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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 Berlokasi di Semarang, PT. Angrangun Berlian Nusantara telah beroperasi 

lebih dari 10 tahun sejak didirikan pada tanggal 9 Maret 2005. Perusahaan ini 

didirikan oleh Bapak Sugiyanto bersama dengan Bapak Didi Setiadi. PT. Angrangun 

Berlian Nusantara berpengalaman dalam mendukung segala persyaratan untuk bagian 

Mekanikal dan Elektrikal untuk perusahaan Industri & Pembangkit Listrik di seluruh 

Indonesia, beberapa di antaranya adalah perusahaan nasional. Seperti, PT. PLN 

(Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B, PT. Indonesia Power Semarang, PT. PJB 

Muara Karang, dll. 

 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.Dengan latar belakang teknis dan manufaktur yang kuat, dan juga Sumber 

Daya Manusia dan produk berkualitas tinggi, ABN berkembang menjadi perusahaan 

besar yang dapat bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Oleh karena itu, sampai 

saat ini ABN masih ada untuk memberikan kebutuhan akan bagian Mechanical dan 

Eletrical, bahkan nama ABN dikenal lebih baik di beberapa perusahaan besar 

nasional. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

 Responden pada penelitian ini adalah perusahaan supplier PT.Angrangun 

Berlian Nusantara dan karyawan yang diteliti terdiri dari 2 orang yaitu IT Officer dan 

Direktur. Penjelasan mengenai gambaran umum responden dari PT.Angrangun 

Berlian Nusantara  terdapat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden PT.Angrangun Berlian Nusantara 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Pria  4 100% 

2. Wanita 0 0% 

 Total 0 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

 Responden pada PT.Angrangun Berlian Nusantara semuanya di dominasi oleh 

jenis kelamin pria yaitu dengan jumlah 4 orang dan persentasenya sebesar 100%. 

Tabel 4.2 Cross Tabel Antara Jenis Kelamin dan Usia Responden 

Keterangan Usia Total 

20-30 tahun 41-50 tahun 

Jenis 

Kelamin 

Pria 1 (25%) 3 (75%) 4 (100%) 

Wanita 0 0 0 (0%) 

Total 1 (25%) 1 (75%) 4 (100%) 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

 Diketahui dari jenis kelamin dan usia sampel PT.Angrangun Berlian 

Nusantara yaitu pria berusia 20-30 tahun dengan jumlah 1 orang dengan persentase 

25% dan pria berusia  41-50 tahun dengan jumlah 3 orang dengan persentase 75%.  

Tabel 4.3 Cross Table Jenis Kelamin Dan Status Responden 

Keterangan Status Total 

Menikah Belum Menikah 

Pria 1 (25%) 3 (75%) 4 (100%) 

Wanita 0 0 0 (0%) 

Total 1 (25%) 1 (75%) 4 (100%) 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 
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 Diketahui sampel dari PT.Angrangun Berlian Nusantara dari jenis kelamin 

dan status sampel yaitu dengan jenis kelamin pria dan status menikah berjumlah 1 

orang (25%) sedangkan untuk sampel dengan jenis kelamin pria dan status belum 

menikah berjumlah 3 orang (75%) . 

Tabel 4.4 Cross Table Perbandingan Status Dengan Jenis Kelamin Tiap 

Responden 

Keterangan Status Responden Total 

Owner Karyawan Ahli Konsumen 

Jenis 

Kelamin 

Pria 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 

(100%) 

Wanita 0 0   0 

Total 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 4 

(100%) 

Sumber : Data Primer yang diolah (2017) 

 Diketahui dari sampel PT.Angrangun Berlian Nusantara jenis kelamin pria 

dengan status responden owner berjumlah 1 orang dengan persentase 25%, sedangkan 

untuk jenis kelamin pria dengan status responden karyawan berjumlah 1 orang 

dengan persentase 25%, untuk jenis kelamin pria dengan status responden ahli IT 

berjumlah 1 orang dengan persentase 25% dan untuk jenis kelamin pria dengan status 

responden konsumen berjumlah 1 orang dengan persentase 25%. 

4.3 Analisis dan Pembahasan 

4.3.1 Proses Inovasi E-Commerce 

 Proses inovasi e-commerce yang dilakukan guna mengatasi masalah 

pengunjung website yang sedikit dan sedikitnya pesanan konsumen melalui website 

ada beberapa tahapan, yaitu : 
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4.3.1.1 Tahap Inisiasi 

Tahap inisiasi memiliki 2 proses di dalamnya, yaitu melihat peluang yang bisa 

dimanfaatkan oleh PT.Angrangun Berlian Nusantara dan setelah itu untuk proses 

yang kedua adalah mengeluarkan ide terkait peluang yang sudah di dapat. 

Pembahasan mengenai kedua proses tersebut di jelaskan di bawah ini : 

4.3.1.1.1 Melihat Peluang 

Melihat peluang dalam PT.Angrangun Berlian Nusantara dimulai dari 

beberapa langkah.  

1. Langkah pertama adalah melihat konsumen yang mengakses e-commerce 

guna melakukan pemesanan secara online maupun secara langsung pada 

perusahaan PT. Angrangun Berlian Nusantara dan juga perusahaan pesaing. 

Saat ini konsumen PT. Angrangun Berlian Nusantara dan pesaing dapat 

dilihat di tabel berikut: 

Tabel 4.5 Konsumen PT.Angrangun Berlian Nusantara dan Perusahaan Pesaing 

No. 

