
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses 

penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman 

informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama 

penyimpanannya. (Mokoginta. D, 2010). 

Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi di Indonesia berpengaruh pada 

cara sebuah perusahaan untuk memasarkan produknya. Salah satu inovasi pemasaran 

dan penjualan adalah menggunakan internet sebagai suatu media yang dimana 

perusahaan tersebut dapat memasarkan produknya dalam skala yang luas atau yang 

dikenal dengan e-commerce. “E-commercemerupakan satu set dinamis, aplikasi, dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen maupun komunitas 

melalui transaksi elektronik, pertukaran barang elektronik, servis dan informasi” 

Fingar (dalam Kosasi. S. 2015). Sandhausen (dalam Pradana, 2015:36) memberikan 

penjelasan mengenai sistem bisnis e-commerceyang terdiri dari tiga pihak stakeholder 

yaitu pelaku bisnis yang dilambangkan dengan ‘B’ (business), konsumen ‘C’, dan 

pemerintah yang dilambangkan dengan ‘G’ (goverment). Di dalam sistem bisnis 

terdapat jenis-jenis interaksi yang dijelaskan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1Bentuk – Bentuk Interaksi di Dalam Bisnis 

No. Nama Penjelasan 

1. B2B (Business to 

Business) 

Transaksi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis 

lainnya. 

2. B2C (Business to 

Consumer) 

Aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan dengan 

konsumen secara langsung. 

3. C2C (Consumer to 

Consumer) 

Aktivitas bisnis yang dilakukan oleh konsumen satu 

dengan konsumen lainnya. 

4. C2B (Consumer to 

Business) 

Model bisnis yang konsumen lakukan dimana dapat 

membentuk dan menciptakan nilai akan proses 

bisnis. 

5. B2G (Business to 

Goverment) 

B2G merupakan suatu aktivitas bisnis yang terjadi 

antara pelaku bisnis dengan pemerintah baik dan 

dapat berupa sebuah kesepakatan spesifik yang 

mendukung kelancaran bisnis. 

6. G2C (Goverment to 

Consumer) 

Hubungan atau interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat. 

Sumber : (Sandhausen, 2008) dalam Pradana (2015) 

Bisnis yang menggunakan e-commerce ataupun penjualan online banyak ditemui 

di Indonesia. Pada akhir tahun 2016 terdapat 26,2 juta usaha yang menggunakan e-

commerce, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah usaha yang menggunakan e-

commerce di Indonesia naik sebesar 17% (Sumber: BPS Sensus Ekonomi 2016) 

dalam (Deny. S, 2016).Sebagai contoh bisnis yang menggunakan e-commerce pada 

usahanya adalah Tokopedia yang berdiri sejak tahun 2009. Tokopedia menggunakan 

website sebagai marketplace yang digunakan untuk transaksi antara pembeli dan 

penjual barang. Tokopedia memiliki CTO (Chief Technology Officer) yang memiliki 

peran penting di dalam bidang teknologi dan juga pengembangan fitur-fitur yang 

terdapat di dalam website Tokopedia. Fitur-fitur yang terdapat di dalam website 
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Tokopedia secara rutin di kembangkan sehingga konsumen dapat dengan mudah 

mengakses website Tokopedia. Jenis website Tokopedia termasuk ke dalam online 

marketplace yang merupakan model bisnis dimana website yang bersangkutan tidak 

hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja melainkan juga memberikan 

fasilitas untuk transaksi uang secara online. Tokopedia masuk ke dalam interaksi 

bisnis C2C (costumer to costumer) yang aktivitas bisnisnya dilakukan oleh konsumen 

satu dengan konsumen lainnya. Selain Tokopedia masih banyak lagi perusahaan-

perusahaan yang menggunakan e-commercedi dalam menjalankan usahanya seperti 

Bukalapak, OLX, Ali Baba dan Lazada. 

Menurut Danny Oei, CEO dan Co-founder dari Mindtalk (Nova, 14 Maret 2016) 

dalam (Esquire, 1 Juni 2016)menjelaskan bahwa mobile subscription mencapai angka 

112% yang berarti jumlahnya melebihi jumlah penduduk Indonesia. Fenomena ini 

disebabkan oleh karena masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki dua atau tiga 

ponsel untuk diri sendiri. Hal ini membuat e-commerce memiliki pasar yang luas di 

