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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Tahap Penelitian 

 

Gambar 4. 1. Tahap Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada Bulan April 2018 yaitu pada tanggal 16 April 

2018 dimulai dengan tahap pertama yaitu pengajuan judul penelitian, Tahap 

selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan 

pada saat observasi yaitu dimulai pada 19 April 2018 pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi yang dilakukan pada 19 April–31 Agustus. Sedangkan 

untuk Wawancara dan dokumentasi dilakukan pada ahir bulan September 2018 

untuk analisa data penulis menggunakan triangulasi yang berarti peneliti 

Observasi Wawancara Dokumentasi 

Pengolahan Data 

Analisa data 

Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan data 

Pengajuan Judul Penelitian 
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menggunakan tehnik pengumpulan data yang berbeda–beda untuk mendapatkan 

data dari sumber data yang sama. 

Selanjutnya adalah dengan melakukan observasi, observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

parsipatif yaitu ikut berpartisipasi langsung terjun ke lapangan, melakukan 

wawancara, wawancara pada kegiatan wawancara ini dilakukan dengan cara 

bertanya langsung terhadap orang-orang yang bersentuhan langsung dengan 

fungsi manajemen yang menjadi subyek penelitian. Sebelum melakukan 

wawancara ini, diperlukanlah konsep daftar pertanyaan ataupun draft materi yang 

akan disampaikan. 

Data dikumpulkan dengan jalan mengadakan wawancara langsung antara 

peneliti dengan narasumber dengan jangka waktu tertentu, dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang diberikan kepada beberapa pihak yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti oleh peneliti pada kegiatan wawancara ini peneliti 

melakukan wawancara pada pemilik usaha yang memanfaatkan website sebagai 

salah satu strategi pemasaran dan penjualan. Lalu, setelah melakukan wawancara 

peneliti melakukan dokumentasi yaitu untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data bentuk dari dokumentasi dari penelitian 

ini adalah berupa foto. 

Pada tahap selanjutnya adalah pengolahan data, data pada penelitian ini 

diolah dengan tehnik triangulasi. triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber 
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data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, Serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. 

Setelah melakukan pengolahan data maka langkah selanjutnya adalah analisa data 

pada penelitian memiliki tiga aktivitas yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Pertama yaitu reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya yang yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Selanjutnya yakni, penyajian data pada penelitian ini data 

yang disajikan berupa teks yang bersifat naratif. Dan terakhir yaitu penarikan 

kesimpulan temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau obyek yang 

sebelumnya masing remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

4.2. Hasil dan Pembahasan  

4.2.1. Bagaimana Pemanfaatan Website E-Commerce Sebagai Media 

Penjualan Pada Situs Mebel Online Untuk Meningkatkan Penjualan? 

E. Turban, David K, J. Lee, T. Liang, D. Turban (2012, p38) menyatakan 

bahwa ”Perdagangan elektronik (electronic commerce, disingkat EC, atau e-

commerce) mencangkup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran 

produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet”. 

Sedangkan Jony Wong (2010) juga mengemukakan tentang pengertian dari 

electronic commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta 

jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan komputer atau 
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internet. Jadi pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang 

dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk 

melakukan proses tersebut. 

Website dibentuk oleh para pemilik usaha mebel di Jepara digunakan untuk 

menawarkan produk, mempromosikan dan memberi informasi tentang produk 

yang mereka jual secara online melalui situs website. Website dianggap sangat 

penting karena sebagai media komunikasi pemasaran juga sebagai media 

komunikasi dengan konsumen dan masyrakat umum. Sedangkan tujuan dari 

website adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana atau media pemasaran dan komunikasi antara penjual dan 

pembeli serta calon pembeli. 

2. Sebagai media pemberian informasi akan produk yang dijual. 

3. Sebagai media penawaran secara langsung dengan melakukan penawaran 

melalui e-mail. 

4. Sebagai media promosi penjualan dengan memberikan update seputar 

informasi produk, promo bulanan yang dilakukan. 

5. Memudahkan masyarakat mencari informasi tentang produk. 

6. Membentuk brand image melalui desain website, foto-foto yang di upload 

dan deskripsi produk yang dijual. Sehingga dalam menciptakan website 

sebagai media penjualan pemilik usaha memyebutkan manfaat website 

dalam situs ini yaitu untuk mempermudah calon konsumen mencari 

informasi seputar produk furniture, membandingkan harga dengan situs lain 

dan membeli melalui kontak person yang sudah tercantum serta 
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mempermudah calon konsumen untuk mengetahui promo-promo yang 

berlangsung dan sistem pembelian melalui website secara jelas dan mudah. 

4.2.2. Penjualan Online 

Philip Kotler (2000:8) yang menyatakan bahwa penjualan adalah proses 

sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk 

yang bernilai dengan pihak lain. 

Jony Wong (2010) juga mengemukakan tentang pengertian dari electronic 

commerce adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui 

sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi 

pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui 

internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses 

tersebut. 

Pertanyaan: Bagaimana pengertian penjualan online menurut Anda? 

