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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Profil Usaha Responden 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada 10 orang 

responden, maka diperoleh hasil mengenai gambaran umum dan profil 

usaha responden sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Gambaran Umum Responden 

No 
Nama 

Responden 
Usia 

Jenis 

Kelamin 
Nama Usaha 

Lama 

Menerapkan 

E-Commerce 

Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

1 Memey 22 th Perempuan Hijabic 2 tahun 2 orang 

2 

Bayuvinda 

Fourensia 

Agustin 

22 th Perempuan Zave Store 2,5 tahun 2 orang 

3 

Jesslyn 

Trinata 

Haryanto 

23 th Perempuan 
J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
2 tahun 1 orang 

4 Feradela 21 th Perempuan Hijablook.id 3 tahun 1 orang 

5 Liana Septia 29 th Perempuan Ladiame 
1 tahun 5 

bulan 
1 orang 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
21 th Perempuan Hairclipsmg 1 tahun 1 orang 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
22 th Perempuan Myhijab.aisyah 2 tahun 2 orang 

8 Edo Trifanda 22 th Laki-Laki 
Notbad 

Secondhand 
4 tahun 3 orang 

9 

Zulfikar 

Kharisma 

Akbar 

22 th Laki-Laki Zeegoodss 1 tahun 0 

10 
Febe Gracia 

P 
21 th Perempuan Febzstyleforu 1 tahun 2 orang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden, 

sebanyak 80% memiliki kisaran umur 21 – 22 tahun, hanya 10% 

responden dengan usia 23 tahun dan 10% responden ber-usia 29 tahun, 
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juga kebanyakan dari responden berjenis kelamin perempuan, karena dari 

total 10 responden hanya sebanyak 20% yang berjenis kelamin laki-laki. 

Responden rata-rata sudah menerapkan e-Commerce dalam menjalankan 

usaha nya selama 1-2 tahun, hanya ada 10% responden yang sudah cukup 

lama menerapkan e-Commerce dalam menjalankan usaha nya yaitu selama 

4 tahun, sekaligus memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu 3 orang, 

sedangkan responden lain hanya memiliki tenaga kerja rata-rata hanya 1-2 

orang, bahkan ada 10% responden yang belum memiliki tenaga kerja. 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pelaku usaha 

tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berumur atau 

berpengelaman saja, karena jaman sekarang ini dengan kemudahan 

teknologi internet dan dengan ada nya e-Commerce banyak anak-anak 

muda yang mulai mengembangkan kemampuan mereka di bidang bisnis, 

hal tersebut dapat dibilang sangat bagus untuk terus dipertahankan dan 

dikembangkan karena dapat dilihat potensi generasi muda untuk dapat 

membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian di Indonesia 

sekaligus mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. 

Dari hasil kuesioner ini juga dapat dilihat jenis-jenis e-Commerce 

apa saja yang digunakan oleh para responden dalam menjalankan aktivitas 

dan atau kegiatan usaha mereka sebagai berikut: 
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Tabel 4. 2 Jenis-Jenis E-Commerce Yang Digunakan 

No Nama Responden Nama Usaha 
Jenis-Jenis E-Commerce Yang Digunakan 

Instagram Shopee Tokopedia Bukalapak Facebook Line@ Line 

1 Memey Hijabic Ya Ya - - Ya - - 

2 Bayuvinda Fourensia 

Agustin 
Zave Store Ya Ya Ya - Ya - - 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Ya Ya Ya - - - - 

4 Feradela Hijablook.id Ya - - - - Ya - 

5 Liana Septia Ladiame Ya - - - - - - 

6 Renni Anie  Pertiwi Hairclipsmg Ya - - - Ya - - 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya Ya - - - - - 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Ya - - - Ya - - 

9 Zulfikar Kharisma 

Akbar 
Zeegoodss Ya Ya Ya Ya Ya - Ya 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Ya - - - Ya - - 

Total 10 5 3 1 6 1 1 

Persentase dari total 100% 50% 30% 10% 60% 10% 10% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018)
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  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis e-Commerce yang 

paling banyak digunakan adalah Instagram, bahkan 100% responden 

menerapkan Instagram dalam menjalankan usaha nya. Instagram sendiri 

memang memiliki fitur yang cukup lengkap untuk mendukung kegiatan 

jual beli, karena para pelaku usaha bisa langsung mem-posting produk 

yang mereka jual lengkap dengan memberikan keterangan produk 

sehingga konsumen mudah untuk mendapatkan informasi, selain itu yang 

menjadi nilai tambah adalah di Instagram sendiri banyak dimanfaatkan 

untuk kegiatan promosi dengan sasaran konsumen yang sangat luas 

bahkan sampai seluruh dunia. Oleh karena itu mengapa saat ini Instagram 

menjadi sasaran utama penjualan bagi para pelaku usaha yang ingin 

menerapkan e-Commerce. Setelah Instagram diikuti dengan Facebook dan 

Shopee, Facebook sendiri seperti yang sudah kita ketahui merupakan salah 

satu platform e-Commerce sejak beberapa tahun yang lalu, karena 

termasuk aplikasi pelopor yang mendukung para pelaku usaha untuk 

membuka lapak di dalam nya, tetapi karena kemunculan platform-platform 

baru yang mengakibatkan Facebook mulai menurun, namun tetap banyak 

digunakan hingga saat ini. Sedangkan Shopee termasuk platform baru yang 

cukup melejit dalam kalangan pebisnis online, karena kelengkapan 

informasi yang harus diberikan seller dapat memudahkan konsumen untuk 

mengetahui detail produk, dan juga fitur kemudahan bagi konsumen dalam 

melakukan transaksi sehingga membuat banyak para pelaku bisnis online 

yang terjun membuka lapak nya di Shopee. Sisa nya diikuti oleh 

Bukalapak, Line@, dan Line yang masing-masing hanya 10% responden 

yang menerapkan, kemungkinan terbesar untuk Tokopedia dan Bukalapak 

adalah pengaplikasian nya yang tidak semudah pengaplikasian Shopee, 

sedangkan untuk Line@ dan Line kebanyakan digunakan para pelaku 

usaha untuk dijadikan sebagai media komunikasi lebih lanjut antara 

penjual dan pembeli saja, bukan untuk penjualan atau mem-posting 

produk. 
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Selanjutnya dari hasil kuesioner ini juga dapat dilihat jenis informasi 

penjualan apa saja yang disampaikan oleh penjual didalam e-Commerce 

yang mereka gunakan dalam menjalankan aktivitas dan atau kegiatan 

usaha mereka sebagai berikut: 

Tabel 4. 3 Informasi Mengenai Atribut-Atribut Produk 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Informasi Mengenai Atribut-Atribut Produk 

Nama 

Produk 

Harga 

Produk 

Ukuran 

Produk 

Warna 

Produk 

Bahan 

Produk 

1 Memey Hijabic Ya Ya Ya Ya - 

2 
Bayuvinda 

Fourensia 

Agustin 

Zave Store Ya Ya Ya - Ya 

3 
Jesslyn 

Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Ya Ya - - - 

4 Feradela Hijablook.id Ya Ya - - Ya 

5 Liana Septia Ladiame Ya Ya Ya Ya - 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg Ya - - Ya - 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya Ya Ya Ya Ya 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Ya Ya Ya Ya - 

9 
Zulfikar 

Kharisma 

Akbar 

Zeegoodss Ya Ya Ya Ya - 

10 Febe Gracia 

P 
Febzstyleforu - Ya Ya Ya - 

Total 9 9 7 7 3 

Persentasi dari total 90% 90% 70% 70% 30% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Informasi penjualan merupakan informasi detail tentang produk 

yang dijual, informasi tersebut biasanya disampaikan seller melalui 

keterangan yang ada di setiap gambar produk tersebut, informasi 

disampaikan dengan tujuan agar konsumen dapat langsung mengetahui 
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detail atribut dari setiap produk yang ingin mereka beli tanpa harus 

menanyakan terlebih dahulu agar proses transaksi lebih cepat dengan tidak 

membuang waktu lebih lama, terlebih jika konsumen membutuhkan 

produk tersebut lebih cepat. Disisi lain hal tersebut juga akan 

menguntungkan para seller karena tidak perlu lagi menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang akan terus muncul, sehingga seller cukup menjelaskan 

pertanyaan lain tentang tambahan informasi jika ada konsumen yang ingin 

bertanya lebih lanjut diluar pertanyaan mengenai detail atribut masing-

masing produk.   

  Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa para pelaku e-Commerce 

rata-rata memberikan informasi mengenai atribut-atribut produk yang 

sama yang memang sewajarnya diberikan oleh para pelaku usaha yang 

menerapkan e-Commerce, informasi mengenai atribut-atribut produk 

tersebut menurut saya penting karena merupakan informasi pokok yang 

pasti harus diketahui oleh konsumen, informasi-informasi mengenai 

atribut-atribut produk tersebut antara lain adalah nama produk, harga 

produk, ukuran produk, warna produk, dan bahan produk.  

Nama produk sendiri diberikan agar mempermudah konsumen 

dalam proses pemesanan, karna biasanya dalam format order diminta 

untuk mengisi nama atau jenis dari produk yang akan dibeli, yang nanti 

nya juga akan mempermudah pihak seller juga dalam proses pemisahan 

tiap-tiap produk untuk selanjutnya dilakukan proses packing. Dari hasil 

kuesioner, didapat bahwa 90% dari responden memberikan informasi 

penjualan berupa nama atau jenis produk disetiap posting-an nya.  

  Yang kedua merupakan harga produk, menurut pengalaman saya 

pribadi, sebagian besar konsumen dalam melakukan online shopping pasti 

akan mempertimbangkan budget, maka dari itu mencantumkan harga 

produk merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh seller, karena 

disisi lain jika kita menempatkan posisi kita sebagai konsumen, kita akan 
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merasa malas jika menemukan seller yang tidak mencantumkan harga di 

produk yang mereka posting, terlebih jika banyak seller lain yang menjual 

produk yang sama dengan kelengkapan informasi terutama informasi 

harga, otomatis konsumen akan lebih memilih untuk mencari produk 

tersebut di toko lain yang mencantumkan informasi harga daripada harus 

menanyakan dahulu harga tersebut kepada seller yang bersangkutan, 

kecuali jika produk tersebut memiliki ketertarikan tertentu yang akhirnya 

akan menarik konsumen untuk tetap menanyakan harga nya melalui 

layanan contact person. 

  Informasi mengenai atribut-atribut produk selanjutnya adalah 

ukuran produk, di dalam bisnis fashion sendiri memang tidak semua 

produk ada ukuran nya, dan hasil dari responden sebanyak 70% yang 

memberikan informasi mengenai ukuran produk, tetapi jika dilihat 30% 

dari responden yang tidak memberi informasi mengenai ukuran produk 

tersebut, responden tersebut menjual pakaian, hijab, dan hairclip, yang 

seharusnya jenis produk tersebut ada kelengkapan informasi mengenai 

ukuran, tetapi dengan tidak diberikannya informasi atribut yang berupa 

ukuran berarti konsumen harus menanyakan lebih lanjut melalui contact 

person yang disediakan oleh seller. Tetapi, jika produk tersebut memang 

memiliki sebuah ukuran-ukuran tertentu, alangkah baik nya jika seller 

memberikan informasi penjualan tersebut di dalam setiap produk yang 

mereka posting, terutama untuk pakaian, yang sudah kita ketahui bahwa 

ukuran pakaian orang berbeda-beda, sehingga memudahkan mereka untuk 

memilih kecocokan ukuran yang akan mereka pilih. 

  Informasi mengenai atribut produk yang keempat adalah informasi 

atribut berupa warna produk. Sebenarnya informasi ini menjadi tidak 

terlalu penting jika di gambar produk yang di posting oleh seller sudah 

tertera semua macam warna yang tersedia, sehingga pemberian sebutan 

warna hanya untuk formalitas, sama seperti pemberian informasi nama 

atau jenis produk yang bertujuan untuk memudahkan pada saat proses 
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format order dan proses penyimpanan barang sampai pada proses packing. 

Tetapi jika di dalam gambar produk yang di posting tidak ditampilkan 

semua warna maka sebaiknya untuk seller dapat menyebutkan warna apa 

saja yang available di dalam keterangan informasi penjualan untuk 

memudahkan konsumen dalam memilih. 

  Yang terakhir merupakan bahan produk, jika kita melihat bisnis 

dalam bidang fashion, rata-rata produk fashion memiliki bahan-bahan 

tertentu yang menjadi informasi penting untuk konsumen dalam 

menentukan kualitas dari produk tersebut, sehingga jika seller memberikan 

informasi mengenai bahan, atau bisa disebut material atau fabric, 

diharapkan konsumen tidak akan kecewa nanti nya jika produk tersebut 

sudah sampai di tangan konsumen, dan juga akan mengurangi 

kemungkinan terjadi nya complain oleh konsumen, biasanya complain ini 

akan terjadi jika konsumen merasa kecewa dengan material produk yang 

tidak sesuai ekspektasi. Tetapi ternyata hanya 70% responden yang 

memberikan informasi mengenai bahan dalam posting-an produk di e-

Commerce nya, hal ini dapat memunculkan kemungkinan terjadinya 

complain, atau setidaknya konsumen lagi-lagi harus membuang waktu nya 

untuk menanyakan terlebih dahulu informasi bahan kepada seller. 

  Dari hasil analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi 

mengenai atribut-atribut produk merupakan salah satu service yang 

diberikan kepada konsumen oleh seller, service sendiri akan menjadi nilai 

tambah bagi suatu bisnis yang kita jalani, akan kah service tersebut 

bertambah baik dan di nilai cukup baik oleh konsumen atau justru 

dianggap kurang memberikan service yang baik. Hal tersebut tentunya 

akan menjadi nilai tambah bagi bisnis yang dijalankan masing-masing 

seller untuk menarik dan atau mempertahankan konsumen. 

  Selanjutnya akan dibahas mengenai layanan contact person yang 

disediakan oleh seller untuk terjadinya komunikasi antara seller dan 
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konsumen mengenai penambahan informasi produk yang ingin ditanyakan 

lebih lanjut oleh konsumen, layanan contact person ini nanti nya bisa 

sekaligus digunakan sebagai media layanan pemesanan, tetapi bisa juga 

hanya digunakan sebagai layanan contact person jika pemesanan 

dilakukan dengan media tertentu yang berbeda dari media layanan contact 

person. Hasil dari responden mengenai layanan contact person sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 4 Layanan Contact Person 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Layanan Contact Person 

Whatsapp Line Line@ 
Langsung 

dari aplikasi 

1 Memey Hijabic Ya Ya - Ya 

2 
Bayuvinda 

Fourensia 

Agustin 

Zave Store Ya Ya Ya Ya 

3 
Jesslyn 

Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Ya Ya - Ya 

4 Feradela Hijablook.id Ya Ya Ya Ya 

5 Liana Septia Ladiame Ya Ya - Ya 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg Ya Ya - - 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya Ya - Ya 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Ya - Ya - 

9 
Zulfikar 

Kharisma 

Akbar 

Zeegoodss Ya Ya Ya Ya 

10 Febe Gracia 

P 
Febzstyleforu Ya Ya - - 

Total 10 9 4 7 

Persentase dari total 100% 90% 40% 70% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Contact person merupakan salah satu media penting yang harus 

disediakan oleh para pelaku usaha online untuk menjalankan bisnis nya 
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tersebut, seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ada sebagian seller 

yang menggunakan contact person ini sekaligus untuk proses pemesanan 

oleh konsumen. Bagi seller yang tidak menjadikan contact person tersebut 

untuk layanan pemesanan, contact person tersebut tetap penting untuk 

dijadikan sebagai media komunikasi lanjut dengan konsumen, dan 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan tambahan informasi yang 

dibutuhkan dari seller mengenaik produk dan hal lain nya yang 

bersangkutan dengan pembelian online.  