Konsumen yang 

mengakses e-commerce 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara 

Konsumen yang 

mengakses e-

commerce 

perusahaan pesaing 

Peluang 

Konsumen 

yang Bisa 

Dikerjakan 

1. TJB Power Services 

Jepara 

TJB Power Services 

Jepara 

1.Pupuk 

Kaltim 

2.Pupuk 

Kujang 

2. PLN Rayon Cakranegara 

Lombok 

Pupuk kaltim 

3. PLTU Kanci Cirebon Pupuk Kujang 

4. Indonesian Power 

Semarang 

Pertamina 

5.  PLTU Kanci Cirebon 

Sumber : Data yang diolah 2018 
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Tabel 4.5 diatas menjelaskan ada 4 (empat) konsumen yang mengakses e-

commerce pada PT.Angrangun Berlian Nusantara yaitu TJB Power Service 

Jepara, PLN Rayon Cakranegara Lombok, PLTU Kanci Cirebon dan 

Indonesian Power Semarang. Di kolom selanjutnya berisikan konsumen yang 

mengakses e-commerce perusahaan pesaing terdapat 5 (lima) perusahaan 

yaitu, TJB Power Services Jepara, Pupuk Kaltim, Pupuk Kujang, Pertamina 

dan PLTU Kanci Cirebon. Kedua kolom tabel tersebut dibandingkan untuk 

melihat perusahaan mana yang belum dikerjakan oleh PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dan setelah dibandingkan mendapatkan hasil ada 2 (dua) 

perusahaan yang belum dikerjakan oleh PT.Angrangun Berlian Nusantara 

yaitu Pupuk Kaltim dan Pupuk Kujang. Kedua perusahaan tersebut dapat 

menjadi peluang konsumen yang dapat dikerjakan PT.Angrangun Berlian 

Nusantara. 

2. Setelah mengidentifikasi konsumen hal selanjutnya yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi kemungkinan pesaing yang bergerak di dalam bidang yang 

sama. Pesaing dapat dilihat dari perusahaan-perusahaan yang mengikuti 

tender di konsumen yang sama yaitu PT. Tommy Adi Prasetyo. 

PT.Tommy Adi Prasetyo merupakan supplier yang memiliki produk yang 

sama dan ikut masuk ke dalam tender konsumen yang sama. Perbandingan 

produk yang ditawarkan PT. Tommy Adi Prasetyo dengan PT.Angrangun 

Berlian Nusantara dapat dilihat di tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Perbandingan produk yang ditawarkan PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dengan PT. Tommy Adi Prasetyo 

No. Produk yang 

Ditawarkan 

PT.Angrangun 

Berlian Nusantara 

Produk yang 

Ditawarkan PT. 

Tommy Adi Prasetyo 

Peluang 

Produk yang 

Ditawarkan 

1. Grinding Ball 

(Qingzhou Dazhong) 

Industrial automation 

control, Grinding Ball, 

Switches, UPS 

(Foxboro) 

1. Switches 

2. UPS 

2. Valve, Pump 

(Hydac) 

Valve, Pump (Valqua) 

3. Heat Transfer, 

Separator (Alva 

Laval) 

Steam Traps, Pressure 

Reducing Valves for 

steam, Air Traps & 

Air Vents and 

Ancillary Equipment 

(Miyawaki) 

4. Valve, Controls and 

Connectivity 

(Merrick) 

  

5.  Large size water 

turbines and Pumps 

(DMW) 

  

6. Thermal Power 

System (Teledyne) 

  

7. Wika Instruments   

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

Tabel 4.6 menjelaskan mengenai perbandingan produk yang  ditawarkan 

PT.Angrangun Berlian Nusantara dengan PT. Tommy Adi Prasetyo. Produk 

yang ditawarkan PT.Angrangun Berlian Nusantara terdiri dari Grinding Ball, 

Valve, Pump, Heat Transfer, Separator, Controls and Connectivity, Large Size 

Water Turbines and Pumps, Thermal Power System dan Instrument Building. 

Sedangkan produk yang ditawarkan perusahaan pesaing adalah Industrial 
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Automation Control, Grinding Ball, Switches, UPS, Valve, Pump, Steam 

Traps, Pressure Reducing Valves for Steam, Air Traps dan Air Vents dan 

Ancillary Equipment. Dari perbandingan produk yang ditawarkan antara 

kedua perusahaan tersebut terdapat peluang produk yang bisa ditawarkan 

kepada konsumen oleh PT.Angrangun Berlian Nusantara yaitu produk 

Switches dan UPS karena produk tersebut dapat dipesan oleh PT.Angrangun 

Berlian Nusantara melalui pabrik produksi Merrick. 

3. Setelah melihat konsumen dan pesaing PT.Angrangun Berlian Nusantara 

langkah yang dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi peluang e-

commerce. Setelah melakukan perbandingan antara konsumen dan produk 

yang ditawarkan PT.Angrangun Berlian Nusantara dengan perusahaan 

pesaing didapatkan peluang berkaitan dengan pengembangan e-commerce 

yang dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 Peluang E-Commerce yang Didapat Dari Perbandingan Antara 

Konsumen dan Produk yang Ditawarkan PT.Angrangun Berlian Nusantara 

Dengan Perusahaan Pesaing 

No. Peluang E-Commerce 

(Hasil Perbandingan 

Konsumen) 

No. Peluang E-Commerce  

(Hasil Perbandingan Produk 

yang Ditawarkan) 

1. Menambah Konsumen 

yang Baru yaitu Pupuk 

Kaltim. 

3. Menambah Produk yang 

dipasarkan Pada Website 

2. Meningkatkan 

Branding Melalui 

Website Perusahaan 

  

Sumber : Data yang Diolah 2018 
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 Dengan melihat perbandingan konsumen dan produk yang ditawarkan antara 

PT.Angrangun Berlian Nusantara dengan perusahaan pesaing didapatkan 

peluang e-commerce yaitu menambah konsumen yang baru yaitu Pupuk 

Kaltim, meningkatkan branding melalui website perusahaan dan menambah 

produk yang dipasarkan pada website pada PT.Angrangun Berlian Nusantara 

adalah sebagai berikut : 

a.Menambah Konsumen yang Baru yaitu Pupuk Kaltim. Dengan 

melakukan inovasi e-commerce PT.Angrangun Berlian Nusantara dapat 

menjangkau perusahaan-perusahaan lain di daerah yang baru, seperti 

perusahaan PT. Pupuk Kaltim yang sedang mengembangkan Pusat Listrik 

Tenaga Uap di Kawasan Industri Bontang, Kalimantan Timur. Berdasarkan 

data keuangan PT. Pupuk Kaltim tahun 2008, terdapat dana di dalam bagian 

pengadaan peralatan sebesar USD 6.864.604 dan setiap periode perusahaan 

tersebut menyediakan tender untuk pengadaan alat – alat baru yang 

menghasilkan peluang bagi supplier khususnya PT. Angrangun Berlian 

Nusantara. 