Bapak Septiawan menyatakan bahwa, “Penjualan online menurut saya 

pribadi aktifitas penjualan dari mencari calon pembeli sampai menawarkan 

produk atau barang dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung 

dengan seperangkat alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan 

internet. Dan dengan penjualan yang dilakukan secara online bisa 

mempermudah para calon pembeli untuk mengakses informasi dari sebuah 

situs “ 

Sesuai dengan pendapat diatas dapat diartikan bahwa penjualan online (e-

commerce) adalah aktivitas untuk mencari calon pembeli dan menawarkan barang 

dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana untuk menjual produk serta 

teknologi yang mendukung. 
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Bapak Ahmad Sahroni “penjualan online itu ya kegiatan menawarkan 

produk baik barang maupun jasa melalui jaringan internet dan komputer. 

Dengan memanfaatkan fasilitas penjualan online saya berharap dapat 

membantu mempermudah pencarian akan informasi oleh para calon 

pembeli produk”. 

Sesuai dengan pendapat diatas dapat diartikan bahwa penjualan online 

adalah kegiatan dimana para penjual menawarkan produk yang mereka jual 

dengan memanfaatkan internet dan tehnologi yang mendukung seperti komputer 

dan lainnya. 

Menurut Bapak Jujuk Cahyono menyatakan bahwa “penjualan online 

merupakan salah satu cara untuk mencari konsumen baru dengan  

menawarkan produk baik berupa barang maupun jasa melalui internet dan 

fasilitas online lainnya”. 

Sesuai dengan pendapat diatas dapat diuraikan bahwa penjualan online yaitu 

menjalankan semua usaha penjualan, dari mencari calon pembeli sampai dengan 

menawarkan barang kepada calon pembeli. 

Berikut adalah uraian dari pendapat diatas tentang aktivitas penjualan online: 

1. Mencari calon pembeli, Usaha ini bisa dilakukan dengan cara iklan atau 

promosi dijaringan internet. Untuk iklan diinternet bisa dipilih yang 

berbayar atau yang gratis. Yaitu dengan memasang materi iklan atau iklan 

kita pada jaringan internet. Karena saat ini sudah banyak situs atau web 

yang menyediakan fasilitas iklan atau promosi gratis dengan jangkauan 

yang luas. Dan untuk hal ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. 

2. Menawarkan produk atau barang, Hal ini bisa dilakukan oleh penjual 

dengan cara memasang katalog produk atau barang yang disertai keterangan 

pendukungnya. Untuk hal ini diperlukan adalanya katalog online yang baik 

agar penjualan onlien bisa memberikan hasil yang optimal. 
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Sedangkan menurut pakar teori Bapak M. Rifky Roosdhani, M.M. 

Menyatakan bahwa penjualan online adalah melakukan penawaran produk baik 

berupa barang atau jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan  jaringan internet 

dan media online lainnya sehingga diharapkan dapat menjangkau lebih banyak 

calon konsumen. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan online adalah aktivitas 

dimana pemilik usaha tersebut memulai kegiatan  dari mencari pembeli dengan 

melakukan promosi iklan internet sanpai menawarkan produk berupa barang atau 

jasa dengan memanfaatkan jaringan internet yang diharapkan dengan adanya 

internet dapat menjangkau lebih luas para calon konsumen. 

Dengan memanfaatkan fasilitas penjualan online, para pemilik usaha 

berharap konsumen dapat lebih mudah memilih dan memesan produk–produk 

yang mereka inginkan. Dengan fasilitas ini, penjelasan mengenai produk yang 

dijual menjadi lebih detail sehingga, konsumen benar-benar yakin akan apa yang 

di inginkannya. Selain itu, konsumen dapat melakukan penjualan dengan mudah 

yakni tanpa beranjak dari tempatnya mengakses website. 

4.2.3. Strategi Penjualan E-commerce 

4.2.3.1. Bagaimana Strategi Penjualan dengan Memanfaatkan Website E-

Commerce? 

E-commerce adalah strategi penjualan yang memanfaatkan media internet 

sebagai ujung tombakmya. Sedangkan menurut (Gary Schneider, 2011) 

menyatakan bahwa, perdagangan elektronik berarti berbelanja di bagian internet 

disebut World Wide Web (Web) namun, perdagangan elektronik (atau e-
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commerce) juga mencakup banyak kegiatan lain, seperti perdagangan bisnis 

dengan bisnis lain dan proses internal yang digunakan perusahaan untuk 

mendukung pembelian, penjualan, perekrutan, perencanaan, dan aktivitas lainnya. 

Dengan memanfaatkan e-commerce website sebagai salah satu strategi 

pemasaran untuk memperluas jangkauan pemasarannya dan menghemat biaya 

untuk melakukan kegiatan promosi. 

Bapak Septyawan “strategi pemasaran yang saya lakukan dengan 

memanfatkan website sebagai media penjualan adalah dengan mendesain 

website yang menarik, memuat secara jelas tentang profil 

perusahaan,menawarkan produk melalui laman website, memberikan 

spesifikasi produk yang jelas, memasang harga pada setiap produk yang 

ditawarkan, memberikan fasilitas layanan chatting melalui berbagai media 

chatting whatsapp, line dan BBM serta media social, melakukan kegiatan 

promosi penjualan berupa potongan harga, gratis ongkos kirim dan juga 

memberikan kemudahan layanan bertransaksi melalui berbagai macam 

rekening bank, memasang iklan menarik pada website, membuka layanan 

mail-order, memberikan layanan pembelian secara kredit, melakukan direct 

selling dengan mengirim penawaran langsung mellaui e-mail kepada para 

pelanggan“. 

