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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Dari kerangka penelitian diatas, diawali dengan Manzi Merci masuk ke tahap 

persiapan memasuki dunia digital yaitu melalui tahap presence. Tahap ini akan 

diawali dengan pembuatan situs web, dan dilanjutkan dengan tahap portals. Dalam 

tahap ini dilakukan pengembangan situs web tersebut, sehingga terjadi komunikasi 

dua arah antara Manzi Merci dan konsumen. Pada tahap ketiga, tahap transaction 
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integration, Manzi Merci memasuki e-marketplace, dimana dalam tahap tersebut 

Manzi Merci akan memilih tiga e-marketplace yang akan digunakan, dari lima e-

marketplace yang paling dicari di Indonesia.  

Setelah didapat tiga e-marketplace yang akan digunakan, Manzi Merci akan 

mengimplementasikan dengan membuat akun toko online, dan melakukan beberapa 

percobaan pemasaran. Percobaan yang akan dilakukan adalah menggunakan iklan 

dan sales promotion. Dari data yang didapat pada percobaan pemasaran tersebut, 

maka akan terlihat dampak dari kedua percobaan tersebut. E-marketplace yang 

memberikan dampak yang terbaik akan dipilih untuk dikembangkan sebagai alat 

pemasaran Manzi Merci. 

 

III.2.  Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini tergolong jenis penelitian eksperimental, dimana penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari sebuah perlakuan. 

Kemudian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa deskriptif, 

sehingga didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui inovasi 

pemasaran yang tepat yang diperlukan Manzi Merci untuk meningkatkan 

penjualannya. Hasil penelitian nantinya akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif 

yang bermakna.   

      Sumber data dalam penelitian ini didapat dengan cara observasi dan melakukan 

percobaan pemasaran untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

studi kasus dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, atau proses, yang dibatasi oleh waktu.   
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III.3.  Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer 

adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui 

media perantara. Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan. Beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, antara 

lain (Situmorang, 2010): 

a. Metode Observasi 

      Metode observasi adalah cara pengumpulan data dimana peneliti langsung turun 

ke lapangan untuk mengamati aktivitas bisnis dilokasi penelitian. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap cara pemasaran yang telah dan yang 

akan dilakukan oleh Manzi Merci.  

b.   Metode dokumentasi 

       Pada metode ini, peneliti dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan seperti jurnal penelitian terdahulu, serta data hasil percobaan. Dokumen 

yang digunakan juga harus memiliki data yang berbobot yang mudah diakses dari 

mana saja dan kapan saja.  
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Tabel 3.1. Teknik pengumpulan data 

No Model Penelitian Tahap 

penelitian 

Metode Pengumpulan 

Data 

Sumber Data 

1 Memasuki tahap 

penggunaan e-

marketplace 

- Presence 

- Portals 

- Transaction 

integration 

- Observasi, Manzi 

Merci melakukan 

langkah awal dari 

tahap memasuki 

dunia digital. 

- Dokumentasi. 

- Situs web 

Manzi Merci.  

- Toko online 

Manzi Merci 

2 Pemasaran 

melalui e-

marketplace 

- Tokopedia 

- Bukalapak 

- Shopee 

- Dokumentasi - Toko online 

Manzi Merci 

- Iklan 

- Promo 

 

- Observasi.  

Dilakukan beberapa 

percobaan 

pemasaran di e-

marketplace. 

- Dokumentasi 

- Toko online 

Manzi Merci 

3 Inovasi pemasaran Analisis data dari hasil 

percobaan pemasaran 

e-marketplace 

Data  hasil 

percobaan 

pemasaran. 