b. Menambah Produk yang Dipasarkan Pada Website. Dilihat dari 

perbandingan produk yang sering diakses dan dibutuhkan konsumen terdapat 

peluang untuk menambah produk baru yang dipasarkan pada website yaitu 

switches dan UPS. Produk switches dan UPS sudah dipasarkan oleh 

perusahaan pesaing namun perusahaan produksi Merrrick yang diageni oleh 

PT. Angrangun Berlian Nusantara juga memiliki produk yang sama dan harga 

yang bersaing. Maka dari itu produk switches dan UPS dapat menjadi peluang 

sebagai produk yang akan ditambah dalam katalog website perusahaan. 

c. Meningkatkan BrandingMelalui Website Perusahaan. Dengan 

melakukan pengembangan di dalam e-commercePT.Angrangun Berlian, 

branding perusahaan akan ditingkatkan melalui website yang dapat 



 

43 
 

menjangkau konsumen yang ditargetkan perusahaan. Sebelum inovasi e-

commerce dilakukan posisi website PT. Angrangun Berlian Nusantara jauh 

berada di luar halaman-halaman awal mesin pencari, sehingga membuat 

konsumen yang mencari produk tertentu lebih memilih untuk melakukan 

pemesanan terhadap website-website yang terdapat di halaman awal mesin 

pencari. Dengan adanya inovasi e-commerce memungkinkan website 

PT.Angrangun Berlian Nusantara lebih mudah dijumpai di dalam search 

engine ketika ada konsumen yang mencari PT. Angrangun Berlian Nusantara 

maupun produk yang mereka butuhkan dan dimiliki oleh PT. Angrangun 

Berlian Nusantara hal ini juga memberikan keunggulan dalam menghadapi 

kompetitor-kompetitor utama seperti PT. Tommy Adi Sucipto. Dengan 

meningkatnya branding PT. Angrangun Berlian Nusantara memungkinkan 

pemesanan melalui media online pun meningkat. 

4.3.1.1.2 Mengeluarkan Ide 

 Setelah mengidentifikasi peluang yang dimiliki PT. Angrangun Berlian 

Nusantara, proses selanjutnya adalah mengeluarkan ide yang berguna untuk 

mengembangkan e-commerce sebuah perusahaan. Langkah yang dilakukan adalah 

proses brainstorming. Proses brainstorming dilakukan oleh 4 (empat) orang 

responden yaitu : 

 - Direktur PT. Angrangun Berlian Nusantara ( Pak Didi Setiadi Sutanto) 

 - Staff IT PT. Angrangun Berlian Nusantara ( Pak M. Fachri ) 

 - Manajer Personalia PLTU TJB Jepara ( Pak Ari Wiranto ) 

 - Ahli IT ( Pak Sukoco) 

Ada beberapa langkah di dalam proses brainstorming yaitu : 
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1. Reponden dikumpulkan di dalam satu ruangan meeting pada waktu dan 

tempat yang ditentukan. 

Tempat        : Kantor PT. Angrangun Berlian Nusantara, Jln.Bukit Sari No.       

2C, Semarang 

Hari/Tanggal: Jumat, 15 Desember 2017 

Waktu          : Pukul 11. 00 

Namun dikarenakan responden Manajer Personalia PLTU TJB Jepara yaitu 

Pak Ari Wiranto tidak bisa hadir maka untuk memintai pendapat di dalam 

proses brainstorming dilakukan dengan waktu yang berbeda. 

2. Brainstorming dimulai dengan mengajukan pertanyaan dimulai dari : 

- Bagaimana pendapat anda berkaitan dengan e-commerce yang dimiliki oleh 

Angrangun Berlian Nusantara?  

- Apakah ide anda untuk mengembangkan e-commerce tersebut? 

Responden-responden tersebut diajukan pertanyaan berkaitan dengan e-

commerce PT.Angrangun Berlian Nusantara dan pengembangan e-commerce 

yang dapat dilakukan untuk PT.Angrangun Berlian Nusantara.  

3. Setelah itu responden dapat memberikan ide berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan. Hasil dari proses brainstorming terdapat dalam 

Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Hasil Brainstorming Responden 

No. Responden Ide 

1. Direktur PT. Angrangun 

Berlian Nusantara 

- Memuat artikel tentang rincian produk yang 

diageni. 

- Membuat form pemesanan online. 

- Database pesanan disambungkan kepada 

email perusahaan untuk mempermudah 

pendataan. 

- Menyesuaikan ukuran tulisan (font). 

- Mengubah desain website. 

2. Staff IT PT. Angrangun 

Berlian Nusantara 

- Menghubungkan media sosial untuk menarik 

pengunjung website. 

- Melengkapi katalog produk yang diageni. 

- Menekankan poin penting untuk keywords. 

- Site map di buat simple. 

- Kecepatan akses website. 

- Memberikan keterangan mengenai kontak 

yang jelas. 

3. Manajer Personalia 

PLTU TJB Jepara 

- Memudahkan pemesanan lewat form online. 

- Data-data produk dicantumkan dengan jelas 

beserta spesifikasinya. 

- Tampilan menu dibuat sederhana untuk 

memudahkan akses. 

- Sejarah perusahaan ditampilkan agar 

menambah kepercayaan konsumen. 

4. Ahli IT - Menentukan keywords yang cocok bagi 

website. 

- Membuat site map di dalam website untuk 

memudahkan konsumen melihat isi website. 

- Mencari provider server yang memiliki 

kecepatan akses server yang baik. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

Tabel 4.8 menjelaskan mengenai ide hasil brainstorming yang berasal dari 

responden-responden yaitu Direktur PT.Angrangun Berlian Nusantara, Staff 
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IT PT.Angrangun Berlian Nusantara, Manajer Personalia PLTU TJB Jepara 

dan Ahli IT. Terlihat pada kolom ide terdapat berbagai ide sebagai berikut: 

- Memuat artikel tentang rincian produk yang diageni. 