Sehingga sesuai dengan uraian diatas dapat diartikan bahwa strategi 

pemasaran dengan menggunakan website e-commerce sebagai media penjualan 

adalah dengan menciptakan brand awareness dapat dikatakan seperti tersebut 

karena website dibuat dengan mendesain website yang menarik, memuat secara 

jelas tentang profil perusahaan, menawarkan produk melalui laman website, 

memberikan spesifikasi produk yang jelas sehingga dapat menarik perhatian 

masyarakat dan memperkenalkan usahanya kepada para calon konsumen. 

Bapak Ahmad Sahroni “strategi penjualan yang saya lakukan adalah 

membangun image toko yang menarik untuk membangun citra perusahaan, 

mengoptimalisasi kualitas gambar yang di upload pada laman website, 

menawarkan harga yang menarik sensitivitas konsumen yaitu dengan harga 

yang murah, membuat iklan online, memberikan layanan akses komunikasi 

diberbagai media sosial dan media chatting, berusaha memberikan 
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pelayanan yang maksimal dengan memberikan layanan kemudahan 

bertransaksi melalui berbagai rekening bank, memberi jaminan garansi“. 

Dapat diuraikan bahwa strategi yang digunakan oleh pemilik usaha ini yaitu 

dengan membuat image toko yang menarik dapat membangun citra pada 

perusahaan sehingga diharapkan dapat menraik pengunjung toko online untuk 

membeli produk, dengan mengoptimalkan kualitas gambar yang diupload juga 

ditujukan untuk menarik dan meyakinkan para pengunjung toko online, selain itu 

juga pemilik usaha menawarkan harga yang menarik sensitivitas konsumen 

dengan memberikan harga yang murah, membuat iklan online sebagai aktivitas 

promosinya. 

Bapak Jujuk Cahyono “dalam strategi pemasaran yang saya dengan 

memanfaatkan website sebagai media penjualan yaitu dengan membuat 

desain toko yang menarik, mengoptimalisasikan kualitas gambar produk 

yang dipasang dalam laman website, memberikan informasi secara detail 

tentang produk, membuat iklan di website, memberikan layanan sarana 

komunikasi yang luas melalui sosial media dan layanan chatting online 

seperti whatsaap, telegram, BBM dan line. Menyediakan fasilitas 

pembayaran melalui rekening bersama, memberikan konsumen rasa aman 

dengan memberikan jaminan garansi dan memberikan diskon ahir tahun 

serta potongan harga apabila membeli lebih dari satu item produk dan 

gratis ongkos kirim ke seluruh wilayah pulau jawa“. 

Hal yang dapat diuraikan dari keterangan diatas adalah strategi pemasaran 

dengan menggunakan website e-commerce adalah dengan membuat desain toko 

yang menarik yaitu dengan membuat template pada laman website yang dibuat 

secara konsisten sesuai dengan jenis produk yang dijual dengan tema yang sesuai. 

Selain itu, pemilik website juga membuat atau memasang iklan melalui cara 

backlink yaitu cara menyisipkan link website pada kolom komentar situs populer, 

pemilik web juga membuat fasilitas komunikasi berupa layanan chatting sehingga 

para pengunjung dapat menghubungi para penjual dengan mudah, memberikan 
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potongan harga, dan promosi penjualan lainnya yaitu berupa pemberian gratis 

ongkos kirim, memberi garansi dan diskon akhir tahun. 

Sedangkan pada pakar pemasaran menyatakan bahwa untuk melakukan 

strategi penjualan hendaknya para pemilik usaha online ini mendesain dan 

membangun image toko online sebagus dan semenarik mungkin, hal ini 

dikarenakan dengan membangun image toko ini sama juga dengan kita 

membagun citra pada perusahaan yang kita miliki. 

Image toko yang baik yaitu toko yang memberikan gambaran secara detail 

tentang produk yang ditawarkan, memperhatikan kualitas gambar yang diunggah 

ke laman website, memberi informasi harga, membangun website yang mudah 

untuk digunakan oleh para calon konsumen dan memberikan layanan-layanan 

yang dapat memberikan rasa aman dan percaya  dengan memberikan jaminan 

tertentu dan pada ketiga situs tersebut juga melakukan penjualan website dengan 

model revenue catalog websitre atau pendapatan melalui katalog website. Hal ini 

juga sesuai dengan Ali Arifin (2005.119) menyatakan bahwa e-commerce 

merupakan strategi penjualan yang menggunakan internet sebagai ujung 

tombaknya. 

Sedangkan menurut pakar Bapak M. Rifqy Roosdhani.M.,M. strategi 

penjualan e-commerce adalah dengan memberikan informasi detail tentang profil 

perusahaan, informasi tentang produk yang di berikan secara detail dan pada 

setiap katalog disertai dengan harga yang tertera pada masing–masing produk, 

memberikan kemudahan akses komunikasi untuk menghubungi penjual. 
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Hal ini sesuai dengan Gary Scheineder (2009) menyatakan bahwa dalam 

penjualan pada website yang menggunakan strategi web catalog revenue model 

dalam strategi model pendapatan berbasis katalog website penjual membuat merk 

gambar,dan menggunakan kekuatan gambar untuk menjual melalui informasi 

yang sudah dikirimkan melalui surat atau telepon yang disebutdengan strategi 

mail-order. 