  Jika melihat hasil tabel frekuensi diatas, aplikasi layanan contact 

person Whatsapp sangat populer saat ini untuk dijadikan sebagai media 

komunikasi lanjutan antara pembeli dan penjual, beberapa waktu yang 

lalu, salah satu aplikasi layanan contact person yang cukup populer 

dikalangan online shopping adalah BBM (Blackberry Messenger), terlebih 

saat BBM sudah dapat digunakan oleh para pemilik smartphone ber-genre 

android dan IOS. Tetapi semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi layanan 

baru yang lebih “menarik” para pengguna gadget di Indonesia, kedudukan 

BBM sudah mulai menurun, dan dapat dilihat untuk cakupan responden 

pada penelitian ini, 100% responden menggunakan aplikasi Whatsapp 

sebagai layanan contact person mereka, selanjutnya diikuti dengan 

aplikasi Line sebanyak 90% dari total 10 responden. Aplikasi Line sendiri 

sebenarnya sangat populer dikalangan pelaku bisnis online, tetapi memang 

dengan munculnya aplikasi Whatsapp membuat aplikasi Line sedikit mulai 

tersaingi. Untuk aplikasi Line@ sebanyak 40%, aplikasi Line@ sendiri 

merupakan “anak” dari aplikasi Line yang sebenarnya dibuat khusus oleh 

Line untuk para pelaku usaha e-Commerce, sehingga didalam nya 

dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan seller seperti fitur jadwal 

posting-an produk, fitur reply mode untuk kemudahan pemberian 

informasi otomatis, fitur Line Shopping yang bisa dijadikan sebagai media 

e-Commerce tambahan, dan masih banyak ftur yang lain nya didalam 

aplikasi Line@, tetapi aplikasi Line@ sendiri masih sedikit susah 



 

33 
 

dioperasikan dengan banyaknya fitur yang diberikan, terlebih untuk pelaku 

yang masih awam atau baru dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

Sedangkan untuk layanan contact person langsung sebanyak 70% dari 

total 10 responden, layanan contact person langsung dari aplikasi 

penjualan merupakan layanan contact person yang langsung dilakukan 

melalui aplikasi apa yang digunakan untuk mem-posting produk atau 

tempat menjual produk, misal pelaku bisnis yang memanfaatkan 

Instagram untuk menjual produk nya, mau menerima (menjawab) 

pertanyaan dari konsumen yang bertanya melalui Direct Message di 

Instagram dan atau di kolom comment posting-an, karena tidak semua 

seller mau menjawab pertanyaan yang masuk di Direct Message dan atau 

di kolom comment tersebut jika mereka menyediakan layanan contact 

person khusus, seperti Whatsapp, Line, Line@, dan lain-lain. Kecuali bagi 

para seller yang menggunakan aplikasi khusus e-Commerce seperti 

Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain tentu tidak perlu 

menggunakan layanan contact person dari media lain, karena bisa 

langsung melakukan komunikasi lebih lanjut langsung dari aplikasi 

tersebut, yang nanti nya juga langsung dilakukan pemesanan oleh 

konsumen dari aplikasi tersebut. 

  Hasil dari kuesioner selanjutnya adalah layanan pemesanan yang 

digunakan sebagai media pemesanan suatu produk oleh konsumen kepada 

penjual. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ada beberapa seller 

dari responden dalam penelitian ini yang menjadikan layanan contact 

person sekaligus sebagai layanan pemesanan, sehingga hasil yang di dapat 

hampir sama dengan hasil tabel 4.4 yang menunjukkan hasil layanan 

contact person, sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 Layanan Pemesanan 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Layanan Pemesanan 

Whatsapp Line Line@ 

1 Memey Hijabic Ya Ya - 

2 
Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store Ya Ya Ya 

3 
Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Ya Ya - 

4 Feradela Hijablook.id Ya Ya Ya 

5 Liana Septia Ladiame Ya Ya - 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg Ya Ya - 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya Ya - 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand Ya - Ya 

9 
Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss Ya Ya Ya 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Ya Ya - 

Total 10 9 4 

Persentasi dari total 100% 90% 40% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Dari tabel diatas dapat kita bandingkan dengan tabel 4.4 bahwa 

hasil nya untuk aplikasi Whatsapp, Line, dan Line@ adalah sama, yang 

berarti 3 (tiga) aplikasi tersebut digunakan sebagai layanan contact person 

sekaligus untuk layanan pemesanan, aplikasi Whatsapp, Line, dan Line@ 

saat ini memang menjadi aplikasi yang bisa dibilang aplikasi utama 

sebagai media komunikasi antara pembeli dan penjual, bisa dilihat di 

akun-akun online seller yang menggunakan Instagram, Facebook, dan 

semacamnya untuk berjualan pasti memberikan keterangan info untuk 

menghubungi contact person melalui salah satu atau kedua dari tiga 

aplikasi tersebut. Seperti yang sudah  dijelaskan pada hasil analisa tabel 

4.4 bahwa penggunaan ketiga aplikasi tersebut memang sangat 

mempermudah para seller dan konsumen nya karena bisa melakukan 

komunikasi lanjut untuk penambahan informasi mengenai produk serta 

sekaligus untuk proses pemesanan atau transaski. 
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  Selanjutnya untuk tabel 4.6 merupakan layanan pemesanan 

langsung melalui e-Commerce yang dimana merupakan responden yang 

sama yang menjawab pada tabel 4.5 dalam kolom layanan pemesanan 

langsung dari aplikasi penjualan, sebagian dari responden ada yang 

menjelaskan alasan yang sudah saya simpulkan dan saya jelaskan pada 

penjelasan dari hasil tabel 4.4: 

Tabel 4. 6 Layanan Pemesanan Melalui E-Commerce 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Layanan Pemesanan Melalui E-Commerce 

Menerapkan 
Tidak 

Menerapkan 

1 Memey Hijabic 

Iya karena pakai Shopee, 

jadi konsumen pesan 

langsung dari aplikasi 

Shopee 

- 

2 

Bayuvinda 

Fourensia 

Agustin 

Zave Store 

Ya, Shopee dan 

Tokopedia, karena 

memang sistem 

pemesanannya langsung 

dari aplikasi  

- 

3 

Jesslyn 

Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Ya, Shopee dan 

Tokopedia 
- 

4 Feradela Hijablook.id - Ya 

5 Liana Septia Ladiame - Ya 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg - Ya 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya, Shopee - 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
- Ya 

9 

Zulfikar 

Kharisma 

Akbar 

Zeegoodss 
Ya, Shopee, Tokopedia, 

Bukalapak 
- 

10 
Febe Gracia 

P 
Febzstyleforu - Ya 

Total 5 5 

Persentase dari total 50% 50% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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  Sebagian dari responden yang menerapkan layanan pemesanan 

langsung melalui e-Commerce yang mereka gunakan karena memang pada 

aplikasi  Shopee konsumen dapat langsung melakukan transaksi di dalam 

aplikasi Shopee tersebut, dan seperti yang saya ketahui pula bahwa di 

dalam aplikasi Shopee sendiri konsumen mudah untuk melakukan 

pemesanan, cukup dengan memilih produk yang akan dibeli; mengisi data 

pengiriman berupana nama, nomor telepon, dan alamat; dan memilih salah 

satu dari beberapa metode pembayaran yang disediakan oleh pihak 

Shopee. Oleh karena itu, menurut saya aplikasi e-Commerce seperti 

Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain yang sejenis, cukup mudah 

dan praktis untuk dilakukannya transaksi jual beli. 

  Pada pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai sistem pembayaran 

melalui internet, pelaku usaha e-Commerce pasti akan mendapatkan 

konsumen yang tersebar dari seluruh Indonesia bahkan ada juga yang 

sudah mendapatkan konsumen dari luar negeri, tentu nya transaksi bisa 

terjadi diikuti dengan pembayaran yang sukses, sistem pembayaran 

tersebut tentu nya harus bersifat online, karena menghubungkan 2 (dua) 

orang dari lokasi yang berbeda. Maka dari itu disini para responden 

menyebutkan apa saja sistem pembayaran melalui internet yang mereka 

sediakan untuk konsumen yang akan membeli produk pada toko mereka, 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 7 Sistem Pembayaran Melalui Internet 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Sistem Pembayaran Melalui Internet 

Transfer 
Saldo di dalam 

e-Commerce 

Layanan pembayaran 

Credit Card dari e-

Commerce 

1 Memey Hijabic Ya - Ya 

2 
Bayuvinda 

Fourensia 

Agustin 

Zave Store Ya - Ya 

3 
Jesslyn 

Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Ya - Ya 

4 Feradela Hijablook.id Ya - - 

5 Liana Septia Ladiame Ya - - 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg Ya - - 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah Ya - Ya 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Ya - - 

9 
Zulfikar 

Kharisma 

Akbar 

Zeegoodss Ya Ya Ya 

10 Febe Gracia 

P 
Febzstyleforu Ya - - 

Total 10 1 5 

Persentase dari total 100% 10% 50% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Sesuai dengan tabel frekuensi yang kita lihat diatas, 100% 

responden menerepakan sistem transfer untuk proses pembayaran oleh 

konsumen yang membeli produk yang mereka jual. Transfer sendiri seperti 

yang kita ketahui merupakan sistem pembayaran internet yang mudah 

untuk dilakukan oleh semua orang, asalkan mereka memiliki tabungan 

pada akun bank tertentu dan memiliki kartu ATM, atau bisa juga dengan 

fasilitas internet banking; mobile banking; sms banking; dan semacamnya, 

jika tidak punya pun mereka bisa meminjam rekan terdekat mereka yang 

mempunyai fasilitas-fasilitas tersebut dan mengganti nya dengan cash. 
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Transfer sampai saat ini memudahkan semua orang yang akan melakukan 

transaksi jarak dekat sekalipun sampai jarak jauh, sehingga tidak heran 

jika rata-rata hampir semua pelaku e-Commerce menerapkan sistem 

pembayaran tersebut. Jawaban terbanyak kedua, sebanyak 50% merupakan 

para pelaku e-Commerce yang memanfaatkan fasilitas dari e-Commerce 

yang mereka gunakan yang menawarkan sistem pembayaran berupa Credit 

Card untuk para konsumen nya. Sistem pembayaran Credit Card 

merupakan tanggung jawab dari pihak e-Commerce, karena nanti nya uang 

yang masuk kepada seller proses nya akan tetap sama seperti pembayaran 

melalui transfer, sehingga seller tidak turun tangan mengenai sistem 

pembayaran Credit Card terlebih jika pihak e-Commerce menawarkan 

fitur cicilan bagi para konsumen yang memilih sistem pembayaran Credit 

Card. Sehingga jika terjadi suatu masalah dan complain dari konsumen 

berkaitan dengan sistem pembayaran Credit Card, maka konsumen tidak 

bisa complain kepada seller, melainkan harus complain ke pihak e-

Commerce langsung. 