- Membuat form pemesanan online. 

- Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

- Menyesuaikan ukuran tulisan (font). 

- Mengubah desain website. 

- Menghubungkan media sosial untuk menarik pengunjung website. 

- Melengkapi katalog produk yang diageni. 

- Menekankan poin penting untuk keywords. 

- Site map di buat simple. 

- Kecepatan akses website. 

- Memberikan keterangan mengenai kontak yang jelas. 

- Memudahkan pemesanan lewat form online. 

- Data-data produk dicantumkan dengan jelas beserta spesifikasinya. 

- Tampilan menu dibuat sederhana untuk memudahkan akses. 

- Sejarah perusahaan ditampilkan agar menambah kepercayaan konsumen. 

- Menentukan keywords yang cocok bagi website. 
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- Membuat site map di dalam website untuk memudahkan konsumen melihat 

isi website. 

- Mencari provider server yang memiliki kecepatan akses server yang baik. 

4. Setelah kumpulan ide didapat maka ide tersebut di reduksi untuk melihat 

ide mana yang sesuai dengan peluang dan menghindari kesamaan ide antar 

responden. Reduksi dilakukan dengan cara memilah ide yang sama dan ide 

yang kurang sesuai. Hasil reduksi dapat dilihat di dalam Tabel 4.9.  

Tabel 4.9 Ide Hasil Reduksi 

No. Ide 

1. Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

2. Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

3. Membuat form pemesanan online. 

4. Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

5. Membuat site map. 

6. Menghubungkan website dengan media sosial. 

7. Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti 

konsumen. 

8. Menentukan provider server untuk kecepatan akses website yang 

baik. 

Sumber : Data yang diolah 2018 

 Hasil dari ide yang telah direduksi adalah sebagai berikut : 

- Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

- Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

- Membuat form pemesanan online. 
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- Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

- Membuat site map. 

- Menghubungkan website dengan media sosial. 

- Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti konsumen. 

- Menentukan provider server untuk kecepatan akses website yang baik. 

5. Langkah selanjutnya adalah memberikan ranking pada ide yang telah 

direduksi untuk melihat mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih 

dahulu. Kriteria dalam penentuan ranking adalah ide yang memberikan 

manfaat paling besar dalam pengembangan e-commerce akan dikerjakan 

terlebih dahulu. Penjelasan mengenai ranking dari ide tersebut terdapat di 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.10 Ranking Ide 

No. Ide  Ranking 

1. Menentukan keywords yang cocok bagi 

website. 

1 

2. Memuat artikel mengenai produk yang 

diageni dan spesifikasinya. 

2 

3. Membuat site map. 3 

4. Membuat form pemesanan online. 4 

5. Database pesanan disambungkan kepada 

email perusahaan untuk mempermudah 

pendataan. 

5 

6. Membuat desain web yang sederhana dan 

mudah dimengerti konsumen. 

6 

7. Menghubungkan website dengan media 

sosial. 

7 

8. Menentukan provider server untuk kecepatan 

akses website yang baik. 

8 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 
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Dari Tabel 4.10 terdapat ide yang telah di ranking yang menentukan seberapa 

besar ide tersebut akan diprioritaskan bagi pengembangan e-commerce 

PT.Angrangun Berlian Nusantara. Ide-ide tersebut akan dikaji pada tahap 

berikutnya. 

4.3.1.2 Tahap Implementasi 

 Tahap implementasi merupakan tahap lanjutan dari tahap inisiasi. Tahap 

implementasi memiliki 2 proses, yaitu mengkaji ide yang didapat dari tahap inisiasi 

dan dipilih untuk diterapkan pada proses berikutnya yang dimana proses berikutnya 

adalah implementasi, pada proses implementasi ide akan diterapkan pada 

PT.Angrangun Berlian Nusantara dan kemudian dilihat hasil dan pengaruhnya 

sebagai evaluasi implementasi ide. Penjelasan kedua proses tersebut akan dijelaskan 

di bawah ini : 

4.3.1.2.1 Mengkaji Ide 

 Dalam proses mengkaji ide, ide-ide yang didapat sebelumnya akan dikaji 

untuk melihat kesesuaian ide dalam mengatasi masalah yang ada dan dapat atau 

tidaknya ide tersebut di terapkan pada PT.Angrangun Berlian Nusantara. Dalam 

proses ini,  IT Officer PT.Angrangun Berlian Nusantara dan Ahli IT melakukan 

analisis untuk melihat apakah ide tersebut dapat diterapkan pada perusahaan atau 

tidak. Berikut hasil kajian ide dalam analisis Ahli IT dengan IT Officer 

PT.Angrangun Berlian Nusantara yang dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini. 
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Tabel 4.11Mengkaji Ide 

No. Ide Kriteria/Kapabilitas 

Perusahaan 

Keterangan 

1. Menentukan 

keywords yang 

cocok bagi 

website. 

Perusahaan memiliki Staff 

IT yang dibimbing 

langsung oleh Ahli IT 

dalam menentukan 

keywords website. 

Lanjut. Ide tersebut 

dapat dilanjutkan untuk 

pengembangan e-

commerce di 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dikarenakan 

sesuai dengan 

kapabilitas perusahaan 

tersebut 

2. Memuat artikel 

mengenai produk 

yang diageni dan 

spesifikasinya. 

Perusahaan memiliki data 

produk yang diageni dan 

spesifikasinya. Staff  IT 

dapat berperan dalam 

proses pemuatan artikel. 

Lanjut. Data yang 

dibutuhkan dalam 

membuat artikel 

dimiliki perusahaan, 

selain itu perusahaan 

memiliki Staff IT untuk 

proses pemuatan artikel 

pada website 

perusahaan. 

3. Membuat form 

pemesanan 

online. 

Ahli IT membantu Staff IT 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dalam segi 

teknis pengembangan e-

commerce. 