Strategi mail order yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan produk 

melalui e-mail. Selanjutnya yaitu dengan mengganti atau melengklapi katalog 

produk yang ditawarkan dengan memberikan informasi disitus website mereka, 

menawarkan dengan harga yang bervariasi / kompeten dan memberikan layanan 

kepada pembeli agar mudah dalam menjalin komunikasi dengan penjual, 

memasang iklan pada laman website dan membuat desain website seefektif dan 

efisien agar mudah diakses oleh pengunjung. 

4.2.4. Jenis Produk Yang Dijual 

Jenis produk yang dijual pada ketuga situs tersebut adalah furniture yang 

berupa produk berbahan baku kayu yang didesain untuk berbagai macam 

kebutuhan. Namun, pada ketiga situs tersebut memliki spesifikasi produk yang 

berbeda misalnya furnitureanakonline.com menawarkan produk furniture spesialis 

desain untuk anak-anak seperti tempat tidur tingkat, tempat tidur sorong, lemari 

dan meja belajar dengan mengunggulkan produknya yaitu tempat tidur tingkat 

dengan desain yang khusus untuk anak-anak. Sedangkan pada situs 

jeparaheritage.id pada situs ini menjual berbagai furniture dengan model furniture 

yang lebih banyak lagi seperti tempat tidur, meja rias, meja makan, lemari, 
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kitchen set dan sebagainya sedangkan, pada situs ukirjepara.com ini menjual 

berbagai macam furniture yang memliki ciri khas ukiran pada setiap detail produk 

yang di produksi. 

1. Cara Pemesanan Furnitureanakonline.com 

a. Tentukan barang yang akan dipesan kemudian hubungi kami melalui 

Telepon, WhatsApp, Line, Sms, dan BBM untuk pemesanan. 

b. Pembayaran dilakukan 50% pada saat pemesanan barang sebagai 

tanda jadi pemesanan/ DP melalui transfer rekening milik pemilik 

usaha. 

c. Membuatkan dan kirimkan bukti pemesanan melalui Email/ 

WhatsApp/ Line/ BBM sebagai acuan pemesanan untuk detail model, 

ukuran, dan warna. 

d. Proses pengerjaan pesanan 3 Minggu sampai 1 bulan. 

e. Untuk barang pesanan khusus (desain sendiri) proses 1 Bulan, karena 

perusahaan harus menyesuaikan Desain Pelanggan. 

f. Barang Ready Stock akan langsung dikirim ke Alamat Anda dengan 

pengecekan dan service barang terlebih dahulu. 

g. Pelunasan dilakukan sebelum barang dikirim dengan foto hasil jadi 

pesanan dan bukti pengiriman barang. 

2. Jeparaheritage.id 

a. Tentukan barang yang akan dipesan setelah itu, pembeli dapat 

menghunbungi pemilik usaha melalui telepon, whatsApp, line dan 

bbm untuk pemesanan. 
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b. Pembayaran dilakukan sebesar 50% sebagai tanda jasi pemesanan. 

c. Proses pengerjaan paling lama 3 Minggu. 

d. Apabila barang yang dipesan ready stock maka akan segera dikirim 

dengan melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu. 

e. Setiap proses produksi akan kami kirim foto-fotonya kepada pembeli 

melalui media chatting ataupun email. 

f. Pelunasan dapat dilakukan stelah barang siap dikirim 

3. Ukirjepara.com 

a. Tentukan barang yang akan dipesan kemudian hubungi kami melalui 

Telepon, WhatsApp, Line, Sms, dan BBM untuk pemesanan. 

b. Pembayaran dilakukan 50% pada saat pemesanan barang sebagai 

tanda jadi pemesanan/ DP melalui transfer rekening milik pemilik 

usaha. 

c. Membuatkan dan kirimkan bukti pemesanan melalui Email/ 

WhatsApp/ Line/ BBM sebagai acuan pemesanan untuk detail model, 

ukuran, dan warna. 

d. Proses pengerjaan pesanan 1 Minggu per item 

e. Pembatalan pemesanan bisa dilakukan jika proses produksi barang 

belum dilakukan dan DP sepenuhnya akan dikembalikan 

f. Barang Ready Stock akan langsung dikirim ke Alamat Anda dengan 

pengecekan dan service barang terlebih dahulu. 
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g. Pelunasan dilakukan sebelum barang dikirim dengan foto hasil jadi 

pesanan dan bukti pengiriman barang tidak melayani komplain tanpa 

menunjukan/ memberitahukan kuitansi pembayaran. 

4.2.5. Strategi Pemasaran online 

Dengan memanfaatkan website sebagai media pemasaran secara online 

dimanfaatkan oleh pemilik usaha agar mempermudah melakukan kegiatan 

pemasaran berupa penyebaran informasi akan produk yang mereka jual. 

Konsumen dapat melihat dan mencari informasi seputar produk yang diinginkan 

melalui website dengan mudah kapan pun dan dimanapun selama masih memiliki 

akses internet. 