Indonesia. Menurut Nayoko Wicaksono CEO dari Seekmi.com (Esquire, 1 Juni 2016) 

berpendapat “Di Indonesia, kebanyakan paradigma mengenai e-commerce hanya 

untuk jual beli barang, padahal potensi e-commerce itu jauh lebih besar. Dari Seekmi, 

saat ini kami baru saja memulai untuk merevolusi bidang jasa”. Menurut Nayoko, 

diperkirakan bahwa pada tahun 2015, online sales di Indonesia mencapai hingga 3,56 

miliar dolar Amerika. Nayoko juga berpendapat bahwa e-commerce telah menjadi 

peluang terbaik dan terbesar bagi bisnis karena menemukan customers tidak sesulit 

dulu berkat e-commerce.Oleh karena perkembangan e-commerce yang ada di 

Indonesia, para pelaku usaha dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dalam 

memasarkan produknya dengan menggunakan e-commerce agar kinerja perusahaan 

dan kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga. 

 PT. Angrangun Berlian Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di 

dalam bidang supplier alat-alat maupun mesin seperti Turbine Parts, Wires, Valve, 

Otomat, dan Grinding Ball kepada beberapa perusahaan BUMN, namun yang 
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menjadi fokusnya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN). Produk yang dipasarkan 

berasal dari negara Amerika, Jepang, Cina dan Australia. PT. Angrangun Berlian 

Nusantara memiliki tujuan untuk mengembangkan pasar mereka lebih luas dan juga 

memperbanyak kapasitas produk yang dijual. Perusahaan ini menerapkan e-

commercedengan menggunakan menggunakan website sebagai media penjualan 

online yang di dalamnya terdapat katalog produk dan agency yang dimiliki, 

konsumen dapat melihat produk-produk yang tersedia pada website PT. Angrangun 

Berlian Nusantara dan jika berminat dapat melakukan pemesanan melalui kontak 

yang di sediakan pada website  tersebut. PT.Angrangun Berlian Nusantara memiliki 

alamat website www.angrangun.com dan dapat digunakan dengan search engine 

seperti Google dan Yahoo. Masalah e-commerceyang saat ini dihadapi oleh 

PT.Angrangun Berlian Nusantara adalah traffic atau pengunjung webyang sedikit dan 

pesanan konsumen dari website tidak terlalu banyak. 

 Ada banyak pesaing yang memiliki bisnis serupa dan sudah menerapkan e-

commerce salah satunya adalah PT. Tommy Adji Prasetyo yang bergerak dalam 

bidang supplier alat-alat maupun mesin seperti Turbine Parts, Conveyor dan 

Wires.PT. Tommy Adji Prasetyo berdiri sejak tahun 1991, PT. Tommy Adji Prasetyo 

menerapkan e-commerce dengan menggunakanwebsiteyang berisi tentang produk- 

produk dan agency yang dimiliki, selain itu di dalam website terdapat enquiry yang 

merupakan form untuk melakukan pemesanan secara online. PT. Tommy Adji 

Prasetyo memiliki alamat website www.tommyadji.com dan dapat digunakan dengan 

search engine seperti Google dan Yahoo. 

 Dalam mengembangkan e-commerce PT.Angrangun Berlian Nusantara, salah 

satu metode yang dapat diterapkan adalah search engine optimization (SEO). Melalui 

SEO kita dapat mengoptimasikan website dari perusahaan kita agar berada pada 

halaman pertama search engine. Ketika seseorang ingin mencari sebuah produk, 

tentunya mereka akan menggunakan mesin pencari seperti Google, Yahoo, atau Bing. 

http://www.angrangun.com/
http://www.tommyadji.com/
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Oleh karena hal itu perusahaan perlu menerapkan SEO agar nama perusahaan 

ataupun produk yang dipasarkan dapat muncul di dalam mesin pencari. 

 Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengangkat konsep tersebut 

sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Inovasi E-CommercePada 

PT.Angrangun Berlian Nusantara.”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya maka permasalahan penelitian 

adalah:  

Bagaimana inovasi e-commerce pada PT.Angrangun Berlian Nusantara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses inovasi e-

commercepada PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

A. Manfaat Akademik 

 Kegunaan dari segi akademik dalam penelitian ini yaitu sebagai referensi bagi 

pihak-pihak yang ingin mencari informasi berkaitan dengan penerapan inovasi 

sistem e-commercepada PT.Angrangun berlian Nusantara. 

B. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan sebagai pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang ingin melakukan inovasi e-commerce di perusahaan 

nya. 

C. Manfaat Bagi Perusahaan 
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Melalui penelitian ini PT.Angrangun Berlian Nusantara dapat memperoleh ide 

guna mengembangkan sistem e-commerceyang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


