaitu produk-

produk yang 

membantu dalam 

aktivitas sehari-

hari penduduk kota 

Tegal. Antar 

jemput ojek 

online, 

pengantaran 

belanja, dan 

produk jasa 

lainnya yang dapat 

memudahkan 

warga Tegal 

dengan melalui 

smartphone atau 

handphone biasa, 

karena bisa 

disorder juga 

melalui sms dan 

telepon.  

Banyaknya penawaran 

produk yang diberikan 

untuk memudahkan 

aktivitas bisnis seperti 

menjalin kerja sama 

seperti dalam promosi 

usaha. Hal yang 

terpenting adalah bisa 

saling menguntungkan 

antara pelaku bisnis 

yang lain dan bisa 

diandalkan dalam 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dalam 

berbisnis. 

Banyaknya produk 

yang diciptakan 

memudahkan saya 

dalam beraktivitas 

sehari-hari. Sangat 

membantu karena 

kepraktisan produk jasa 

yang disediakan dan 

aplikasi yang mudah 

digunakan. Seperti J-

Send dimana sering 

saya gunakan 

mengantar gas satuan 

ke konsumen. 

Dalam menciptakan 

produk khusus 

pelaku usaha melihat 

kebutuhan dari 

masyarakat yang 

belum ada dan tentu 

produk jasa yang 

dapat memudahkan 

warga Tegal dengan 

melalui handphone 

biasa atau 

smartphone. 

Konsumen juga 

dapat merasakan 

produk khusus yang 

diberikan oleh jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal karena dapat 

membantu aktivitas 

sehari-hari melalui 

aplikasi yang belum 

ada di kota Tegal ini. 

Sumber: data primer yang diolah (2017)  
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada indikator mengatasi batas-batas 

geografis jawaban dengan mengatasi batas geografis maka promosi yang dilakukan 

oleh pelaku usaha untuk menembus daerah-daerah lain seperti kabupaten dan 

pedesaan dengan menggunakan website dan aplikasi menjadi senjata andalan bagi 

jasa ojek keliling di kota Tegal bagi konsumen perbedaan pelayanan berdasarkan 

wilayah sangat terasa karena berdasarkan perhitungan jarak dan pemesanan tentu 

dalam mengatasi batas-batas gegografis jasa ojek keliling di kota Tegal sudah dapat 

mengatasi baik melalui aplikasi dan website yang sudah ada. Dan hasil dalam skor 

diperoleh hasil sebesar 20 untuk mengatasi batas-batas geografis dan berada di dalam 

kategori yang tinggi untuk keuntungan pelaku usaha dalam menerapkan e-Commerce 

dalam studi kasus jasa ojek keliling di kota Tegal dengan persentase 100% responden 

setuju  

Pada indikator perusahaan memperoleh konsumen baru melalui internet 

jawaban oleh pemilik usaha, Dalam memperoleh konsumen baru melalui internet 

pelaku usaha melakukan cara dinataranya yaitu seperti melakukan update pada 

aplikasi, memberikan promo-promo terbaru dan inovasi produk baru yang disediakan 

jasa ojek keliling di kota Tegal. Bagi konsumen dalam mengetahui jasa ojek keliling 

di kota Tegal yaitu mendapatkan informasi dari playstore, media social dan juga dari 

jalur kerjasama dengan jasa ojek keliling di kota Tegal. Dan hasil skor perolehan 

sebesar 20 dengan kategori tinggi dalam keuntungan e-Commerce dengan persentase 

sebesar setuju 80% dan tidak setuju 20%.  
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Pada indikator yang ketiga yaitu biaya lebih murah jawaban dari pelaku 

usaha, karyawan dan konsumen B2B jasa ojek keliling kota Tegal. Biaya lebih murah 

karena promo dilakukan melalui internet, tenaga kerja juga hanya diakomodasikan 

aplikasi saja untuk orderan, sistem bagi hasil dan untuk produk jasanya terjangkau 

untuk daerah kota Tegal j-send hanya 10 ribu untuk di kabupaten Tegal hanya 

ditambah 5 ribu. Dan hasil skor dari jawaban tersebut adalah 18 dengan persentase 

setuju 60% sedangkan netral 40% dan berada didalam kategori tinggi keuntungan e-

Commerce bagi pelaku usaha.  