Hal ini sesuai pendapat hal ini sesuai dengan pendapat Rafi (Mohammed, 

Fisher, Jaworski and Cahill, 2003, p4) Internet Marketing adalah proses 

pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan melalui aktivitas 

online untuk memfasilitasi pertukaran ide, produk dan pelayanan-pelayanan yang 

memenuhi tujuan kedua belah pihak. 

Pertanyaan Bagaimana Strategi pemasaran yang dilakukan pemilik usaha 

dengan media website e-commerce? 

Bapak Septyawan menyatakan “strategi pemasaran yang digunakan dengan 

memanfaatkan media website sebagai media pemasaran adalah dengan 

menggunakan website sebagai media promosi dengan membuat website 

yang berfokus pada proses pembelian konsumen, merancang dan membuat 

website seefektif dan efisien supaya mudah diakses,konsisten dalam bentuk 

desain,dan warna diseluruh situs“. 

Dari keterangan tersebut diatas dapat diuraikan strategi pemasaran adalah 

rencana yang menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang 



76 

 

 

memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat 

tercapainya tujuan pemasaran dari suatu perusahaan yang digunakan. Dengan 

website sebagai kegiatan pemasarannya adalah dengan menggunakan dan 

memanfaatkan website sebagai media promosi dengan membuat iklan online, 

membuat website yang berfokus pada proses pembelian konsumen, membuat 

website dengan desain dan warna yang konsisten sesuai dengan produk yang 

dijual  untuk menarik pengunjung dan membangun citra perusahaan. 

Bapak Ahmad Sahroni “strategi pemasaran online yang saya gunakan 

adalah dengan merancang dan membuat website seefektif dan efisien 

supaya mudah diakses, konsisten dalam bentuk desain, dan warna diseluruh 

situs. Pada situs jeparaheritage juga memperluas kategori produk yang 

dijualnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda“. 

Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa strategi pemasaran online 

dengan website adalah dengan merancang website dan membuat website se efektif 

dan efisien sehingga dapat memudahkan pengguna atau pengunjung website, 

selalu konsisten dengan tema dan warna, memperluas kategori produk yang dijual 

yang ditujukan agar dapat memenuhi dan memuaskan konsumen yang 

mengunjungi website. 

Bapak Jujuk Cahyono “strategi yang saya gunakan adalah membuat 

website seefektif dan efisien supaya mudah diakses,konsisten dalam bentuk 

desain, dan warna diseluruh situs, melakukan promosi penjualan 

menawarkan produk yang berfokus pada interior kamar saja dan pada 

situs ukirjepara.com menyediakan berbagai macam produk furniture 

interior dan eksterior, memilih media komunikasi yang untuk membawa 

pesan pemasaran, melakukan pengiklanan melalui website, berusaha 

meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pelanggan dengan cara 

memberi garansi dan jaminan“. 

Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa strategi yang digunakan pada 

website ini tidak jauh berbeda dengan pendapat pertamadan kedua dari masing 
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masing pemilik usaha yaitu dengan memnuat website dan merancang website 

seefektif dan seefisien mungkin agar memudahkan akses pengunjung, konsisten 

dalam tema dan bentuk desain, melakukan iklan online sebagai aktivitas promosi 

memperluas kategori produk yaitu jenis produk yang dijual, memberikan jaminan 

garansi yang diharapkan dapat menarik kepercayaan konsumen. 

Sedangkan pakar pemasaran Bapak M. Rifqy Roosdhani, M. M., 

menyatakan bahwa situs web yang potensial adalah situs yang berfokus untuk 

memenuhi kebutuhan pengunjung, dengan mendesain website yang dan 

merancang website yang berfokus pada proses pembelian, merancang situs 

website yang menarik dan memberikan deskripsi produk atau layanan yang 

jelas,singkat dan padat, merancang situs website agar dapat melakukan 

komunikasi langsung dengan pembeli, dan melakukan aktivitas promosi, 

memasang iklan pada website. 

 Hal ini juga sesuai dengan Gary Scheineder (2011) yang menyatakan 

bahwa salah satu cara merancang website adalah dengan membayangkan diri 

mereka (pemilik usaha) sebagai pelanggan dan menciptakan pangalaman yang 

memungkinkan yang memenuhi kebutuhan mereka serta mendesain website yang 

menawarkan jalur belanja alternatif, menciptakan website yang memungkinkan 

pembeli dan penjual untuk terlibat dalam mode komunikasi, membuat situs 

website yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda. 

Memasang Iklan pada website dan melakukan komunikasi melalui sosial 

media dan media chatting juga dilakukan oleh para pemilik usaha pada ketiga 

objek hal ini sesuai dengan Gary Scheineder (2011) yang menyatakan bahwa 
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pemasaran pada website sebagai aktivitas promosi yaitu salah satunya dengan 

membuat iklan dan online communication. 

Promosi merupakan hal yang penting dan harus dilakukan oleh pemilik 

usaha karena, dengan promosi dapat menyampaikan informasi produk dan 

menciptakan citra produk kepada masyarakat. Promosi yang baik adalah, harus 

mampu membujuk pelanggan agar membeli produk perusahaan. Bagian ini yang 

merupakan strategi komunikasi pemasaran, yang akan dibahas pada bagian 

berikutnya. 

