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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Interview Guideline 

 

1. Dampak penerapan B2B online melalui internet dilihat dari komunikasi atau 

relasi bisnis antar perusahaan 

a. Dalam melakukan kontak bisnis, biasanya perusahaan menggunakan 

sarana atau fasilitas teknologi apa saja?  Yang paling sering digunakan? 

Prosentasi frekuensi masing-masing sarana? 

b. Dalam perusahaan ini, internet lebih dimanfaatkan sebagai apa saja?  

c. Dalam hal untuk kepentingan bisnis, materi pembicaraan di internet 

biasanya terkait dengan materi apa saja? Mungkinkah materi yang sama 

disampaikan dengan sarana lain? Mengapa?  

d. Apakah sudah sampai pada tahap e-commerce atau yang lain? Bila tidak, 

mengapa? Bila ya, mengapa?  

e. Dibandingkan dengan metode/alat komunikasi yang lain dalam perusahaan, 

apakah penggunaan internet sebagai media berbisnis cenderung meningkat? 

Atau menurun? Mengapa?  

2. Dampak penerapan B2B online melalui internet dilihat dari Ikatan struktur dan 

social pada sebuah relasi bisnis antar perusahaan 

a. Bentuk ikatan struktural (ketergantungan, koordinasi, komunikasi) apa 

yang diharapkan terjadi dari interaksi bisnis melalui internet. 
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b. Sekedar ikatan atau penguatan relasi sosial antar rekan bisnis. 

c. Seperti apakah bentuk relasi sosial (puas, komitmen, percaya, komunikasi) 

yang terjadi?  

d. Seberapa lama proses itu dibangun. 

e. Media atau cara lain yang digunakan dalam membangun ikatan-ikatan 

tersebut?  

3. Dampak penerapan B2B online melalui internet dilihat dari Relasi bisnis antar 

perusahaan pada kinerja sebuah perusahaan.  

a. Apakah relasi bisnis melalui internet ini efektif?  

b. Dirasakan efektif dalam hal apa? 

c. Kinerja dalam bidang apakah dalam perusahaan yang dirasakan ada 

peningkatan? Bentuk peningkatannya? 
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Lampiran 2 

 

Alur Perolehan Responden 

1. PT. Indomulti Plasindo                          PT. Indotirta Jaya Abadi 

2. UD. Pasifik                              LSD Furniture       

         Markas Gamers Community 

3. PT. Danone Dairy Indonesia 

 

Daftar Responden yang bersedia untuk diwawancarai 

No Kode Keterangan 

1 IT01 PT. Indotirta Jaya Abadi (manufaktur air minum “Aguaria” dan 

cup serta botol).  

Jl. Majapahit KM. 11, Semarang 

2 IP01 PT. Indomulti Plasindo (manufaktur plastik) 

Jl. Majapahit KM.11, Semarang 

3 PA01 UD. Pasifik (Distributor isian album) 

Jl. Gambiran No. 50, Semarang 

4 LS01 LSD Furniture (manufaktur mebel) 

Jl. Jl. Ngablak Indah Raya No. 31, Semarang 

Ekspor mebel ke Jerman, Italia, dan Inggris 

5 MA01 Markas Gamers Community (Pemegang lisensi jasa 

pelaksanaan lomba – lomba game online) 

Jl. Anggrek IV No. 37, Semarang 

6 DA01 PT. Danone Dairy Indonesia (Distributor cabang Jawa Tengah) 

Jl. Kawasan Industri Candi Blok 3 No. 3 
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www.danone.com, diunduh tanggal 14 July 2009 

 

 

Plasindo.net, diunduh tanggal 14 July 2009  

 

 

 

 

 

http://www.danone.com/
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www.aguaria-smg.com, diunduh tanggal 14 July 2009 

http://www.aguaria-smg.com/
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