  Selain sistem pembayaran melalui internet, tidak menutup 

kemungkinan jika pelaku e-Commerce menerapkan sistem pembayaran 

cash / COD (Cash On Delivery). Sistem pembayaran ini bisa terjadi untuk 

konsumen yang berada di sekitar seller, atau bisa juga karena 

kemungkinan lain yang akan dijelaskan pada analisa dari hasil tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 4. 8 Sistem Pembayaran Melalui Cash / COD (Cash On Delivery) 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Sistem Pembayaran Melalui Cash / 

COD (Cash On Delivery) 

1 Memey Hijabic 

Open COD di hari dan jam tertentu 

dan bisa membayar saat COD dan 

sebelumnya sudah order jadi tinggal 

ambil dan bayar 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Ya, bisa COD 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
- 

4 Feradela Hijablook.id 

Bisa COD apabila barang memang 

ready dan masih dalam wilayah 

Semarang 

5 Liana Septia Ladiame 

Menerapkan cash / COD untuk 

konsumen yang disekitar wilayah 

Semarang 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Biasanya digunakan untuk konsumen 

yang lokasi nya dekat 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Biasanya kalau COD di dekat rumah 

biar nggak pakai ongkir 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand Bisa 

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Iya 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Hasil diatas menunjukkan bahwa sebanyak 80% responden 

menerapkan sistem pembayaran melalui cash / COD, seperti yang sudah 

saya jelaskan diatas, alasan mereka menerapkan sistem pembayaran 

melalui cash / COD adalah dikhususkan untuk konsumen yang wilayah 

nya berdekatan dengan seller, bisa di dekat rumah, atau di dalam 1 (satu) 

kota, biasanya jika cakupan lebih luas yaitu dalam wilayah 1 (kota), seller 
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menetapkan lokasi meeting point nya kepada konsumen atau bisa langsung 

dirembuk dan disepakati dengan konsumen mengenai lokasi meeting point. 

Tentu nya hal tersebut dilakukan untuk memangkas ongkos kirim yang 

harus dibebankan kepada konsumen, walaupun sebenarnya biaya ongkos 

kirim dalam sesama kota tidak lah mahal, tetapi memang tidak ada 

salahnya jika dilakukan sistem COD (Cash On Delivery).  

  Pada aplikasi e-Commerce tertentu, sistem COD (Cash On 

Delivery) juga difasilitasi oleh pihak e-Commerce itu sendiri dengan 

memanfaatkan kurir-kurir mereka di kota masing-masing konsumen, 

sehingga kurir tetap mengantarkan barang yang dikirim dari seller yang 

berada tidak 1 (kota) dengan konsumen, dan konsumen bisa membayar 

melalui cash kepada kurir tersebut, tetapi disini tidak mengangkat alasan 

responden diatas yang tujuan nya untuk memangkas ongkos kirim, karena 

konsumen tetap dibebankan ongkos kirim, hanya sistem pembayaran nya 

saja yang tidak harus melalui internet, sistem ini bisa dikhususkan bagi 

konsumen yang mungkin tidak memiliki akun bank sehingga otomatis 

tidak bisa melakukan pembayaran melalui internet, tetapi jelek nya adalah 

belum semua e-Commerce menawarkan sistem tersebut. Sehingga kembali 

kepada kesimpulan dari responden pada penelitian ini bahwa sistem 

pembayaran melalui cash / COD (Cash On  Delivery) dilakukan untuk 

konsumen yang lokasi nya berdekatan dengan seller yang bertujuan untuk 

memangkas beban ongkos kirim konsumen. 

  Setelah barang dikirim oleh pihak seller menggunakan kurir, tentu 

pihak kurir akan memberikan nomor resi barang tersebut kepada seller, 

sehingga nomor resi tersebut bisa diberikan kepada konsumen agar mereka 

bisa melakukan tracking atau pemantauan lokasi barang mereka sudah 

sampai mana. Dari responden pada penelitian ini, bisa dilihat jawaban 

mereka mengenai pemberian nomor resi pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 9 Pemberian Nomor Resi 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha Pemberian Nomor Resi 

1 Memey Hijabic Resi di share H+1 

2 
Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Ya 

3 
Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Ya 

4 Feradela Hijablook.id 

Iya, resi diinfokan H+1 – H+2 agar 

customer bisa tracking sendiri posisi 

paket yang telah dikirim, dan agar 

customer trust kepada kita 

5 Liana Septia Ladiame 
Iya, agar konsumen lebih percaya 

dengan usaha saya 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Iya agar konsumen mampu melacak 

lokasi pesanan yang dipesan 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Iya biar karena tidak dikira menipu 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand Memberikan resi H+1 

9 
Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Pasti 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Iya, H+2 setelah pemesanan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Pemberian nomor resi dilakukan oleh semua responden dalam 

penelitian ini sebagai seller kepada konsumen mereka, rata-rata mereka 

memberikan nomor resi H+1 sampai H+2 setelah barang dikirim. Sebagai 

seller hal ini merupakan suatu nilai tambah yang akan di nilai positif dari 

konsumen mereka, karena konsumen merasa terbantu untuk mengetahui 

posisi barang yang mereka pesan. Sebenarnya untuk beberapa perusahaan 

kurir di Indonesia saat ini sudah menerapkan pemberian nomor resi 

otomatis yang langsung diberikan kepada konsumen melaui pesan ke 

nomor penerima yang tertera di packaging, hal tersebut tentu sangat 

membantu dan memudahkan seller dalam menjalankan kegiatan bisnis 

online mereka, sehingga menurut saya semua perusahaan kurir harus mulai 
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menerapkan sistem tersebut untuk meng-upgrade kulitas pengiriman di 

Indonesia. 

  Selanjutnya merupakan pembahasan mengenai supplier, sebagai 

pelaku usaha bisnis online yang menerapkan e-Commerce, tidak asing bagi 

para seller mempunyai supplier tertentu untuk ketersediaan produk yang 

mereka jual. Supplier sendiri bisa merupakan firsthand atau tangan 

pertama, dan bisa juga tangan kedua, tinggal bagaimana responden sebagai 

seller memilih supplier yang tepat untuk ketersediaan produk yang mereka 

jual. Tetapi tidak semua pelaku bisnis online memiliki supplier, karena 

bisa juga mereka langsung memproduksi sendiri produk yang mereka jual, 

beserta bahan baku nya sehingga tidak membutuhkan supplier, atau tetap 

membutuhkan supplier tapi berupa supplier bahan baku dengan proses 

produksi tetap dilakukan sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut bisa 

dilihat tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 10 Melakukan Pemesanan Kepada Supplier Melalui Internet 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Melakukan Pemesanan Kepada 

Supplier Melalui Internet 

1 Memey Hijabic - 

2 
Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

- 

3 
Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

- 

4 Feradela Hijablook.id 

Saya melakukan pemesanan melalui 

kontak kepada supplier terkait 

barang yang ingin saya jual beserta 

jenis dan jumlah nya 

5 Liana Septia Ladiame - 

6 Renni Anie  Pertiwi Hairclipsmg - 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

- 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand - 

9 
Zulfikar Kharisma 

Akbar 
Zeegoodss 

Iya  

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Iya, lebih mudah 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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  Dari total 10 responden hanya sebanyak 30% yang melakukan 

pemesanan kepada supplier melalui internet, tidak diketahui dengan pasti 

apakah sisanya memang tidak memiliki supplier, atau memiliki tapi tidak 

melakukan pemesanan melalui internet melainkan pemesanan secara 

langsung. Tetapi dari 30% responden ini hanya satu yang menjelaskan 

bahwa ia melakukan pemesanan kepada supplier berupa produk apa yang 

akan dia jual dan jumlah nya, berarti dapat disimpulkan bahwa supplier 

tersebut merupakan supplier produk, bukan supplier bahan baku, karena 

langsung menuju kepada jenis produk nya. Sedangkan sisa nya tidak 

memberikan penjelasan lebih lanjut terkait supplier.  