Pada indikator yang keempat yaitu didalam pencarian produk lebih cepat 

tanggapan dari pelaku usaha dan konsumen jasa ojek keliling di kota Tegal yaitu 

didalam aplikasi jasa produk diletakan pada halaman awal menu aplikasi jadi dapat 

dicari dengan cepat dan mudah. Jadi dalam pencarian produk lebih cepat dilakukan 

melalui melokasikan menu produk jasa yang disediakan di awal halaman aplikasi 

sangat memudahkan dalam melacak kebutuhan dan kesediaan  produk jasa dari jasa 

ojek keliling di kota Tegal. Dan hasil dari jawaban tersebut memperoleh skor 20 

dengan persentase responden 100% setuju dan berada didalam kategori tinggi 

keuntungan e-Commerce bagi pelaku usaha.  

Pada indikator yang kelima yaitu Dalam menyediakan katalog belanja pelaku 

usaha menerapkan sistem transparan kepada konsumen dengan cara memberikan 

label harga pada setiap produk jasa yang disediakan di aplikasi dan apabila ada 

update juga diberikan pemebritahuan melalui broadcast dan notif di aplikasi. Bagi 
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konsumen sudah langsung mengetahui dengan menggunakan aplikasi karena sudah 

terdapat label harga dan notifikasi pada aplikasi jasa ojek keliling di kota Tegal. Dan 

hasil dari jawaban tersebut memperoleh skor 19 dengan persentase dari responden 

setuju 80% dan netral 20% berada didalam kategori tinggi dalam keuntungan e-

Commerce bagi pelaku usaha.  

Pada indikator ke enam pada pelaku usaha Untuk menyediakan informasi 

yang banyak maka pelaku usaha memberikan foto dan caption yang menarik atau 

tulisan menu pada gambar di aplikasi seperti logo dan tulisan seperti nama produk 

jasa. Selain itu update dari media sosial untuk notifikasi kepada konsumen. 

Tanggapan konsumen mengenai informasi yang diberikan pelaku usaha sudah banyak 

dan lengkap dan tertulis pada bagian catalog belanja jadi konsumen mengetahui 

dengan mudah. Hasil tersebut mendapatkan skor dari responden sebesar 20 dengan 

persentase sebesar 100% setuju dari responden dan digolongkan pada kategori tinggi 

untuk keuntungan e-Commerce bagi pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal.  

  Pada indikator ke tujuh pada pelaku usaha, Supaya orderan sesuai dengan 

sasaran yang dituju maka pelaku usaha selalu melakukan kroscek melalui media 

sosial atau telepon kepada konsumen dan  memberitahukan pada logo jaket. Bagi 

konsumen untuk tepat sasaran driver langsung memberitahukan melalui telepon, sms 

dan medsos sehingga orderan dapat dijalankan sesuai dengan sasaran yang tepat. 

Dengan peroleh skor sebesar 20 dan 100% responden setuju dan digolongkan 
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kedalam kategori tinggi keuntungan e-Commerce bagi pelaku usaha jasa ojek keliling 

di kota Tegal. 