Lanjut. Ide dapat 

diterapkan dikarenakan 

perusahaan memiliki 

bantuan dari Ahli IT 

untuk segi teknis. 

4. Database pesanan 

disambungkan 

kepada email 

perusahaan untuk 

mempermudah 

pendataan. 

Ahli IT membantu Staff IT 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dalam segi 

teknis pengembangan e-

commerce. 

Lanjut.Ide dapat 

diterapkan dengan 

bantuan Ahli IT dan 

Staff IT yang mengolah 

data pesanan dari 

email. 

5. Membuat site 

map. 

Ahli IT membantu 

pengembangan website 

dari segi teknis. 

Lanjut. Ide dapat 

dilanjutkan untuk 

diterapkan di 

perusahaan dengan 
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bantuan Ahli IT. 

6. Menghubungkan 

website dengan 

media sosial. 

 

Ahli IT membantu bagian 

marketing dalam 

menghubungkan media 

sosial dengan website 

perusahaan. 

Lanjut. Sesuai dengan 

kapabilitas perusahaan 

dan dapat bermanfaat 

untuk menarik 

konsumen dan tingkat 

pengunjung. 

7. Membuat desain 

web yang 

sederhana dan 

mudah 

dimengerti 

konsumen 

Ahli IT membantu 

pengembangan website 

dari segi teknis. 

Lanjut.Dapat 

diterapkan dengan 

bantuan Ahli IT dan  

memudahkan 

konsumen melihat isi 

web dan meningkatkan 

desain website 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara. 

8. Menentukan 

provider server 

untuk kecepatan 

akses website 

yang baik 

Perusahaan sudah 

mendaftar pada provider 

yang cukup baik dan 

kontrak sampaai dengan 

Januari 2019. 

Tidak Lanjut.Tidak 

bisa diterapkan karena 

provider untuk server 

PT.Angrangun Berlian 

Nusantara cukup baik 

dan waktu kontrak 

masih 13 bulan lagi. 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Setelah dilakukan kajian terhadap ide tersebut ditemukan 1 (satu) ide yang 

tidak dapat diterapkan di dalam PT.Angrangun Berlian Nusantara. Maka dari itu 

tersisa 7 (tujuh) ide untuk dilakukan sebagai inovasi e-commerce PT.Angrangun 

Berlian Nusantara pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Ide Setelah Dikaji 

No. Ide 

1. Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

2. Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

3. Membuat form pemesanan online. 

4. Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

5. Membuat site map. 

6. Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti 

konsumen. 

7. Menghubungkan website dengan media sosial. 

Sumber : Data primer yang diolah (2018)  

4.3.1.2.2 Implementasi  

Dalam proses implementasi yang dilakukan adalah menerapkan ide yang telah 

dipilih dari hasil pengkajian kumpulan ide. Ide tersebut kemudian diimplementasikan 

dengan metode yang cocok. Proses bagaimana cara mengimplementasi ide – ide di 

PT.Angrangun Berlian Nusantara terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut : 

A. Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

Di dalam proses yang pertama yaitu menentukan keywords yang cocok bagi 

website, hal yang dilakukan adalah pemberian nama merk dan pengembangan 

mengenai hal-hal apa saja yang akan dijadikan kata kunci dari website. Hal ini 

sangat penting dikarenakan penggunaan kata kunci yang baik memungkinkan 

website perusahaan terbaca di mesin pencari. Ahli IT bertugas untuk 

menentukan keywords  mana saja yang cocok untuk diterapkan pada website 

PT. Angrangun Berlian Nusantara. 
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B. Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

Ide yang diterapkan selanjutnya adalah pemuatan artikel yang dimana 

manajemen IT bekerja sama dengan manajemen personalia untuk membuat 

artikel – artikel yang berkaitan dengan produk yang diageni dan 

spesifikasinya, setelah artikel dibuat langkah selanjutnya adalah memuat 

artikel – artikel yang berkaitan dengan keywords. Proses pemuatan artikel ke 

dalam website dapat dilihat di gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pemuatan Artikel Ke Dalam Website 

 

Artikel – artikel tersebut di buat berdasarkan keywords  yang digunakan, 

kemudian manajemen IT akan melakukan laporan terhadap IT Officer dan 

Direktur perusahaan untuk meminta persetujuan mengenai artikel tersebut. 

Setelah IT Officer dan Direktur perusahaan mengijinkan artikel tersebut untuk 

di upload, barulah IT Officer melakukan proses upload artikel ke dalam 

website PT. Angrangun Berlian Nusantara (www.angrangun.com).  

C. Membuat site map. 

Ide yang diterapkan berikutnya adalah membuat site map pada website 

PT.Angrangun Berlian Nusantara untuk memudahkan pengunjung website 

Pembuatan Artikel Sesuai Dengan Keywords 

Laporan Kepada IT Officer dan Direktur 

Proses Upload Artikel Ke Dalam Website 
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dalam mencari informasi dalam website tersebut. Pembuatan site map dengan 

cara menaruh poin-poin penting di dalam website menjadi judul dari sub 

pages, ketika pengunjung ingin melihat informasi dari poin-poin tersebut, 

pengunjung dapat mengklik salah satu judul yang mereka ingin lihat dan 

kemudian mereka adakan diarahkan pada halaman informasi itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Site Map Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 

 

Dalam gambar 5 di jelaskan mengenai site map yang dibuat dalam website 

PT. Angrangun Berlian Nusantara yang berfungsi memudahkan pengunjung 

website di dalam mencari informasi maupun melakukan pemesanan di 

dalamnya.  

D. Membuat form pemesanan online. 

Untuk menerapkan ide form pemesanan online, Ahli IT sebagai pihak 

outsourcing membuat desain untuk diterapkan dalam website PT.Angrangun 

Berlian Nusantara. Isi dari form online adalah sebegai berikut : 

Services 

Home Clients 

Products 

Contact Us 

Gallery 
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1. Company name 

2. Address 

3. Consumer name 

4. Email address 

5. Telephone 

6. Inquiry 

7. Captcha 

E. Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

Untuk menerapkan ide ini Ahli IT sebagai pihak outsourcing membantu Staff 

IT untuk menghubungkan form online pada website PT.Angrangun Berlian 

Nusantara dengan email perusahaan, sehingga data pesanan bisa langsung 

masuk ke dalam email perusahaan (sales@angrangun.com). Hal ini 

memudahkan staff IT melakukan pendataan berkaitan dengan pesanan online. 

F. Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti 

konsumen. 

Desain website yang baik memudahkan konsumen untuk menjelajahi isi 

website, baik melihat isi produksi maupun sejarah dari perusahaan. Maka dari 

itu inovasi desain website diperlukan untuk website PT.Angrangun Berlian 

Nusantara. Sebelumnya desain website PT.Angrangun Berlian Nusantara 

seperti terlihat di gambar 6. 

mailto:sales@angrangun.com
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Gambar 6. Desain Website PT.Angrangun Berlian Nusantara Sebelum Inovasi 

 

Untuk melakukan inovasi desain website dibutuhkan Ahli IT dan juga Staff IT 

untuk mengubah desain website PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

H. Menghubungkan website dengan media sosial. 

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menggunakan teknik marketing 

dengan menggunakan media sosial sebagai media untuk menarik pengunjung 

kepada website yang dimiliki PT.Angrangun Berlian Nusantara. Tim 

marketing PT.Angrangun Berlian Nusantara dapat membuat suatu halaman 

resmi di dalam media sosial seperti contohnya Facebook. Pada media sosial 

tersebut tim marketing dapat memberikan penjelasan menarik berkaitan 

dengan produk yang dimiliki PT.Angrangun Berlian Nusantara dan 

membubuhkan alamat website www.angrangun.com untuk informasi yang 

lebih lengkap, dengan begitu banyak pengunjung yang akan mengunjungi 

website yang berasal dari referensi halaman media sosial tersebut. 

 

 

http://www.angrangun.com/
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4.3.2 Rancangan Inovasi E-Commerce  

 Rancangan Inovasi E-Commerce pada PT. Angrangun Berlian Nusantara 

terdiri dari beberapa tahapan yang akan mengembangkan ide-ide yang telah lolos 

maupun diseleksi di dalam proses inovasi, pengembangan ide-ide tersebut berupa 

pembuatan prototype yang kemudian akan dilakukan uji pasar dan evaluasi untuk 

menghasilkan produk inovasi. Ide-ide yang telah lolos dalam proses inovasi e-

commerce adalah : 

Tabel 4.13 Ide-ide Hasil  Proses Inovasi 

No. Ide 

1. Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

2. Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

3. Membuat form pemesanan online. 

4. Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk 

mempermudah pendataan. 

5. Membuat site map. 

6. Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti konsumen. 

7. Menghubungkan website dengan media sosial. 

Sumber : Data Primer 2018 

4.3.2.1 Pembuatan Prototype 

1. Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

Dalam pembuatan prototype PT.Angrangun Berlian Nusantara menggunakan 

beberapa kata kunci sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 Keywords dan Sumber Keywords 

No. Keywords Sumber 

1. PT.Angrangun Berlian Nusantara, 

Angrangun, ABN 

Nama/Merk 

Perusahaan 

2. Supply Mechanical and Electrical Parts Jasa yang Dimiliki 

Perusahaan 

3. Mechanical and Electrical Installation Jasa yang Dimiliki 

Perusahaan 

4. Maintenance Jasa yang Dimiliki 

Perusahaan 

5. ABN Clients Klien yang Dimiliki 

Perusahaan 

6.  ABN Products Produk yang Dimiliki 

Perusahaan 

7. Contact Angrangun Kontak Perusahaan 

Sumber : Data primer yang Diolah (2018) 

 

a.PT.Angrangun Berlian Nusantara atau bisa disingkat sebagai 

angrangun maupun ABN. Kata kunci ini dipakai sebagai merk dari 

perusahaan itu sendiri sehingga ketika konsumen mencari 

PT.Angrangun Berlian Nusantara di mesin pencari, website 

PT.Angrangun Berlian Nusantara akan ditampilkan di halaman awal 

mesin pencari. 
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Gambar 7.Keywords : PT.Angrangun Berlian Nusantara, Angrangun atau ABN. 

 

b. Supply Mechanical and Electrical Parts. Kata kunci ini 

digunakan untuk memberi informasi mengenai jasa yang dimiliki 

PT.Angrangun Berlian Nusantara yang berkaitan dengan penyuplai 

partisi-partisi elektronik. Kata kunci ini diletakkan sebagai judul dari 

sebuah penjelasan jasa PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

 

Gambar 8.Keywords :Supply Mechanical and Electrical Parts 

 

c. Mechanical and Electrical Installation. Kata kunci ini juga 

digunakan untuk memberi informasi mengenai jasa yang dimiliki 

PT.Angrangun Berlian Nusantara yang berkaitan dengan instalasi 
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kelistrikan. Kata kunci ini diletakkan sebagai judul dari sebuah 

penjelasan jasa PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

 

Gambar 9.Keywords :Mechanical and Electrical Installation 

 

d. Maintenance. Kata kunci ini juga digunakan untuk memberi 

informasi mengenai jasa yang dimiliki PT.Angrangun Berlian 

Nusantara yang berkaitan dengan pemeliharaan bagian-bagian 

elektronik di dalam perusahaan. Kata kunci ini diletakkan sebagai 

judul dari sebuah penjelasan jasa PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

 

Gambar 10. Keywords : Maintenance 

e. ABN Clients. Kata kunci ini digunakan untuk memberikan 

informasi berkaitan dengan klien yang dimiliki PT.Angrangun Berlian 

Nusantara. Konsumen dapat melakukan pencarian klien 



 

61 
 

PT.Angrangun dengan menulis kan kata kunci ABN Clients di dalam 

mesin pencari. 

 

Gambar 11.Keywords :  ABN Clients 

 

f. ABN Products. Kata kunci ini digunakan untuk memberikan 

informasi mengenai produk-produk yang disediakan oleh 

PT.Angrangun Berlian Nusantara dan dapat dicari di dalam mesin 

pencari dengan keywords ABN Products.  