 

III.4. Analisis Data 

       Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dimana sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta 

melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan 

untuk menjawab permasalahan yang ada.  
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       Adapun proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Gay, 2009): 

a. Pengumpulan dan pengelompokan data 

       Semua data yang telah terkumpul dari lapangan dipilah – pilah berdasarkan jenis 

perolehan data kedalam kelompok data observasi dan data untuk didokumentasikan.   

b. Reduksi data 

       Dari data yang telah dikelompokkan tersebut, dilakukan reduksi data dalam 

bentuk suatu rangkuman dan pernyataan – pernyataan. Proses tersebut diperlakukan 

pada semua data, kecuali kelompok data dokumentasi. Apabila masih ada data yang 

membutuhkan kelengkapan data lebih lanjut dapat dikaitkan dengan sumber data lain 

yang sesuai kategori, atau dapat langsung mencari tambahan informasi yang 

dibutuhkan di lapangan. Dengan begitu akan didapatkan sejumlah rangkuman atau 

pernyataan sesuai dengan banyaknya kelompok kategori data. Rangkuman atau 

pernyataan yang dihasilkan tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam tahap 

penafsiran data. 

c. Penafsiran data  

       Dalam penelitian sesuai dengan kajian penelitian dan tujuan penelitian, maka 

penafsiran data cenderung dilakukan dengan teknik deskripsi alamiah dalam bentuk 

narasi yang bermakna. Dengan demikian hasil dan temuan penelitian ini bersifat 

“alamiah”, karena narasi tersebut adalah pernyataan – pernyataan dari setiap subjek 

penelitian. Berdasarkan teknik analisis data seperti tersebut di atas, maka penulisan 

laporan penelitian ini dalam bentuk uraian tebal (thick description). 
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III.5. Pemilihan e-marketplace 

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi di Indonesia, semakin banyak 

pula e-marketplace yang ada di Indonesia. Berikut adalah daftar lima besar e-

marketplace yang paling dicari di Indonesia berdasarkan survei dari iprice.co.id pada 

kuartal I tahun 2018, yaitu : 

1. Lazada 

2. Tokopedia 

3. Bukalapak 

4. Blibli 

5. Shopee 

Tabel 3.2. Data statistik lima besar e-marketplace di Indonesia 

(sumber: iprice.co.id, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data tabel diatas, menunjukkan lazada dengan jumlah pengunjung terbanyak, 

diikuti Tokopedia, Bukalapak, Blibli dan Shopee. Sedangkan yang memiliki 

rating terbaik di app store, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Pada play 

store yaitu, Shopee, Tokopedia dan Lazada.  

No e-Marketplace Visitors per 

bulan 

Ranking app 

store 

Ranking 

play store 

1 Lazada 117.572.100 #4 #3 

2 Tokopedia 117.297.000 #2 #2 

3 Bukalapak 93.589.900 #3 #4 

4 Blibli 45.940.100 #6 #5 

5 Shopee 34.510.800 #1 #1 
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Dari data tersebut, tiga e-marketplace yang akan digunakan, yaitu Tokopedia, 

Bukalapak, dan Shopee, selain menjadi lima besar e-marketplace dengan jumlah 

pengunjung terbanyak, tiga e-marketplace tersebut memiliki peringkat yang baik 

di app store, walaupun Bukalapak menjadi peringkat ke 4 di play store. 

Beberapa hal yang dijadikan pertimbangan Manzi Merci tidak memilih lazada 

dan blibli antara lain, pada lazada, harus memiliki stok barang minimum satu 

barang, padahal Manzi Merci adalah produk made by order. Kemudian di lazada 

ada uang deposit yang harus dibayarkan oleh penjual, ada penalti apabila terjadi 

cancel order, ada biaya tambahan layanan, perlu tanda tangan kontrak yang 

harus dikirim kembali ke lazada, sehingga memerlukan waktu lebih lama 

dibandingkan membuka di toko online di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. 