Pada indikator ke delapan pada pelaku usaha, Dalam menciptakan produk 

khusus pelaku usaha melihat kebutuhan dari masyarakat yang belum ada dan tentu 

produk jasa yang dapat memudahkan warga Tegal dengan melalui handphone biasa 

atau smartphone. Konsumen juga dapat merasakan produk khusus yang diberikan 

oleh jasa ojek keliling di kota Tegal karena dapat membantu aktivitas sehari-hari 

melalui aplikasi yang belum ada di kota Tegal ini. Dengan perolehan skor 18 dengan 

persentase 80% respoden setuju dan 20% responden tidak setuju dan masuk kedalam 

kategori tinggi untuk keuntungan pelaku usaha dalam menerapkan e-Commerce.  
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4.2.3. Kerugian Menerapkan e-Commerce Pada Studi Kasus Usaha Jasa Ojek 

Keliling di Kota Tegal.  

 

 Indikator kerugian pelaku usaha dalam menerapkan e-Commerce di 

dalam usahanya yaitu pengiriman barang yang dipesan memerlukan waktu 

yang lama, banyaknya kompetitor yang sudah menerapkan e-Commerce, 

transaksi yang belum dilakukan secara online dan loyalitas pelanggan menjadi 

persoalan serius dalam dunia e-Commerce.   

Untuk mengetahui tanggapan dari responden dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4  1Kerugian Pelaku Usaha Menerapkan e-Commerce dalam Studi 

Kasus Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

 

Indikator SS 

(5) 

S (4) N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Total Kategori 

Terkadang Pengiriman Barang 

yang Dipesan Memerlukan 

Waktu yang Lama 

Dengan penerapan e-Commerce 

pelaku usaha memiliki kendala 

pada waktu  pengiriman barang 

kepada konsumen. 

 

0 0 0 5 0 10 Rendah 

Banyaknya Kompetitor 

Didalam persaingan bisnis jasa 

ojek keliling berbasis e-

Commerce sudah banyak 

perusahaan yang bergerak 

dibidang yang sama.  

0 4 1 0 0 19 Tinggi 
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Transaksi yang Belum 

Dilakukan Secara Online 

Jasa ojek keliling kota Tegal tidak 

memiliki sejarah transaksi yang 

akurat.  

 

0 5 0 0 0 20 Tinggi 

Loyalitas Pelanggan Menjadi 

Persoalan Serius dalam Dunia 

e-Commerce 

Tidak adanya hubungan secara 

langsung antara pemilik usaha 

jasa ojek keliling kota Tegal dan 

pelanggan secara langsung 

membuat persoalan yang serius. 

 

0 0 0 5 0 10 Rendah 

Rata-rata 15 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah (2017)  
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Tabel 4.4.1 1Tanggapan Pemilik, Karyawan dan Konsumen B2B atas Kerugian Pelaku Usaha dalam Menerapkan 

e-Commerce pada Perusahaan Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

 

Indikator Jawaban Kesimpulan 

R1 R2 R3 R4 R5 

KERUGIAN 

Terkadang 

Pengiriman 

Barang yang 

Dipesan 

Memerlukan 

Waktu yang 

Lama  

Dengan 

penerapan e-

Commerce 

pelaku usaha 

memiliki 

kendala pada 

waktu  

pengiriman 

barang kepada 

konsumen. 

 

 

 

 

 

Selalu berusaha agar 

tepat waktu, selalu 

datang 10-15 menit 

sebelumnya agar sudah 

sampai dilokasi 

dilakukan apabila 

konsumen memesan j-

ride jika konsumen 

memesan makanan 

atau barang belanjaan 

maka hal itu dilakukan 

dengan menyebar 

informasi kepada 

driver yang lokasinya 

dekat dengan daerah 

yang menyediakan 

orderan konsumen. 

 

  

Selalu memonitor 

driver, sehingga 

dapat mengetahui 

mana driver yang 

terdekat dengan 

orderan konsumen.  

Selalu memberikan 

informasi kepada 

konsumen karena 

dalam 

menyelesaikan 

orderan diperlukan 

koordinasi yang 

baik antara driver 

dan konsumen 

supaya driver dapat 

menyelesaikan 

orderan konsumen 

baik hal itu 

dilakukan melalui 

telepon dan sms 

supaya driver dapat 

langsung 

memahami lokasi 

konsumen.  

