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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah sistem E-Commerce yang 

berfokus pada penggunaan Website secara optimal pada PT. Angrangun Berlian 

Nusantara. 

3.2Responden Riset 

Responden riset pada penelitian ini adalah Manajemen Personalia PLTU TJB 

Jepara, Ahli IT, IT Officer PT.Angrangun Berlian Nusantara dan Direktur PT. 

Angrangun Berlian Nusantara dengan tujuan untuk mendapatkan data hasil 

wawancara yang berupa jumlah pengunjung internet, jumlah pemesanan melalui 

website, jenis barang yang dimiliki dan sejarah perusahaan yang diperlukan di dalam 

penelitian ini. 

3.3Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari sumber utama baik secara individu atau 

perseorangan dengan menggunakan metode wawancara. Data sekunder diperoleh 

melalui studi literatur dandata-data lain yang berkaitan seperti buku, internet, surat 

kabar dan lain-lain. Sumber data penelitian berasal dari wawancara dengan IT Officer 

dan Direktur PT. Angrangun Berlian Nusantara.Adapun jenis data dansumber data 

yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

No. Jenis Data Sumber Data 

1. Jumlah pengunjung 

website (Primer) 

IT Officer PT. Angrangun Berlian Nusantara 

2. Penggunaan E-

Commerce (Primer) 

IT Officer PT. Angrangun Berlian Nusantara 

3. Jumlah pemesanan 

melalui website 

(Primer) 

Direktur PT.Angrangun Berlian Nusantara 

4. Jenis barang yang di 

miliki (Primer) 

Direktur PT.Angrangun Berlian Nusantara 

5. Konten 

WebsiteTerbaru 

(Primer) 

IT Officer PT. Angrangun Berlian Nusantara 

6. Jumlah pengguna e-

commerce (Sekunder) 

Badan Pusat Statistik 

7. Berbagai literatur yang 

relevandengan 

penelitian (Sekunder) 

Perpustakaan, buku-buku,peraturan-peraturan dan 

internet. 

8. Ide Brainstorming -Direktur PT.Angrangun Berlian Nusantara 

-IT Officer PT. Angrangun Berlian Nusantara 

- Ahli IT 

- Manajemen Personalia PLTU TJB Jepara 

 

3.4Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan: 
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1. Wawancara, Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dan akurat dariManajemen Personalia PLTU TJB Jepara, Ahli IT, IT 

Officer PT.Angrangun Berlian Nusantara dan Direktur PT. Angrangun Berlian 

Nusantara. 

2. Studi kepustakaan, dengan cara mencari literatur dan data-data lain yangberkaitan 

seperti buku, internet, surat kabar dan lain-lain. Studi pustaka digunakan untuk 

mencari referensi mengenai teori – teori yang berkaitan dengan inovasi dan e-

commerce, dan terutama metode proses inovasi. 

3. Observasi, observasi dilakukan untuk mengetahui perubahan setelah penerapan 

proses inovasi di PT.Angrangun Berlian Nusantara 

3.5Alat Analisis Data 

 Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis dekriptif 

kualitatif, jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang 

diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. (Misna. A. 2015). Analisis ini 

meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan pada akhirnya menjadi 

sebuah hasil dan kesimpulan yang mengacu pada analisis data. Analisis deskriptif 

kualitatif mengacu pada studi kuantitatif pada analisis data yang didapat baik dari 

perubahan jumlah pengunjung web maupun tingkat pemesanan melalui web. Metode 

deskriptif pada penelitian ini digunakan dengan  metode di bawah ini : 

a. Melakukan wawancara secara langsung terhadap responden riset untuk mengetahui 

data-data atau informasi terkait jumlah pengunjung website, jumlah pemesanan 

melalaui website, jenis barang yang dimiliki, penggunaan e-commerce dan sejarah 

PT.Angrangun Berlian Nusantara.  

b. Melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan dan berbagai literatur 
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berkaitan dengan tingkat keoptimalan sebuah website, proses inovasi menggunakan 

search engine optimization. 

c. Melakukan tahapan proses inovasi, yaitu tahap inisiasi dan tahap implementasi. 

1.) Tahap inisiasi 

- Melihat peluang, mengidentifikasi konsumen dan kompetitor 

dilakukan untuk mengetahui peluang yang ada. Contoh : Melihat 

keuntungan pasar e-commerce yang mengalami peningkatan sebesar 

112% mobile subscription dan online sales mencapai 3,56 miliar dollar 

Amerika. 

- Mengeluarkan ide, mencari ide yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan penggunaan e-commerce di perusahaan. Contoh: 

Brainstorming dengan narasumber responden. 

2.) Pada tahap implementasi, proses inovasi diterapkan pada 

PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

- Mengkaji ide, melakukan pengkajian terhadap ide yang berasal dari 

brainstorming dan dari hasil kajian tersebut dipilih ide-ide yang paling 

sesuai dan bisa diterapkan di dalam perusahaan. 

- Implementasi, tahap ini dilakukan dengan cara penerapan ide hasil 

brainstorming yang telah dikaji di PT.Angrangun Berlian Nusantara.  

d. Melakukan interpretasi data yang berkaitan dengan perubahan jumlah pengunjung 

web dan jumlah pemesanan melalui web. 

e.Kesimpulan didapat untuk mengetahui perubahan setelah proses inovasi diterapkan. 

Seluruh data yang didapat dari hasil wawancara direduksi untuk menyaring 

data-data yang telah didapat dan kemudian dirangkum kembali untuk dipilih pokok 
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pentingnya. Selanjutnya data di susun secara sistematis agar lebih mudah untuk 

dipahami. Langkah – langkah dalam mengolah data yang diperoleh adalah : 

1. Menghitung jumlah pengunjung website dan jumlah pemesanan 

melalui website berdasarkan data hasil wawancara dengan responden 

2. Mengidentifikasi jenis barang yang dipesan 

3. Mengukur tingkat keoptimalan website PT.Angrangun terhadap 

search engine 

4. Mengidentifikasi ide yang tepat untuk membuat website lebih optimal 

dengan melakukan tahapan di dalam proses inovasi yaitu tahap inisiasi 

(melihat peluang dan mengeluarkan ide) dan tahap implementasi 

(mengkaji ide dan implementasi) 

5. Menggunakan ide hasil brainstorming yang telah dikaji melalui proses 

inovasi untuk mengoptimalkan website 

6. Menganalisis perubahan pada pengunjung web dan pemesanan melalui 

web setelah proses inovasi dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


