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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Inovasi e-commerce di dalam PT.Angrangun Berlian Nusantara berasal dari 

proses inovasi yang terdiri dari 2 (dua) tahap  yaitu tahap inisiasi dan tahap 

implementasi. Dalam tahap inisiasi, ide untuk mengembangkan e-commerce 

didapat dari 2 (dua) proses yaitu, melihat peluang di pasar e-commerce dan 

mengeluarkan ide dengan cara brainstorming untuk mencari ide yang tepat 

dan dapat diterapkan di dalam PT. Angrangun Berlian Nusantara. Dalam 

tahap implementasi, ide yang didapat kemudian akan dikaji untuk menentukan 

metode yang terbaik dan cocok untuk diterapkan di dalam PT. Angrangun 

Berlian Nusantara dan kemudian langkah terakhir adalah implementasi secara 

langsung ide yang telah melalui proses pengkajian, ide yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

- Menentukan keywords yang cocok bagi website. 

- Memuat artikel mengenai produk yang diageni dan spesifikasinya. 

- Membuat form pemesanan online. 

- Database pesanan disambungkan kepada email perusahaan untuk mempermudah 

pendataan. 

- Membuat site map. 

- Membuat desain web yang sederhana dan mudah dimengerti konsumen. 
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- Menghubungkan website dengan media sosial. 

2. Hasil yang didapat setelah penerapan ide hasil brainstorming adalah adanya 

perubahan di dalam keberhasilan e-commerce yang dimiliki oleh PT. Angrangun 

Berlian Nusantara dimulai dari peningkatan jumlah feeds, mirror link, maupun 

pemesanan secara online (Internal Driver), pengeluaran berkaitan dengan biaya 

pemesanan berkurang (Cost Leadership), reputasi perusahaan meningkat 

(Reputation), perluasan market ke kota-kota lain seperti Cirebon, Jepara dana 

Lombok (Market), pemesanan melalui form online mempermudah konsumen 

untuk melakukan pemesanan (Business Entry), kemudahan pemesanan secara 

online dan juga efisiensi biaya dalam melakukan pembelian bagi konsumen 

(External Driver), harga produk lebih bersaing oleh karena penurunan biaya 

operasional (Product Pricing), konsumen dapat menghemat waktu dengan 

melakukan pembelian secara online (Time Spent), transaksi online lebih mudah 

karena tersambung langsung dengan tim marketing perusahaan dan di bimbing di 

dalam proses pembayaran (Convenience), hubungan dengan konsumen secara 

langsung melalui media online berpengaruh positif, karena konsumen dapat 

dengan mudah menghubungi pihak perusahaan (External Relation). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat pengaturan mengenai jadwal update secara rutin agar popularitas website 

meningkat. 

2. Melakukan promosi di dalam media sosial dengan cara membuat konten dalam 

bentuk gambar maupun video untuk menarik minat konsumen dalam mengunjungi 

website PT.Angrangun Berlian Nusantara. 

 