Lumayan 

cepat karena 

armada jasa 

ojek keliling 

lumayan 

banyak selain 

itu admin juga 

selalu 

memberikan 

informasi 

tentang 

orderan saya. 

Tidak tentu, 

karena 

tergantung 

pada restoran, 

rumah makan 

saja atau 

antrian dan 

kesediaan 

barang. 

Indikator ini tidak 

menjadi kerugian bagi 

pelaku usaha maupun 

konsumen karena bisa 

dikerjakan dengan lebih 

cepat dan dalam hal ini 

pelaku jasa ojek keliling 

kota Tegal selalu standby 

10-15 menit, apabila ada 

orderan J-ride dan 

apabila pengiriman 

makanan selalu dihimbau 

karena terjadi antrean 

pada pihak ke 3 yang 

berada diluar kuasa 

perusahaan dan dapat 

dinyatakan hal 

pengiriman barang butuh 

waktu lama tidak berlaku, 

karena pelayanannya 

sangat cepat. 
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Banyaknya 

Kompetitor 

Didalam 

persaingan 

bisnis jasa ojek 

keliling 

berbasis e-

Commerce 

sudah banyak 

perusahaan 

yang bergerak 

dibidang yang 

sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetap berpromosi di 

segala media yang 

gratis dan selalu 

menjaga kualitas 

pelayanan yang terbaik 

kepada konsumen 

walapun persaingan 

yang terjadi mulai 

ketat dan pesaing 

mulai bermunculan.  

Kompetitor mulai 

muncul, kami tetap 

menjaga performa 

dengan maksimal 

sehingga pelayanan 

kami tidak kalah dan 

tentu untuk menjaga 

persaingan kami 

terkadang membuat 

wilayah group 

seperti base camp 

bagi driver.  

Semakin ketat, 

Kompetitor baru 

mulai bermunculan. 

Dengan promo dan 

tentu porduk 

khusus jasa ojek 

keliling di kota 

Tegal yang berbasis 

aplikasi dan 

website tentu masih 

sangat membantu.   

Ketat, banyak 

hadirnya ojek 

online yang 

baru. 

Contohya 

seperti Mo-

jek, mr 

budjang dan 

ojek ojek lain 

seperti 

TEPAR 

(terima pesan 

antar). 

Ramai 

persaingan 

karena sudah 

banyak ojek 

online yang 

bermunculan. 

Dalam melihat 

banyaknya kompetitor 

pelaku usaha sudah 

melihat banyaknya ojek 

online yang mulai 

bermunculan dan 

persaingan semakin ketat 

dari tanggapan konsumen 

juga sama dengan pelaku 

usaha. 
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Transaksi 

yang Belum 

Dilakukan 

Secara Online  

Jasa ojek 

keliling kota 

Tegal tidak 

memiliki fitur 

pembayaran 

online.   

 

Melakukan via telepon 

kepada konsumen atau 

driver melakukan 

kroscek dengan 

melihat apakah alamat 

itu ada. Untuk 

pengembangan dalam 

hal transaksi online 

belum ada karena 

dibutuhkan 

pengembang berbayar 

yang mau diajak 

bekerja sama. Seperti 

pihak perbankan yang 

membutuhkan waktu 4 

tahun lamanya dalam 

berbisnis.  

Dengan melakukan 

kroscek alamat dan 

dengan telepon. 

apabila tidak terjadi 

komunikasi kembali 

antara driver dan 

konsumen maka 

orderan dinyatakan 

hangus dan orderan 

tidak dilakukan. 

Pembayaran 

dilakukan Cash On 

Delivery.  

Sebelum 

melakukan order 

admin selalu 

melakukan kroscek 

alamat terlebih 

dahulu melewati 

google maps. 