  Keberadaan supplier memang menguntungkan dari segi waktu, 

tenaga, dan materi, karena semua dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 

cepat, bisa dari mana saja dilakukan sehingga lebih praktis, tetapi 

disamping itu kembali lagi kepada jenis produk para seller apakah 

memang betul-betul membutuhkan supplier atau tidak, karena selagi tidak 

merugikan para seller jika tidak memanfaatkan supplier, maka tidak lah 

menjadi masalah besar dalam menjalankan bisnis online tanpa supplier, 

keuntungan yang lain justru kita sebagai seller bisa menjadi supplier atau 

tangan pertama bagi seller-seller lain yang ingin menjual produk yang 

sama dengan kita, asal produk tersebut bukan owned brand, atau 

merupakan brand dari seller itu sendiri. 

  Terkait pemesanan dengan supplier, tahap selanjutnya merupakan 

sistem pembayaran melalui internet kepada supplier, hasil nya sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 11 Sistem Pembayaran Kepada Supplier Melalui Internet 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Sistem Pembayaran Kepada 

Supplier Melalui Internet 

1 Memey Hijabic - 

2 
Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Transfer 

3 
Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

- 

4 Feradela Hijablook.id Transfer 

5 Liana Septia Ladiame - 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Transfer  

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

- 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand - 

9 
Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Transfer  

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Transfer 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Bagi para responden yang memiliki supplier, untuk sistem 

pembayaran melalui internet semua menerapkan sistem pembayaran 

transfer, lagi-lagi transfer memang memegang peran penting dalam 

transaksi online karena kemudahan pengaplikasian nya. Sistem 

pembayaran transfer juga bisa dianggap aman karena disediakannya bukti 

fisik dan atau bisa juga bukti non fisik yang bisa dilihat pada mutasi 

rekening. 

  Selain melalui sistem pembayaran internet, para responden yang 

memiliki supplier ada juga yang melakukan sistem pembayaran kepada 

supplier melalui cash / COD, hasil nya sebagai berikut: 
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Tabel 4. 12 Sistem Pembayaran Kepada Supplier Melalui Cash / COD (Cash On 

Delivery) 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Sistem Pembayaran Kepada 

Supplier Melalui Cash / COD (Cash 

On Delivery) 

1 Memey Hijabic - 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Ya  

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
- 

4 Feradela Hijablook.id - 

5 Liana Septia Ladiame - 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

-  

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

- 

8 Edo Trifanda Notbad Secondhand Ya  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

-  

10 Febe Gracia P Febzstyleforu - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

  Dari hasil yang bisa kita lihat pada tabel diatas, ternyata hanya 2 

orang responden yang menerapkan sistem pembayaran melalui cash / COD 

(Cash On Delivery) kepada supplier nya, dapat dipastikan bahwa supplier 

tersebut berada di satu lokasi yang sama atau berdekatan dengan 

responden, sistem pembayaran melalui internet juga bisa dilakukan 

walaupun supplier berada di lokasi yang sama atau berdekatan dengan 

responden, tetapi jika supplier berada di luar kota tidak mungkin jika harus 

melakukan pembayaran dengan sistem cash / COD (Cash On Delivery). 
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4.2 Manfaat Penerapan E-Commerce 

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada 10 orang 

responden, maka diperoleh hasil mengenai manfaat yang dirasakan 

responden dengan menerapkan e-Commerce dalam menjalankan bisnya 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Mendapatkan Pelanggan Dari Dalam Dan Atau Luar Negeri 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Mendapatkan Pelanggan Dari Dalam 

Dan Atau Luar Negeri 

1 Memey Hijabic 

Seluruh Indonesia: Papua, Kalimantan, 

Sumatera, Jawa, dll 

Luar Negeri: Jepang 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Dalam negeri: hampir dari kota-kota besar 

yang ada di seluruh pulau di Indonesia 

yaitu Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, 

Papua 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Mayoritas dalam negeri, kebanyakan dari 

Jakarta, Surabaya, Semarang, tapi pernah 

ada juga yang luar negeri yaitu Malaysia 

4 Feradela Hijablook.id 

Masih di dalam negeri, dari kota-kota 

besar di  Indonesia seperti Semarang, 

Surabaya, Jogja, Jakarta, dll sampai luar 

pulau seperti Papua, Sumatera. Tapi 

beberapa ada konsumen dari luar negeri 

yang sekedar menanyakan produk kami 

yaitu dari Malaysia 

5 Liana Septia Ladiame Dalam negeri saja 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Hanya dalam negeri, biasanya dari 

Semarang dan Jogja, tapi dari kota-kota 

lain juga pernah seperti dari Jakarta, 
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Bandung, dan dari luar pulau yaitu Bali, 

Palembang 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Di dalam negeri: Jambi, Kediri, Jakarta, 

Surabaya 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 

Kalau dari Indonesia sendiri dari berbagai 

macam kota besar bahkan dari kota kecil 

juga seperti magelang, kediri, purwokerto, 

dll. Kalau dari luar negeri pernah kirim ke 

teman yang ada di Brunei 

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Dari Semarang dan Jogja karena banyak 

teman-teman dari kota tersebut, sisa nya 

tentu kota-kota yang ada di Indonesia, 

tidak hanya pulau Jawa saja tapi sampai 

Papua, Makassar, Aceh, dll. Luar negeri ke 

Malaysia 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu 

Dari dalam kota dan luar kota saja, luar 

kota biasanya Bandung, Surabaya, Jakarta, 

Jogja 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat pertama yang akan  dilihat dari tabel diatas adalah manfaat 

yang dirasakan oleh para responden dengan menerapkan e-Commerce 

dalam menjalankan usaha nya adalah mereka mudah untuk menjangkau 

pelanggan dalam jumlah kecil maupun besar dan dari mana saja pelanggan 

berasal bahkan dari seluruh dunia. Sejauh mana konsumen yang mereka 

dapat, apakah hanya sekedar dalam kota, atau seleruh Indonesia, atau 

sudah sampai ke luar negeri. Dari jawaban diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sebanyak 60% responden sampai saat ini masih mendapatkan 

konsumen hanya sebatas dari masyarakat di dalam negeri saja, belum 

sampai ke luar negeri, walaupun ada konsumen dari luar negeri yang 

sempat bertanya-tanya tetapi belum sampai melakukan order. Sedangkan 
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sisa nya 40% responden sudah mendapatkan konsumen nya tidak hanya 

dari dalam negeri melainkan dari luar negeri juga, walaupun masih sebatas 

yang dekat dengan Indonesia seperti Malaysia, tetapi pencapaian nya 

cukup menjadi motivasu kedepan untuk terus mengembangkan bisnis dari 

para responden masing-masing. Hal tersebut sangatlah menarik bahwa 

sebatas pelaku usaha mikro tetapi sudah mampu untuk menggaet pasar luar 

negeri walaupun masih kurang dari setengah responden. Jika masing-

masing responden terus mengembangkan usaha nya dengan baik, saya 

yakin tidak butuh waktu yang lama untuk dapat memasarkan produk nya 

sampai ke luar negeri karena akses e-Commerce yang sangat luas untuk 

memudahkan produk kita dilihat oleh seluruh masyarakat dari penjuru 

dunia. 

Selain mendapatkan konsumen dari dalam dan luar negeri, seperti 

yang sudah dibahas pada hasil profil usaha responden diatas bahwa 

beberapa dari responden memiliki supplier untuk men-supply produk yang 

mereka jual. Dapat dilihat tabel dibawah ini mengenai asal supplier dari 

masing-masing responden. 