Gary Scheineder juga menyatakan bahwa kegiatan promosi mencakup 

segala cara untuk menyebarkan berita tentang produk melalui periklanan, 

hubungan masyarakat dan penjualan pribadi. Sehingga dengan adanya internet 

memungkinkan untuk penjual berkomunikasi dengan pembeli yang potensial. 

Gambar 4. 2. Strategi Pemasaran Situs Mebel 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan 

tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran 

dari suatu perusahaan yang digunakan. Sebagai salah satu cara yang ditempuh 

para pemilik usaha adalah dengan memanfaatkan website sebagai media 

pemasaran. strategi pemasaran yang digunakan pada website e-commerce adalah 

dengan melakukan promosi dengan memasang iklan pada website yang berupa 

banner ads yaitu banner advertising yang biasanya terletak pada halaman utama 

website, atau melalui google ads yaitu situs yang dimanfaatkan yang terdapat 

dalam fitur google untuk melakukan iklan, mendesain website dengan 

memperhatikan kekonsistensian akan tema, fokus pada kebutuhuan pembeli, 

merancang website yang dapat mempermudah layanan dan komunikasi, membuat 

iklan sebagai media promosi. Selain itu pemilik juga melakukan promosi 

penjualan yaitu berbagai macam insentif jangka pendek yang dimaksudkan untuk 

dan dengan adanya website dianggap dapat memudahkan penjual berkomunikasi 

dengan pembeli potensial. 

4.2.6. Pemasaran melalui website 

4.2.6.1. Bagaimana Aktivitas Pemasaran Pada Website 

Gary Scheineder (2011) yang menyatakan bahwa dengan membuat 

kategori produk pada website dapat dimanfaatkan sebagai pengganti daftar rinci 

produk yang dijual secara offline dan dengan adanya kategori poriduk yang 

terorganisir dapat membuat pelanggan lenbih mudah dalam mencari kebutuhan 
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produk yang diinginkan, selanjutnya membuat desain webiste yang mudah dan 

efektif. 

Memberikan informasi pelayanan pelayanan apa saja yang dapat dinikmati 

oleh para calon pembeli. Memanfaatkan website sebagai media pemberian 

informasi dengan memanfaatkan laman yang telah dibuat untuk berbagi informasi 

produk yang ditawarkan (promosi). 

Memberikan layanan kepada konsumen untuk mempermudah proses 

transaksi melalui metode pembayaran rekening bersama. Membuat konten yang 

relevan dan selalu mengupdate/ memperbarui informasi seputar produk yang 

dijual secara konsisten. Selain itu, pemilik usaha juga harus terus meningkatkan 

kualitas konten website seperti kualitas gambar, kecepatan akses website dan 

membuat desain website menarik sesuai dengan produk yang akan ditawarkan. 

Bapak Septyawan “saya memasarkan produk melalui website dapat 

dilakukan dengan cara membangun citra image perusahaan dengan 

memperkenalkan perusahaan yang dimiliki secara detail, memberikan 

informasi gambaran umum usaha, gambaran tentang jenis produk yang 

dijual dan menggunakan kategori produk untuk masing–masing produk 

agar mempermudah pengunjung memilih produk yang akan dibeli“. 

Dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan pada situs yang dimiliki oleh 

Bapak Septyawan yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan pemasaran melalui 

website yang dilakukan dengan membangun image perusahaan yaitu dengan 

memperkenalkan dengan memberi informasi secara lengkap dan detail tentang 

perusahaan, memberikan gambaran jelas tentang jenis produk, melakukan 

promosi dan menawarkan produk yang dijual. 

Bapak Ahmad Sahroni “pemasaran melalui website dapat dilakukan 

dengan membangun image perusahaan dengan memperkenalkan 
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perusahaan yang dimiliki, memberikan informasi gambaran umum usaha, 

gambaran tentang jenis produk yang dijual dan menggunakan kategori 

produk untuk masing–masing produk agar mempermudah pengunjung 

memilih produk yang akan dibeli. Memberikan akses komunikasi untuk 

mempermudah pembeli menghubungi penjual serta melakukan promosi 

dengan memasang iklan“. 

Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa kegiatan pemasaran melalui 

website yang dilakukan oleh pemilik usaha adalah dengan membangun image 

yang baik bagi perusahaan dengan memperkenalkan bagaimana usaha tersebut, 

siapa pemilik usaha dan ditujukan untuk apa usaha tersebut dibuat, dengan 

memberikan gambaran dan informasi secara detail tentang usahanya. Selain itu, 

pemilik usaha juga memberikan informasi akan produk yang dijual, melakukan 

promosi dengan memasang iklan. 

Bapak Jujuk Cahyono “pemasaran melalui website dapat dilakukan dengan 

membangun image  perusahaan dengan memperkenalkan perusahaan yang 

dimiliki, memberikan informasi gambaran umum usaha, gambaran tentang 

jenis produk yang dijual dan menggunakan kategori produk untuk masing–

masing produk agar mempermudah pengunjung memilih produk yang akan 

dibeli. Memberikan akses komunikasi untuk mempermudah pembeli 

menghubungi penjual“. 