Apabila alamat 

tersebut 

teridentifikasi maka 

admin langsung 

menghubungi 

driver untuk segera 

driver mengubungi 

konsumen secara 

langsung lalu 

driver baru 

mengerjakan 

orderan dari 

konsumen apabila 

konsumen teresebut 

merespon dan 

mengklarifikasi 

dengan baik 

melalui jawaban 

akurat dan sesuai 

dengan google 

maps. 

 

Pembayaran 

dilakukan 

secara 

langsung atau 

Cash On 

Delivery, 

walaupun 

aman tetapi 

hal ini 

mengurangi 

kepraktisan 

dalam 

bertransaksi 

untuk sesama 

pebisnis. 

Mungkin hal 

ini perlu 

diperhatikan. 

Cash On 

Delivery, tidak 

bisa lewat 

ATM secara 

langsung. 

Tentu ini 

mengurangi 

kepraktisan 

dalam hal 

bertransaksi 

sebagai partner 

bisnis 

seharusnya hal 

ini sudah ada 

guna 

mempermudah 

bertransaksi.  

 

Transaksi yang belum 

dilakukan secara online 

dapat mengkhawatirkan 

tentang adanya order 

fiktif maka pelaku usaha 

melakukan kroscek 

dengan melalui telepon 

dan mencari alamat 

konsumen apakah benar-

benar ada atau tidak. 

Tanggapan dari 

konsumen pembayaran 

dilakukan secara cash on 

delivery hal ini 

sebenarnya mengurangi 

kepraktisan dalam 

bertransaksi. 
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Loyalitas 

Pelanggan 

Menjadi 

Persoalan 

Serius dalam 

Dunia e-

Commerce 

Tidak adanya 

hubungan 

secara 

langsung 

antara pemilik 

usaha jasa ojek 

keliling kota 

Tegal dan 

pelanggan 

secara 

langsung 

membuat 

persoalan yang 

serius. 

 

Mereka sangat antusias 

terhadap adanya jasa 

ojek keliling dan 

menawarkan kepada 

masyarakat agar lebih 

memudahkan dalam 

menjalankan aktivitas 

sehari-hari.  

Kota Tegal 

mempunyai budaya 

konsumtif, tetapi 

tidak ingin repot, 

jadi kecepatan dan 

ketepatan kami 

dapat melayani 

pelanggan dengan 

baik. Dan antusias 

pelanggan sangat 

tinggi. 

Ya animo warga 

Tegal masih sangat 

tinggi karena 

pesanan masih 

dilakukan oleh 

pelanggan yang 

baru maupun yang 

lama.  

Jasa ojek 

keliling yang 

menawarkan 

jasa dan 

tergantung 

pada opsi 

keuntungan 

yang 

diberikan. 

Selama ini jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal 

menawarkan 

dalam promo 

dan saya 

menyetujui 

opsi yang saya 

pilih. 

Ya karena jasa 

ojek keliling 

kota Tegal 

dapat 

memudahkan 

aktivitas saya 

sehari-hari, 

selain itu 

pesaing 

lainnya belum 

ada yang 

sepraktis jasa 

ojek keliling di 

kota Tegal 

yang 

menggunakan 

aplikasi dan 

juga website 

yang sangat 

memudahkan 

saya dalam 

melakukan 

order. 

Loyalitas pelanggan 

bukan permasalahan bagi 

jasa ojek keliling dikota 

Tegal karena melihat 

antusias dari konsumen 

yang tinggi dan juga 

budaya konsumtif 

masyarakat kota Tegal. 

Sedangkan tanggapan 

dari konsumen yang loyal 

karena sudah 

menggunakan aplikasi 

dibanding competitor 

lainnya dan juga terdapat 

promo dan opsi untuk 

kerja sama dengan jasa 

ojek keliling di kota 

Tegal. Hal ini sangat 

membantu dan 

menguntungkan. 