Tabel 4. 14 Mendapatkan Supplier Dari Dalam Dan Atau Luar Negeri 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Mendapatkan Supplier Dari Dalam Dan 

Atau Luar Negeri 

1 Memey Hijabic - 

2 
Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Dalam negeri 

3 
Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
- 

4 Feradela Hijablook.id Dalam negeri 

5 Liana Septia Ladiame - 

6 
Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Dalam negeri 

7 
Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

- 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Dalam negeri  

9 
Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Dalam dan luar negeri 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Dalam negeri 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Pada manfaat yang kedua yaitu manfaat yang dirasakan responden 

dengam menerapkan e-Commerce dalam menjalankan usaha nya adalah 

mudah untuk mendapatkan supplier dari seluruh dunia dengan waktu yang 

singkat dan dengan biaya yang lebih murah. Dari hasil kuesioner yang 

dibagikan kepada responden, ternyata hanya 1 (satu) orang responden yang 

memiliki supplier yang berasal dari luar negeri, hal ini memunculkan 2 

(dua) kemungkinan persepsi bahwa yang pertama, supplier di Indonesia 

sudah cukup lengkap untuk men-supply produk yang akan dijual oleh para 

pelaku usaha bidang fashion di Semarang ini, dan yang kedua adalah 

kemungkinan bahwa dibutuhkannya modal yang lebih tinggi untuk 

membiayai ongkos kirim dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan balik 

modal yang tidak lah cepat, sehingga mengakibatkan seller untuk menunda 

men-supply barang dari luar negeri. 

Dalam menjalankan bisnis online, tentu nya seller membutuhkan 

promosi agar semakin hari semakin banyak masyarakat yang tahu dan 

semakin banyak omzet yang di dapat karena semakin banyak order yang 

diterima, tetapi promosi harus rutin dilakukan agar mendapat hasil yang 

maksimal, agar brand kita lebih familiar di ingatan masyarakat. Untuk 

jenis promosi sendiri, di dalam e-Commerce banyak sekali tawaran 

promosi yang dapat dilakukan oleh para pelaku bisnis online dari yang 

murah sampai yang membutuhkan budget besar, hasil nya pun tergantung 

dari jenis nya, ada yang lebih di fokuskan pada penambahan jumlah 

followers dan jumlah order an. Seluruh responden dalam penelitian ini 

ternyata sudah melakukan promosi online, jenis-jenis promosi yang 

mereka lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  
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Tabel 4. 15 Jenis-Jenis Promosi 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha Jenis-Jenis Promosi 

1 Memey Hijabic 

Endorse, paid promote, Paid Keroyok 

Target, instagram ads 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Giveaway, clearance sale 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Promosi lewat sponsor instagram 

4 Feradela Hijablook.id 

(Promosi terkait keunggulan kualitas 

barang kita, details, hingga potongan-

potongan harga pada saat tertentu), bisa 

paid promote, endorse beberapa 

selebgram, dan jasa promosi yang ada di 

instagram 

5 Liana Septia Ladiame 

media internet / social media yaitu story di 

Instagram 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Paid promote instagram 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Story di instagram, diskon lebaran atau 

akhir tahun 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Instagram, facebook 

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Paid promote, promote for promote, flyer, 

etc 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu 

Promosi untuk meningkatkan kuantitas 

produk dengan bonus 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat selanjutnya yang dirasakan responden dengan menerapkan 

e-Commerce dalam menjalankan bisnis nya adalah dapat melakukan 

promosi melalui media yang lebih variatif. Dari tabel diatas dapat dilihat 

bahwa jenis-jenis promosi yang disebutkan oleh responden tentu nya 

sudah sangat tidak asing bagi para pelaku bisnis online, bahkan sebagian 



 

51 
 

besar masyarakat (bukan pelaku bisnis online) pasti juga tahu beberapa 

dari jenis promosi diatas karena sering melihat promosi-promosi tersebut 

di dalam aplikasi-aplikasi online atau e-Commerce yang mereka kunjungi. 

Sampai saat ini, jenis promosi terbanyak adalah promosi yang dilakukan di 

Instagram, mulai  dari paid promote, jenis promosi ini sangat populer 

karena seller tidak perlu mengeluarkan budget yang besar, tetapi benefit 

nya cukup besar dengan penambahan jumlah followers dan diikuti dengan 

jumlah orderan yang terus bertambah, sedangkan lain nya bisa dengan 

Instagram Ads, endorsement, dan jenis promosi lain yang dapat dilakukan 

di media Instagram. Diluar Instagram tentu banyak jenis promosi yang 

dapat dilakukan juga, dan dari jawaban responden pun dapat dilihat bahwa 

tidak semua melakukan promosi hanya melalui Instagram, sehingga bagi 

para pelaku bisnis online saat ini sangat terbantu dengan ada nya berbagai 

macam jenis promosi yang sangat berpengaruh dalam kemajuan toko 

mereka, tentu nya harus diikuti dengan perkembangan toko itu sendiri 

yang dilakukan oleh owner tersebut untuk mempertahankan brand produk 

nya. 

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa promosi yang dilakukan oleh 

seller alangkah baik nya untuk dapat dilakukan dengan rutin, karena 

dengan rutin melakukan promosi benefit yang didapat juga akan lebih 

besar ketimbang yang jarang melakukan promosi. Para responden dalam 

penelitian ini pun melakukan promosi dengan frekuensi yang beragam, 

yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4. 16 Frekuensi Promosi / Bulan 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha Frekuensi Promosi / Bulan 

1 Memey Hijabic 5-10 kali 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

2 kali 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
4 kali 

4 Feradela Hijablook.id 1 kali 

5 Liana Septia Ladiame Tidak tentu tapi selalu melakukan promosi 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

12 kali 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Tidak mesti kadang sebulan sekali 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
5 kali  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

1 kali 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Hanya 6 bulan sekali 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat selanjutnya dengan menerapkan e-Commerce adalah dapat 

melakukan pemasaran dengan lebih mudah dan terjangkau, otomatis harga 

produk bisa menjadi lebih murah dan profit yang didapat lebih tinggi. Dari 

hasil jawaban responden menunjukkan bahwa sudah sebagian besar 

responden melakukan promosi dengan rutin, bahkan ada yang sampai 12 

kali melakukan promosi dalam jangka waktu sebulan, tentu efek nya akan 

berbeda dengan responden yang sangat jarang melakukan promosi hanya 

dengan jangka waktu 6 bulan sekali. Sebagai pelaku bisnis online 

seharusnya paham bahwa sasaran mereka adalah orang-orang jauh yang 

dapat mereka jangkau hanya dengan via online, sehingga kegiatan promosi 

dapat dikatakan harus sering dilakukan untuk mendapatkan keuntungan 

untuk toko mereka sendiri, dari mulai mendapatkan konsumen baru sampai 

mempertahankan konsumen lama. 
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Dari kegiatan promosi yang rutin responden lakukan, apa saja 

manfaat yang mereka rasakan atau keuntungan yang mereka dapatkan 

dengan sudah rutin nya melakukan promosi, terlebih untuk para responen 

yang harus mengeluarkan budget lebih besar untuk melakukan kegiatan 

promosi tertentu, seperti endorsement. Hasil jawaban responden sebagai 

berikut:  

Tabel 4. 17 Manfaat Promosi Yang Dirasakan 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha Manfaat Promosi Yang Dirasakan 

1 Memey Hijabic 

Orderan makin banyak karena banyak 

diketahui oleh publik 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Orderan semakin meningkat 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Followers menambah dan akan 

berpengaruh pada peningkatan orderan 

4 Feradela Hijablook.id 

Semakin banyak yang tahu dan semakin 

ramai yang membeli 

5 Liana Septia Ladiame 

Dengan promosi produk saya lebih dikenal 

masyarakat dan akan lebih banyak 

konsumen yang membeli 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Dengan promosi mampu meningkatkan 

ketertarikan konsumen terhadap produk 

yang kita jual 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Semakin banyak yang penasaran dan 

melihat/tertarik pada produk saya 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Menambah omzet  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Keuntungan/manfaat yang didapat adalah 

jumlah followers/orang semakin tahu yang 

kita jual 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Menambah orderan (jadi semakin banyak)  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Setelah melihat jawaban dari responden, 100% responden 

merasakan manfaat yang besar dengan melakukan promosi. Walaupun 

mereka mungkin akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit terutama 

mereka yang rutin melakukan promosi berkali-kali dalam waktu sebulan, 

tetapi hasil akhirnya yang didapat adalah hanya keuntungan yang terus 

bertambah dari mulai bertambahnya jumlah followers, otomatis akan 

semakin banyak yang tahu tentang produk mereka masing-masing, yang 

nanti nya akan memengaruhi jumlah order-an karena order-an akan terus 

meningkat atau bertambah. Menurut saya sendiri memang seharusnya 

biaya promosi hanyalah beban diawal yang bisa dianggap sebagai modal 

kita berbisnis online, karena modal tersebut akan menjadi hasil keuntungan 

jangka panjang karena melihat luas nya jangkauan kegiatan online yang 

dapat dilakukan yang akan berpengaruh pada keuntungan dalam berbisnis, 

sehingga dengan tetap rutin melakukan kegiatan promosi akan tetap terus 

menguntungkan kedepannya bagi bisnis online yang dijalani, dengan 

membuat dan menjaga citra baik yang sudah dimiliki. 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh para responden selaku 

pelaku bisnis online tentu nya mereka mempunyai target market tersendiri 

yang disesuaikan dengan produk yang mereka jual, karena dengan 

memiliki target market maka sasaran promosi nya akan lebih pas dan 

keuntungan yang didapat otomatis lebih cepat ketimbang pelaku bisnis 

online yang asal melakukan promosi tanpa melihat pasar nya terlebih 

dahulu. Berikut merupakan sasaran promosi oleh masing-masing dari 

responden: 
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Tabel 4. 18 Sasaran / Target Pasar Dalam Melakukan Promosi 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Sasaran / Target Pasar Dalam 