Gambar 12. Keywords : ABN Products 

g. Contact Angrangun. Kata kunci ini digunakan untuk memberikan 

informasi berkaitan dengan kontak yang dapat dihubungi oleh 

konsumen. 
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Gambar 13.Keywords :Contact Angrangun 

 

2. Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

Ahli IT beserta Staff Purchasing melakukan pembuatan artikel-artikel mengenai 

produk yang diageni PT. Angrangun Berlian Nusantara yang terdiri dari perusahaan : 

1. ALLSTAR Grinding Ball 

2. Brasten Analytical 

3. DMW Corporation 

4. Forbes Marshall 

5. General Electric 

6. HYDAC 

7. Hyundai Heavy Industries 

8. Omega 

9. Seikow Chemical Engineering & Machinery 

10. Tatung Motor 

11. Tomoe Engineering 
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12. Toyo Keiki 

13. Wika Germany 

Artikel tersebut di tampilkan di dalam website PT. Angrangun Berlian Nusantara di 

dalam bagian produk terlihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Artikel Produk dan Perusahaan yang Diageni PT. Angrangun Berlian 

Nusantara 

 

3. Membuat site map. 

Menu yang ditentukan pada website PT.Angrangun Berlian Nusantara adalah : 

1. Home 

2. Services 

3. Products 

4. Clients 

5. Gallery 



 

64 
 

6. Contact Us 

Setelah menu ditentukan langkah selanjutnya adalah membuat site map pada website 

website PT. Angrangun Berlian Nusantara yang dilakukan oleh Ahli IT dan Staff IT 

pada gambar 15. 

 

Gambar 15. Site Map Website PT. Angrangun Berlian Nusantara 

4. Membuat form pemesanan online. 

Membuat form online berupa form pemesanan bagi calon konsumen untuk 

melakukan pemesanan terhadap produk-produk yang diageni PT. Angrangun Berlian 

Nusantara. Hal ini dilakukan oleh Ahli IT dalam pembuatan desain dan tata letaknya. 

Tampilan form pemesanan di dalam website dapat dilihat di gambar 16. 
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PT. Angrangun Berlian Nusantara 

Jl. Bukit Sari No. 2C, Banyumanik 

Semarang – 50269 

Indonesia 

Phone: 024-7465820 

Fax: 024-7464535 

Email : sales@angrangun.com 

Working Hours : Monday – Friday | 08:00 – 16:00 

Company Name (required) 

 

Address 

 

Your Name (required) 

 

Email Address (required) 

 

Telephone 

 

Please provide a detailed description of your inquiry. 

Inquiry 

 

 

 

Gambar 16. Form Online Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 
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5. Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk mempermudah 

pendataan. 

Database pesanan tersebut adalah data yang berasal dari inquiry form pemesanan 

online disambungkan dengan email perusahaan yaitu sales@angrangun.com. Ahli IT 

membuat sebuah link untuk membuat database pesanan tersambung dengan email 

perusahaan. 

6.Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti konsumen.  

Ahli IT membuat desain website yang sederhana dan mudah dimengerti konsumen. 

Perubahan desain pada website PT. Angrangun Berlian Nusantara seperti pada 

gambar 17. 

 

Gambar 17. Desain Website PT. Angrangun Berlian Nusantara Setelah Dilakukan 

Perubahan 

 

7.Menghubungkan website dengan media sosial. 

Staff IT membuat sebuah halaman media sosial dan menghubungkan website PT. 

Angrangun Berlian Nusantara dengan media sosial tersebut. Halaman-halaman media 

sosial berisikan informasi mengenai PT. Angrangun Berlian Nusantara. Contoh 

mailto:sales@angrangun.com
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halaman media sosial Facebook PT. Angrangun Berlian Nusantara dapat dilihat pada 

gambar 18. 

 

Gambar 18. Halaman Facebook PT. Angrangun Berlian Nusantara 

 Setelah ide – ide tersebut dikerjakan, maka terciptalah prototype website 

PT.Angrangun Berlian Nusantara seperti terlihat pada gambar 19. 

 

Gambar 19. Prototype Website PT. Angrangun Berlian Nusantara 
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4.3.2.2 Uji Pasar 

 Setelah website PT.Angrangun Berlian Nusantara di inovasi dengan ide-ide 

sebelumnya langkah selanjutnya adalah uji pasar website PT.Angrangun Berlian 

Nusantara di dalam mesin pencari. IT Officer PT. Angrangun Berlian Nusantara 

dapat melakukan pemantauan secara berkala berkaitan dengan jumlah feeds yang 

terdapat di dalam mesin pencari. Jumlah Feeds merupakan website mana saja yang 

memuat website maupun artikel yang dimiliki PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

Hasil dari pemantauan jumlah feeds terhadap website maupun perusahaan PT. 

Angrangun Berlian Nusantara dapat dilihat di Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Pemantauan Feeds Terhadap Website Maupun Perusahaan 

No. Nama Website Url Website 

1. Steel Indonesia http://steelindonesia.com/company/index.php

?id=CMP0058437 

2. Karir.com https://www.karir.com/companies/102546 

3. Kaskus https://www.kaskus.co.id/thread/5411229d31e

2e6c3748b4570/pengumuman-lowongan-

kerja---semarang-kota/ 

4. Jobs.Id http://www.jobs.id/lowongan/OTgzNjc/marke

ting-executive-angrangun-berlian-nusantara-

pt 

5. Berita Negara 

Republik 

Indonesia 

http://www.beritanegara.co.id/frontend/web/i

ndex.php?r=tbl-

bnri%2Findex&page=3470&sort=-notaris 

6. Nama nama 

nama 

http://www.namanamanama.com/perusahaan

/nama/tara/?page=58 

7. GME http://fruitforlife.in/Sun-08/1502/pt-cirebon-

electric-power/ 

Sumber : Google 

Selain jumlah feeds terdapat juga jumlah hasil dari mesin pencari Google 

sebesar 268 link yang memuat nama perusahaan dan website PT. Angrangun 

Berlian Nusantara seperti yang terlihat di Gambar 20.  
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Gambar 20. Hasil Pencarian PT.Angrangun Berlian Nusantara 