Sumber: data primer yang diolah (2017) 
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Pada indikator ke pertama pada kerugian pelaku usaha, karyawan dan 

konsumen B2B jasa ojek keliling di kota Tegal memberikan pendapat tentang e-

Commerce terkadang pengiriman barang yang dilakukan lama namun pada 

kenyataannya jasa ojek keliling di kota Tegal berkebalikan pada teori yang ada 

karena pengiriman barang yang dipesan memerlukan waktu lama dalam hal ini 

pelaku usaha jasa ojek keliling di kota Tegal melakukan kecepatan seperti standby 

10-15 menit apabila ada orderan J-ride dan apabila pengiriman makanan selalu 

dihimbau karena terjadi antrean pada pihak ke 3 yang berada diluar kuasa perusahaan 

tanggapan dari konsumen menanggapi bahwa hal ini tidak berlaku karena 

pelayanannya sangat cepat apabila adanya keterlambatan itu terjadi sesuatu pada 

pihak ke 3 seperti harus mengantre. Hal ini mendapatkan penilaian dari responden 

dengan score sebesar 10 dengan presentase 100% responden tidak setuju dengan 

pengiriman barang yang memerlukan waktu yang lama dan hal ini masuk kedalam 

golongan kategori rendah untuk kerugian pelaku usaha, karyawan dan konsumen 

B2B jasa ojek keliling di kota Tegal.  

Pada indikator kedua pada kerugian pelaku usaha, karyawan dan konsumen 

B2B jasa ojek keliling di kota Tegal memberikan pendapat tentang e-Commerce 

dalam hal banyaknya kompetitor dintaranya Dalam melihat banyaknya competitor 

pelaku  usaha sudah melihat banyaknya ojek online yang mulai bermunculan dan 

persaingan semakin ketat dari tanggapan konsumen juga sama dengan pelaku usaha. 

Hal ini mendapat penilaian dari responden dengan skor sebesar 19 dengan presentase 
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sebesar 80% setuju dan 20% netral sehingga banyaknya kompetitor dimasukan 

kedalam golongan kategori tinggi untuk kerugian pelaku usaha, karyawan dan 

konsumen B2B jasa ojek keliling di kota Tegal.  

Pada indikator ketiga pada kerugian pelaku  usaha, karyawan dan konsumen 

B2B jasa ojek keliling di kota Tegal memberikan pendapat tentang e-Commerce 

dalam hal transaksi yang belum dilakukan secara online Transaksi yang belum 

dilakukan secara online dapat mengkhawatirkan tentang adanya order fiktif maka 

pelaku usaha melakukan kroscek dengan melalui telepon dan mencari alamat 

konsumen apakah benar-benar ada atau tidak. Tanggapan dari konsumen pembayaran 

dilakukan secaa cash on delivery hal ini sebenarnya mengurangi kepraktisan dalam 

bertransaksi. Hal ini mendapat penilaian dari responden dengan skor sebesar 20 

dengan presentase responden 100% setuju sehingga dalam hal transaksi belum 

dilakukan secara online masuk kedalam golongan kategori tinggi untuk kerugian 

pelaku usaha, karyawan dan konsumen B2B jasa ojek keliling di kota Tegal.  

Pada indikator keempat pada kerugian pelaku usaha, karyawan dan konsumen 

B2B jasa ojek keliling di kota Tegal memberikan pendapat tentang e-Commerce 

dalam loyalitas pelanggan menjadi persoalan serius dalam dunia e-Commerce yaitu 

Loyalitas pelanggan bukan permasalahan bagi jasa ojek keliling dikota Tegal karena 

melihat antusias dari konsumen yang tinggi dan juga budaya konsumtif masyarakat 

kota Tegal. Sedangkan tanggapan dari konsumen yang loyal karena sudah 

menggunakan aplikasi dibanding kompetitor lainnya dan juga terdapat promo dan 



78 
 

opsi untuk kerja sama dengan jasa ojek keliling di kota Tegal. Hal ini sangat 

membantu dan menguntungkan. Hal ini mendapat penilaian dari responden dengan 

skor sebesar 10 dengan presentase 100% responden tidak setuju pada loyalitas 

pelanggan menjadi persoalan serius dan hal ini masuk kedalam kategori rendah untuk 

kerugian pelaku usaha, karyawan dan konsumen B2B jasa ojek keliling di kota Tegal.  