Melakukan Promosi 

1 Memey Hijabic 

Muslimah dengan rata-rata usia remaja 

hingga dewasa 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Wanita  

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
Perempuan usia 16 - 35 tahun 

4 Feradela Hijablook.id 

Seluruh wanita muslimah di Indonesia 

yang berhijab usia remaja hingga dewasa 

5 Liana Septia Ladiame 

Perempuan dari mulai remaja, dewasa, 

sampai ibu-ibu 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Mahasiswa  

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Mahasiswa, ibu-ibu 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Mahasiswa, pelajar usia 17 – 27 tahun  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Anak muda kalangan 17 – 30 tahun 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Anak remaja sampai ibu-ibu 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat selanjutnya yang dirasakan responden dengan menerapkan 

e-Commerce dalam menjalankan bisnis nya adalah dapat dan menjangkau 

area promosi yang lebih luas. Seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 

4.15 mengenai jenis-jenis promosi terbukti bahwa para pelaku bisnis dapat 

melakukan promosi dengan media yang variatif, sasaran nya pun luas, 

terlebih mereka juga bisa menentukan target pasar yang mereka inginkan, 

seperti pada hasil tabel diatas menunjukan sasaran promosi oleh seller 

yang mereka harapkan dapat mendukung kelangsungan bisnis nya. Rata-

rata dari mereka memiliki sasaran promosi dengan kalangan usia remaja 

hinga dewasa, karena memang usia tersebut  inensitas nya menggunakan 

gadget dan melakukan jelajah online lebih tinggi dibanding anak usia 

dibawah remaja atau lansia. Terlebih jika produk yang dijual memiliki 
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spesifikasi tertentu misal spesifikasi gender (produk untuk wanita atau 

pria), sehingga sasaran yang dituju nanti nya akan lebih mudah lagi dan 

lebih spesifik. 

Sasaran promosi menurut saya sangat lah penting saat para pelaku 

bisnis online akan melakukan promosi, karena agar budget yang mereka 

keluarkan tidak sia-sia hanya karena mereka tidak memiliki sasaran 

promosi yang jelas, asal melakukan promosi tanpa melihat peluang pasar 

nya terlebih dahulu. Sehingga akan lebih efisien jika ditentukan terlebih 

dahulu agar hasilnya akan lebih maksimal. 

Selanjutnya beralih dari kegiatan promosi, manfaat lain yang 

didapat dari penerapan e-Commerce adalah masalah tempat dan tenaga 

kerja, apakah seorang pelaku bisnis online masih membutuhkan tempat 

atau lokasi untuk berjualan, dan apakah mereka masih membutuhkan 

tenaga kerja yang banyak, atau kah justru dengan menerapkan e-

Commerce dalam menjalankan bisnis nya dapat mengurangi kebutuhan 

tempat dan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Jawaban dari responden 

dapat kita lihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 19 E-Commerce Dapat Mengurangi Kebutuhan Tempat Dan Tenaga 

Kerja 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

E-Commerce Dapat Mengurangi 

Kebutuhan Tempat Dan Tenaga Kerja 

1 Memey Hijabic 

Iya, tidak perlu sewa ruko untuk display 

produk yang lebih baik uang nya untuk 

produksi, jadi kapasitas produksi bisa 

ditekan lebih besar 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Ya   

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Ya, kalau online saja tidak perlu 

menyediakan tempat khusus untuk stock 

barang. Tapi kalau offline perlu tempat 



 

57 
 

stock barang 

4 Feradela Hijablook.id 

Iya, dengan e-Commerce usaha jadi lebih 

praktis, profit juga lumayan, dan 

menghindari resiko stock yang menumpuk. 

Dari segi promosi juga lebih mudah dan 

luas jangkauan nya. Karena hampir semua 

orang sekarang pengguna internet dan 

memilih online shopping. 

5 Liana Septia Ladiame 

Iya, karena dengan menggunakan e-

Commerce kita tidak perlu mempunyai 

toko ataupun tempat untuk memamerkan 

barang tersebut dan dengan e-Commerce 

kita dapat menyimpan barang dimanapun 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Iya, karena dengan e-Commerce mampu 

ditangani dengan tenaga kerja 1-2 orang 

saja tanpa melibatkan banyak tenaga kerja 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Tidak karena saya kalau produksi tidak 

selalu banyak jadi untuk menyediakan 

tempat inshaAllah masih ada 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Tidak juga karena stock tidak banyak 

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Iya, karena hampir semuanya dapat 

dikelola sendiri 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu 

Iya, karena bisa sistem langsung kirim 

tanpa harus stock 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelaku e-Commerce 

selanjutnya dengan menerapkan e-Commerce dalam menjalankan bisnis 

nya adalah dapat mengurangi biaya penyimpanan barang dari supplier 

karena supplier dapat mengirimkan langsung kepada konsumen, dan 

mengurangi kebutuhan jumlah tenaga kerja. Dari hasil jawaban responden 
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maka diperoleh sebanyak 80% responden setuju dengan pernyataan 

tersebut, karena menurut mereka bisnis online tidak membutuhkan tempat 

untuk display atau memamerkan produk serta tidak perlu tempat untuk 

menyimpang barang bagi mereka yang mempunyai supplier, jika 

membutuhkan tempat untuk ready stock pun juga tidak membutuhkan 

space yang besar karena jumlah stock bisa di minimalisir sesuai tempat 

yang ada. Selain itu untuk kebutuhan tenaga kerja pun akan berkurang, 

bahkan masih ada kemungkinan untuk dilakukan sendiri, jika dibutuhkan 

tenaga kerja pun tidak butuh banyak seperti 1 – 2 orang saja untuk admin 

dan atau untuk packing produk. Sehingga sangat efisien dalam 

pengeluaran budget untuk gaji pegawai. Tentu jika dibandingkan dengan 

para pelaku usaha yang memiliki toko konvensional maka otomatis 

mereka akan butuh lokasi atau tempat dan pegawai penjaga toko, belum 

ditambah jika semisal mereka juga menjalani online maka mereka akan 

membutuhkan admin dan pegawai tambahan untuk mem-packing produk. 

Perbedaannya akan cukup signifikan dari segi materi atau biaya yang 

dikeluarkan. 

Dalam menjalankan bisnis online, pasti para pelaku bisnis tersebut 

akan melakukan bahkan sering, melakukan pencarian di dalam e-

Commerce atau media-media online mengenai informasi-informasi produk 

terbaru, informasi supplier lain yang lebih menarik, dan juga informasi 

mengenai konsumen yang bisa dikaitkan dengan target pasar promosi, 

seperti selebgram baru untuk dijadikan subject endorsement. Hal tersebut 

dibutuhkan waktu pencarian yang secepat mungkin agar tidak tertinggal 

oleh para pesaing. Maka pada pertanyaan di kuesioner ini yang termasuk 

dalam variabel manfaat penerapan e-Commerce adalah mengenai waktu 

pencarian yang lebih singkat. Jawaban dari responden dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 20 E-Commerce Dapat Mempersingkat Waktu Pencarian Pada Media 

Online 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

E-Commerce Dapat Mempersingkat 

Waktu Pencarian Pada Media Online 

1 Memey Hijabic 

Iya, karena semua bisa dicari dan tinggal di 

sortir 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Ya   

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Ya, karena bisa diakses lewat gadget 

dimanapun, kapanpun dan oleh siapa pun. 