Sedangkan untuk membuka toko di blibli, barang yang diupload harus 

melalui review dari blbli, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama, 

kemudian ada komisi yang diambil oleh blibli, sehingga pada umumnya harga 

barang yang dijual menjadi lebih tinggi, kemudian pencairan dana oleh penjual 

hanya dapat dilakukan seminggu sekali. Oleh karena beberapa hal tersebut, 

Manzi Merci menetapkan untuk menggunakan Tokopedia, Bukalapak, dan 

shope, dengan penjelasan sebagai berikut : 

 

1.  Tokopedia 

      Tokopedia sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2009, dan sudah 

sangat sukses berperan dalam pasar e-marketplace Indonesia. Pada tahun 

https://www.appannie.com/apps/google-play/app/com.tokopedia.tkpd/details/
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ke 5, Tokopedia memiliki pembeli mayoritas golongan usia 21-30 tahun 

sebanyak 50% disusul golongan usia 31-40 tahun dengan 31%. Pada 

kategori penjual juga memiliki mayoritas usia yang sama, golongan usia 

21-30 tahun mendominasi dengan 55% dan 31-40 tahun sebanyak 33%. 

Sedangkan berdasarkan jenis kelaminnya, persentase pembeli pria 

sebanyak 46%, wanita 54%, tetapi wanita mendominasi nilai transaksi 

dengan 60,5% sedangkan pria hanya 39,5%. Pada 2016, Tokopedia 

mengklaim transaksi per bulannya mencapai Rp 1 triliun dengan 30 juta 

produk aktif yang siap dibeli.  

2. Bukalapak 

     Bukalapak telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2010, dan kini telah 

berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar dengan jumlah karyawan 

yang mencapai lima ratus orang. Pada tahun 2016 kemarin, total transaksi jual 

beli yang berlangsung mencapai Rp10 triliun, dan memiliki 1,3 juta orang 

penjual pada akhir 2016. 

     Bukalapak pun terus fokus mendorong penggunaan fitur berbayar mereka, 

mulai dari Push, Promoted Push, Premium Account. Selain itu, mereka juga 

meluncurkan berbagai fitur baru seperti layanan pemberian modal, BukaModal, 

layanan investasi BukaReksa, hingga layanan promosi 

di Google dan Facebook yang bernama BukaIklan. Dengan dua juta kunjungan 

setiap harinya, Bukalapak merupakan salah satu platform e-marketplace terbesar 

di Indonesia.  

https://www.appannie.com/apps/google-play/app/com.bukalapak.android/details/
https://id.techinasia.com/tag/google
https://id.techinasia.com/tag/facebook
https://id.techinasia.com/facebook-bukalapak-luncurkan-bukaiklan
https://id.techinasia.com/tag/bukalapak
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3. Shopee 

    Shopee merupakan e-marketplace yang termasuk baru di Indonesia, Shopee 

masuk ke pasar Indonesia sejak pertengahan 2015, namun Shopee sudah cukup 

digemari masyarakat Indonesia. Bukan hanya pembeli, namun juga banyak 

penjual yang memiliki toko online di Shopee. Kemudahan yang diberikan 

membuat Shopee banyak diminati para penjual dan pembeli di Indonesia, 

misalnya saja untuk para penjual, ada Shopee Seller Centre  untuk 

mengorganisir produk, melacak pengiriman, mengatur pesanan, dan mengukur 

performa toko. Promosi toko online di Shopee, juga dapat dibagikan melalui 

media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Keunggulan yang 

ditawarkan Shopee yaitu sepenuhnya gratis tanpa komisi atau biaya 

pengunduhan. Selain itu, Shopee juga memberikan promo gratis ongkir, setiap 

belanja di Shopee, dan penjual pun akan mendapatkan subsidi ongkir atas 

seluruh penjualan produk. Kelebihan lain Shopee bagi pembeli adalah dapat 

melakukan tawar menawar harga dengan penjual, melalu fasilitas chatting.  

    Selama satu tahun beroperasi, Shopee telah melayani transaksi senilai US$1,8 

miliar (sekitar Rp24 triliun) dengan pertumbuhan sekitar 43 persen setiap 

bulannya. Setiap harinya, Shopee melayani sekitar 100.000 di antaranya berasal 

dari Indonesia. Di tanah air sendiri, mereka telah berhasil menjangkau 515 kota 

dan memiliki ribuan pengguna aktif. 

 

https://www.appannie.com/apps/google-play/app/com.shopee.id/details/