Berikut ini adalah rekapitulasi masing-masing variabel yaitu:  

NO Variabel Rata-Rata Skor Kategori 

1 Motivasi 20,2 Tinggi 

2 Keuntungan 19,13 Tinggi 

3 Kerugian 15 Tinggi 

Sumber: data primer yang diolah (2017)  

 Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa ternyata semua variabel 

termasuk kedalam kategori tinggi artinya responden Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal 

memiliki motivasi, keuntungan dan kerugian yang tinggi dalam menerapkan e-

Commerce untuk usaha Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal motivasi yang terpenting 

adalah memanfaatkan promosi produk melalui media sosial, aplikasi dan website 

dalam memasarkan produk sehingga mampu melakukan penghematan baik dengan 

aplikasi dan website yang gratis sehingga mengurangi biaya promosi, tenaga kerja 

memakai sistem bagi hasil dan lokasi kantor hanya berada di satu tempat saja dan 

tentu penggunaan website perusahaan bisa melakukan informasi yang tepat waktu 



79 
 

baik melalui data base dari aplikasi yang terhubung dengan konsumen baik melalui 

email atau telepon sehingga efektif dalam konsistensi informasi yang baik dilakukan 

melalui broadcast group karyawan dan konsumen juga melalui format pemesanan 

sehingga hal ini dapat melakukan pelayanan pelanggan yang lebih baik dan dapat 

merespon pelanggan dengan cepat dan tepat dalam membalas pesan konsumen dalam 

menyelesaikan orderan, yang dapat dilakukan 24 jam dalam sehari hal itu juga 

dibantu melalui menciptakan data base dengan mengumpulkan kontak konsumen 

dalam rekap aplikasi supaya dapat melakukan informasi yang uptodate. 

 Untuk keuntungan yang tinggi Jasa Ojek Keliling di Kota Tegal ini dapat 

diketahui bahwa perusahaan memperoleh website dan aplikasi yang merupakan 

senjata andalan bagi jasa ojek keliling di kota Tegal sehingga dalam memperoleh 

konsumen yang baru dapat dilakukan melalui internet diantaranya cara melakukan 

update pada aplikasi, memberi promo dan inovasi produk terbaru dan jasa ojek 

keliling di kota Tegal hal ini menyebabkan biaya yang murah dikeluarkan oleh 

perusahaan karena promo dilakukan melalui internet selain itu didalam pencarian 

produk dapat dilakukan lebih cepat karena jasa produk dapat dilakukan lebih cepat 

karena jasa produk diletakan pada halaman awal menu aplikasi, perusahaan juga 

dalam memberikan katalog belanja pelaku usaha menerapkan sistem transparan 

kepada konsumen dengan melalui label harga yang digunakan untuk menyediakan 

informasi yang banyak kepada konsumen baik label harga, foto produk maupun jasa 

yang disediakan jadi dapat menciptakan komunikasi sasaran sehingga orderan sesuai 
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dengan apa yang disorder konsumen dan dapat diketahui oleh pelaku usaha dari hal 

itu hal tersebut sudah dapat menciptakan produk khusus dimana produk khusus 

melihat kebutuhan masyarakat yang belum ada.   

 kerugian yang tinggi dikarenakan banyaknya kompetitor yang mulai muncul 

dan persaingan semakin ketat dan transaksi yang belum dilakukan secara online yang 

dapat mengkhawatirkan pelaku usaha tentang adanya order fiktif dan harus selalu 

melakukan kroscek terlebih dahulu untuk konsumen kekurangan pelayanan dalam 

pembayaran online dapat mengurangi kepraktisan konsumen dalam melakukan 

transaksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