 Dalam langkah selanjutnya, hal yang dilakukan adalah memberikan laporan 

berkaitan hasil uji pasar. Laporan yang diberikan adalah perkembangan jumlah hasil 

pencarian pada Search Engine berkaitan website maupun perusahaan Angrangun 

Berlian Nusantara dan juga jumlah konsumen yang menghubungi PT. Angrangun 

Berlian Nusantara secara online untuk melakukan pemesanan maupun mencari 

informasi berkaitan dengan harga dan deskripsi produk. Hasil perkembangan tersebut 

dapat dilihat di tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Perkembangan Sebelum dan Sesudah Proses Inovasi 

Keterangan Periode Oktober 

– November 2017  

Periode 

Desember 2017 

– Februari 2018  

Perkembangan 

yang Terjadi 

1.Jumlah Hasil 

Pencarian Pada 

Search Engine  

116 268 (+ 152) 

2.Jumlah 

Konsumen yang 

Menghubungi 

Secara Online 

4 12 (+8) 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

4.3.2.3 Evaluasi 

 Setelah uji pasar langkah selanjutnya yang dilakukan adalah evaluasi 

mengenai hasil dari uji pasar prototype website PT. Angrangun Berlian Nusantara. 
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Terjadi perkembangan yang terjadi setelah penerapan prototype PT. Angrangun 

Berlian Nusantara diantaranya adalah: 

 1. Penambahan hasil pencarian pada Search Engine sebesar 152 pencarian. 

 2. Penambahan jumlah konsumen yang menghubungi secara online sebesar 8 

orang. 

  Perkembangan yang terjadi membuat prototype website PT. Angrangun 

Berlian Nusantara dinilai lebih baik dibandingkan website sebelumnya. Dari segi 

pembuatan prototype yang berasal dari ide-ide hasil proses inovasi terdapat hal yang 

perlu dilakukan desain ulang yaitu desain form pemesanan online yang tidak terdapat 

attachment yang berguna agar calon konsumen dapat mengirimkan file berupa 

dokumen maupun foto untuk memperlihatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

nya. 

4.3.2.3.1 Re-Design 

 Dalam tahapan Re-Design hal yang dilakukan adalah mendesain ulang form 

pemesanan online dikarenakan di dalam tahap evaluasi terdapat kekurangan karena 

form pemesanan online tidak memiliki attachment. Oleh karena itu Ahli IT akan 

melakukan perubahan terhadap desain form online tersebut dan ditambahkan 

attachment. 

4.3.2.3.2 Final Design 

Final Design dari proses Re-Design memberikan hasil yang terlihat pada gambar 21. 



 

71 
 

 

Gambar 21. Form Pemesanan Online Setelah Proses Re-Design. 

4.3.2.5 Produk Inovasi 

 Setelah proses final design yang memberikan perubahan pada desain form 

pemesanan online website PT. Angrangun Berlian Nusantara maka terciptalah produk 

inovasi website PT. Angrangun Berlian Nusantara yang dapat terlihat di gambar 22, 

gambar 23, gambar 24, gambar 25, gambar 26 dan gambar 27.  

Gambar 22. Halaman Home Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 
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Gambar 23. Halaman Services Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 

 

 

Gambar 24. Halaman Products Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 
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Gambar 25. Halaman Clients Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 

 

 

Gambar 26. Halaman Gallery Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 
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Gambar 27. Halaman Contact Us Website PT.Angrangun Berlian Nusantara 

 

4.4 Pengaruh Penerapan Inovasi Terhadap Keberhasilan E-Commerce 

 Setelah dilakukan penerapan inovasi e-commerce, terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi keberhasilan e-commerce yang dimiliki PT.Angrangun Berlian 

Nusantara. Sesuai dengan indikator yang terdapat di dalam (Quaddus & Achjari, 

2005) dalam (Fadila. U. N, Astuti. H. M, dan Muqtadiroh. F. A, 2014), hal-hal yang 

dipengaruhi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.17 Variabel dan Pengaruh Penerapan Inovasi Terhadap Keberhasilan 

E-Commerce 

No. Variabel Pengaruh Penerapan Inovasi Terhadap Variabel 

Keberhasilan E-Commerce 

1. Internal  

Driver  

Terjadi perubahan dari peningkatan jumlah feeds, 

mirror link, maupun pemesanan secara online. 

2. Cost Leadership  Pengeluaran berkaitan dengan biaya pemesanan 

berkurang, dikarenakan pemesanan sudah bisa 

dilakukan secara online.  

3. Reputation  Reputasi perusahaan meningkat seiring meningkatnya 

hasil pencarian di dalam search engine yang 

menandakan lebih banyak orang tahu mengenai 

perusahaan dan jasa yang ditawarkan oleh 

PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

4. Market  Perluasan market yang pada awalnya berfokus pada 

pemesanan secara tradisional melalui telepon dan 

sekarang sudah bisa secara online yang menjangkau 

wilayah yang lebih luas seperti Lombok, Jepara, 

Rembang dan Cirebon 

5. Business Entry  Pemesanan lebih mudah dikarenakan telah disediakan 

form di dalam website untuk melakukan pembelian 

secara online. 

6. External Driver  Manfaat bagi pihak eksternal adalah kemudahan 

pemesanan secara online dan juga efisiensi biaya 

dalam melakukan pembelian. 

7. Product Pricing  Harga produk maupun jasa yang diberikan berkurang 

walaupun tidak dalam jumlah yang banyak 

dikarenakan biaya operasional perusahaan berkurang. 

8. Time Spent  Konsumen dapat menghemat waktu dengan melakukan 

pembelian secara online. 

9. Convenience  Transaksi online lebih mudah karena tersambung 

langsung dengan tim marketing perusahaan dan di 

bimbing di dalam proses pembayaran. 

10 External 

Relation  

Hubungan dengan konsumen secara langsung melalui 

media online berpengaruh positif, karena konsumen 

dapat dengan mudah menghubungi pihak perusahaan. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

 

 