Jadi lebih cepat dan hemat waktu 

4 Feradela Hijablook.id 

Tentu, dengan memanfaatkan e-Commerce 

kita lebih mudah untuk mencari spesifikasi 

barang pada supplier tertentu 

5 Liana Septia Ladiame 

Dengan menerapkan e-Commerce kita 

sangat banyak mengehemat waktu karena 

dengan e-Commerce kita dapat 

berkomunikasi dan bertransaksi dimanapun 

kita berada sehingga dapat menghemat 

banyak waktu 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Iya, karena dengan e-Commerce kita mampu 

mencari supplier barang-barang yang akan 

kita jual dengan mudah / lebih gampang 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Iya, karena banyak yang lihat dan pasti pada 

penasaran 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 

Iya benar, lebih mudah untuk melakukan 

pencarian  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Benar, sangat dipermudah oleh teknologi 

untuk proses tracking dan transaksi barang 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Iya tinggal searching produk 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Sesuai dengan manfaat yang dirasakan oleh para responden dengan 

menerapkan e-Commerce dalam menjalankan bisnis online selanjutnya 

yaitu dengan menerapkan e-Commerce dapat mempersingkat waktu dalam 

pencarian informasi mengenai produk, supplier, dan konsumen. Pada 

pertanyaan ini 100% responden menyatakan iya beserta alasan kemudahan 

apa yang mereka rasakan, dari mulai mencari supplier untuk barang-

barang yang mereka jual, dipermudah untuk proses tracking, mencari 

produk-produk baru, bahkan kegiatan-kegiatan pencarian tersebut dapat 

dilakukan oleh siapa pun, dimana pun, dan kapan pun, sehingga sangat 

mengehemat waktu karena semua proses pencarian dilakukan dengan 

mudah dan cepat. Pencarian yang mudah dan cepat tentu nya akan sangat 

membantu para pelaku bisnis online untuk “bekerja”, mereka juga akan 

sangat terbantu karena dapat melakukan transaksi dengan mudah sampai 

proses ke pembayaran, dan sampai barang itu diterima oleh konsumen. 

Pada pertanyaan selanjutnya adalah mengenai berapa lama proses 

produksi dan atau proses pengemasan barang dan atau proses pengiriman 

(packaging sampai barang siap dikirim) per hari nya, karena disini akan 

menyangkut dengan salah satu kemudahan dari penerapan e-Commerce 

dalam menjalankan bisnis. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini sebagai berikut:  
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Tabel 4. 21 Total Produk Dari Proses Produksi/Pengemasan/Pengiriman Per Hari 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

Total Produk Dari Proses 

Produksi/Pengemasan/Pengiriman Per 

Hari 

1 Memey Hijabic 20 – 100 pcs 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Rata-rata 3 - 5 pcs 

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 
15 – 25 pcs 

4 Feradela Hijablook.id 15 - 20 pcs 

5 Liana Septia Ladiame Tidak tentu, biasanya 2 - 3 pcs 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

20 – 30 pcs 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Karena saya sistem nya pre order kira-kira 

pembuatannya 7-10 hari, pengemasan 1 

hari, pengirimannya setelah pengemasan, 

biasanya per hari nya yang ikut pre order 5 

– 7 pcs 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
7 – 10 pcs  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

1 – 10 pcs, tergantung jumlah stock 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu 3 – 5 pcs 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 

Manfaat yang dapat dirasakan oleh para pelaku usaha yang 

menerapkan e-Commerce dalam menjalankan usaha nya selanjutnya 

adalah dengan e-Commerce maka akan mempersingkat waktu penjualan. 

Waktu penjualan yang dimaksud dalam penelitian ini yang sesuai dengan 

pertanyaan yang ada pada tabel diatas yaitu mengenai berapa jumlah 

produk yang dapat di proses per hari nya, dari jawaban responden dapat 

dilihat bahwa jumlah produk yang dapat di proses per hari nya beragam, 

ada yang hanya dibawah 5pcs, tetapi ada juga yang sampai 100pcs per hari 

nya. Hasil analisa saya yaitu jumlah produk ter hari nya yang dapat di 

proses tergantung dari permintaan konsumen, jika pada saat hari itu 
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memang sedang rame pelanggan otomatis jumlah nya akan banyak, tapi 

tidak menutup kemungkinan jika pada hari-hari tertentu hanya ada sedikit 

pelanggan yang order per hari nya, dan ramai atau tidak nya pelanggan 

pada hari tersebut memang tidak dapat dipastikan, kecuali pada saat 

waktu-waktu tertentu seperti seller sedang mengadakan discount atau 

promo, maka dapat diprediksikan bahwa pelanggan akan lebih ramai 

dibandingkan hari biasa tanpa ada nya promo berlangsung. 

Pertanyaan terakhir dalam kuesioner yang masuk dalam kategori 

manfaat penerapan e-Commerce adalah tentang keamanan bertransaksi 

yang terjadi di dalam bisnis e-Commerce menurut responden selaku para 

pelaku bisnis online. Dengan menerapkan e-Commerce apakah akan 

terjamin keamanan bertransaksi nya dan terhindar dari penipuan, jawaban 

responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4. 22 E-Commerce Dapat Meningkatkan Keamanan Bertransaksi 

No 
Nama 

Responden 
Nama Usaha 

E-Commerce Dapat Meningkatkan 

Keamanan Bertransaksi 

1 Memey Hijabic 

Bisa sekali karena bila sudah transfer dan 

di cek, barang baru dikirim 

2 Bayuvinda 

Fourensia Agustin 
Zave Store 

Pasti  

3 Jesslyn Trinata 

Haryanto 

J – Chiq Shop 

(fashionstoresmg) 

Dari pihak penjual harus waspada dan 

mengecek semua transferan yang masuk 

terlebih dahulu sebelum barang dikirim 

karena terkadang masih banyak bukti 

transferan palsu 

4 Feradela Hijablook.id 

Sejauh ini iya, karena kita melakukan 

pengiriman setelah konsumen benar-benar 

melakukan payment di awal 

5 Liana Septia Ladiame 

Belum tentu, karena dengan berjualan via 

e-Commerce kita berhadapan dengan 

banyak perantara sehingga keamanan 

tersebut tidak terjamin dengan pasti 

6 Renni Anie  

Pertiwi 
Hairclipsmg 

Iya, karena transaksi lebih mudah dan 

apabila barang tidak sampai uang dapat 

dikembalikan 

7 Aisyah Dwi 

Puspitasari 
Myhijab.aisyah 

Iya betul, karena pelanggan kalau pesan 

harus membayar terlebih dahulu biar saya 

tidak ditipu 

8 Edo Trifanda 
Notbad 

Secondhand 
Benar sekali  

9 Zulfikar 

Kharisma Akbar 
Zeegoodss 

Aman asal jelas dan terpercaya 

10 Febe Gracia P Febzstyleforu Iya  

Sumber: Data Primer yang Diolah (2018) 
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Manfaat mengenai keamanan bertransaksi dengan memanfaatkan 

e-Commerce menjadi bahasan terakhir dalam penelitian ini, jika dilihat 

dari jawaban responden, hampir semua sebanyak 90% dari responden 

setuju bahwa dengan menerapkan e-Commerce maka transaksi bisnis akan 

lebih aman, karena seller akan mengecek dahulu transferan dari customer 

apakah benar-benar sudah masuk atau belum, jika sudah maka barang baru 

akan di proses. Tetapi salah satu responden yang kurang setuju memiliki 

alasan yang bisa dibilang benar dan masuk akal, bahwa ber transaksi 

melalui e-Commerce belum tentu aman, karena kita akan ber transaksi 

melalui banyak perantara, atau ber hadapan dengan beberapa pihak, maka 

jika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain tetapi merugika 

kita, maka hal tersebut merupakan negative side dari ber transaksi online. 

Apabila pihak yang merugikan tersebut nanti nya akan melakukan 

tanggung jawab maka hal itu tidak lah menjadi masalah, tetapi jika pihak 

tersebut tidak melakukan tanggung jawab maka akan mengakibatkan citra 

buruk terhadap bisnis kita kedepannya. Sehingga ketelitian dan kepahaman 

akan ber transaksi online akan sangat membantu para pelaku bisnis online 

untuk menjaga nama baik bisnis nya kedepannya. 

Penipuan transaksi online juga biasanya dapat terjadi karena 

ketidaktelitian dari seller sendiri, kelalaian mereka untuk benar-benar 

memeriksa transferan yang masuk tidak mereka lakukan karena 

kemungkinan besar adalah pemesanan yang overload, sehingga dianggap 

konsumen tersebut sudah benar-benar melakukan transfer padahal bukti 

transfer yang dikirim adalah bukti transfer palsu, hal tersebut menjadi 

peringatan bagi seller untuk tidak menyalahkan satu pihak (konsumen) 

jika terjadi penipuan, dan alangkah baik nya untuk tetap menjaga ketelitian 

dalam menjalankan bisnis agar terhindar dari kasus penipuan. 

 

 