Pendapat diatas dapat diuraikan bahwa, pemasaran dengan melalui website 

dilakukan dengan membangun image toko atau perusahaan dengan 

memperkenalkan perusahaan yang dimiliki dengan memberikan informasi secara 

jelas tentang bagaimana perusahaan tersebut di buat dan jenis produk apa yang 

dijualnya. Memberikan gambaran yang jelas tentang masing–masing jenis produk 

yang dijual, melakukan kegiatan promosi dengan memasang iklan juga menjadi 

aktivitas pemasaran yang dilakukan. 

Sedangkan menurut pakar menyatakan bahwa pemasaran dalam website 

yang digunakan pada ketiga website yaitu dengan memanfaatkan website sebagai 
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media promosi, sebagai media untuk berkomunikasi dan menampilkan konten 

dengan tema yang konsiten, menggunakan e-mail marketing untuk menawarkan 

produknya secara langsung kepada para pembeli. 

Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa aktivitas pemasaran dengan 

melalui website yaitu dengan memanfaatkan media website sebagai media 

promosi dengan memasang iklan online, membangun brand awareness pada 

perusahaan dengan memberikan informasi secara detail tentang perusahaan dan 

memberikan layanan komunikasi pada fasilitas website agar dapat mempermudah 

pembeli menghubungi penjual. 

Dalam melakukan pemasarannya para pemilik usaha akan 

mempertimbangkan beberapa cara untuk melakukan pemasaran yang paling bisa 

menjangkau calon pelanggan potensial kita. Ada beberapa metode pemasaran 

yang dapat kita pilih antara lain iklan di media massa, billboard, brosur atau 

melalui internet. 

Iklan pada media sebagai media promosi yang banyak dan sering digunakan 

oleh para pemilik usaha yaitu dengan melakukan banner ads, banner ads yaitu 

iklan berupa banner yang ,muncul pada halaman berada dalam website. Hal ini 

sesuai dengan Kotler dan Amstrong (2012, P76) menyatakan bahwa dengan 

promosi merupakan berbagai cara untuk mengkomunikasikan keunggulan 

produknya dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang mereka jual. 

Menurut Scheineder (2011) menyatakan bahwa dengan memanfaatkan 

website dapat membantu perusahaan menemukan cara untuk menciptakan nilai 
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pelanggan yang meningkat. Selain itu, perusahaan juga menggunakan e-mail, 

media sosial dan situs website sebagai alat komunikasi untuk mempromosikan 

produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran dengan memanfaatkan 

website dapat mempermudah pembeli mencari informasi tentang produk yang 

ditawarkan penjual hal ini dikarenakan akss informasi yang dicari sudah 

disediakan secara lengkap oleh pemilik dalam waktu 24 jam kapanpun dimanapun 

selama masih tersedianya jaringan internet, mempermudah pembeli untuk 

berkomunikasi dengan penjual dengan menyediakan layanan chatting diberbagai 

sosial media dan chatting, dapat melakukan kegiatan promosi dengan membuat 

iklan melalui website sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan, 

memberikan pelayanan terbaik dan memberikan informasi sedetail mungkin untuk 

menarik pembeli dan mendapat kepercayaan pembeli. 

4.2.6.2. E-commerce sebagai media penjualan 

Efraim Turban yang menyatakan bahwa e-commerce berarti perdagangan 

elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran 

produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. 

Para pemilik website memanfaatkan media e-commerce sebagai salah satu 

aktivitas pemasaran dengan menggunakan website sebagai sarana untuk menyebar 

informasi tentang produk yang dijual dengan memanfaatkan jaringan internet. 

Sehingga dengan adanya e-commerce sebagai salah satu cara untuk memasarkan 

produk secara langsung melalui internet agar dapat langsung berinteraksi dengan 

calon pembeli. 
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Hal ini sesuai dengan menurut Gery Scheineder yang diterjemahkan oleh 

Robby (2011:4) menyatakan bahwa E-commerce adalah berbelanja dibagian 

internet yang disebut World Wide Web (situs) dan melibatkan banyak kegiatan 

seperti bisnis dan proses internal yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mendukung sitem penjualan, pembelian, perencanaan, perekrutan dan aktivitas 

lainnya. Hal ini juga sesuai dengan perspektif e-commerce dalam perdangan yaitu 

e-commerce sebagai penyedia sarana untuk membeli dan menjual produk, jasa 

dan informasi atau pembayaran melalui internet atau fasilitas online lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-commerce sebagai media penjualan 

dimanfaatkan sebagai sarana pertukaran informasi dan sarana penawaran kepada 

para calon pembeli dengan memberikan secara detail informasi tentang produk 

barang/ jasa yang dijual oleh para pemilik usaha memalui media internet dan 

jaringan online lainnya. sesuai dengan perspekstif e-commerce dalam perdangan 

online yaitu website menyediakan sarana untuk menjual dan membeli produk baik 

berupa barang maupun jasa yang ditawarkan dalam website. 

4.2.7. Strategi Komunikasi 

Olujimi Kayode (2014) menyatakan Marketing communication is targeted 

interaction with customers and prospects using one or more media, such as direct 

mail, newspapers and magazines, television, radio, billborads, telemarketing, and 

the internet. (Komunikasi pemasaran adalah suatu interaksi tertarget dengan 

konsumen dan calon konsumen menggunakan satu atau lebih media seperti surat, 

surat kabar dan majalah, televisi, radio, papan reklame, telemarketing, dan 

internet). 
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Philip Kotler dan Kevin L. Keller (2016) menyatakan Marketing 

communications are the means by which firms attempt to inform, persuade, and 

remind consumers, directly or indirectly, about the products and brands they sell. 

(Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan untuk menginformasikan, 

mempersuasi, dan mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, mengenai produk-produk dan merek-merek yang dijual). 

Komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh para pemilik usaha mebel ini 

adalah melalui website furnitureanakonline.com, ukirjepara.com dan 

jeparahetiga.id. dalam melakukan komunikasi pemasaran melalui internet ketiga 

situs tersebut memberikan segala informasi tentang bagaimana spesifikasi produk, 

cara pemesanan, kontak yang dapat dihubungi, proses pengiriman dan ketentuan 

garansi produk. Promosi yang dilakukan oleh situs tersebut juga dengan 

menyertakan alamat website pada platform sosial media dan pada Kop surat. 

Sehingga pada ketiga situs tersebut komunikasi pemasaran yang dilakukan masih 

bersifat informatif. 

Dalam membuat pesan penawaran kepada calon pembeli pemilik usaha 

membuat komunikasi pemasaran melalui website dengan memperhatikan unsur 

foto atau gambar dan teks pesan yang akan disampaikan. Pesan berbagai 

informasi yang disampaikan oleh para pemilik usaha tentang usaha dan produk 

yang dijualnya tersebut bertujuan untuk membangun brand awareness dan citra 

perusahaan kepada para konsumen dan masyarakat. 

Dalam hal ini ketiga situs tersebut membentuk brand image supaya dapat 

ditangkap oleh orang luar, Hal ini sesuai dengan Widodo Muktiyo (2013:41) 
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menyatakan bahwa komunikasi pemasaran berkonstribusi pada ekuitas merek 

dalam menanamkan merek kedalam ingatan dan menciptakan citra merek serta 

mendorong penjualan dan bahkan mempengaruhi nilai pemegang saham. 

Sedangkan menurut Sutisna (2002:267) menyatakan bahwa komunikasi 

pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik terutama 

konsumen sasaran mengenai keberadaan produk dipasar. 

4.2.7.1. Komunikasi pemasaran melalui media Internet 

Bagaimana Komunikasi Pemasaran Yang Dilakukan Dengan Website? 

Komunikasi pemasaran melalui media internet (e-commerce) media e-

commerce digunakan oleh pemilik usaha sebagai sarana promosi. Hal ini sesuai 

dengan Sutisna (2000:269) yang menyatakan bahwa media adalah sarana yang 

digunakan untuk memindahkan pesan dari pengirin kepada penerima. Dalam 

komunikasi pemasaran awal mulanya komunikator yaitu pemasar mengirim pesan 

pemasaran kepada konsumen. Selanjutnya, pemasar menentukan bagaimana pesan 

itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara possitif oleh penerima pesan 

(konsumen). 

Bapak Septyawan “aktivitas komunikasi yang dilakukan dengan melalui 

website adalah dengan memberikan fasilitas pada website bagaimana dan 

melalui media apa saja pengunjung atau calon pembeli menghubungi 

penjual , komunikasi pemasaran yang dilakukan juga dengan memberikan 

informasi promosi penjualan di laman website”. 

Dari pendapat diatas dapat diuraikan bahwa aktivitas komunikasi pemasaran 

yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas chatting melalui media online 

agar mempermudah para calon pembeli untuk menghungi penjual. 
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Bapak Ahmad Sahroni “komunikasi pemasaran yang saya lakukan  

melalui website yaitu dengan memperhatikan konten, kontext dan 

komunikasi “ 

Dari kutipan wawancara dengan pemilik website  diatas dapat diuraikan 

bahwa komunikasi pemasaran pada website yaitu harus memperhatikan dengan 

betul apa isi konten yang dibuat, bagaimana cara penyusunan kata atau 

konteksnya dan bagaimana cara penjual menata komunikasi yang dapat menarik 

konsumen. 

Menurut Bapak Jujuk Cahyono “komunikasi pemasaran dengan  melalui 

website yang saya lakukan yaitu dengan memperhatikan konten atau isi dari 

website yang akan disampaikan, memberikan informasi mengenai promosi 

penjualan yang dilakukan“. 

Dari kutipan diatas dapat diuraikan bahwa komunikasi pemasaran yang 

dilakukan melalui website yaitu dengan memperhatikan isi dari konten yang 

disampaikan agar dapat dimengerti dan dipahami oleh pengunjung dan 

memberikan informasi secara jelas. 

Pada ketiga situs tersebut juga memberikan beberapa informasi mengenai  

promosi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan yaitu berupa pemberian 

diskon, pemberian voucher khusus bagi pelanggan yang loyal memberikan 

potongan ongkos kirim dengan nilai minimal belanja yang sudah ditentukan, 

memberikan penawaran langsung melalui e-mail terhadap produk baru yang akan 

dikeluarkan, memasangkan iklan dengan cara melakukan backlink. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Ilham Prisgunanto (2006:184) yang 

menyatakan bahwa website juga perlu dipromosikan pada berbagai saluran 

komunikasi seperti pada kemasan produk, literatur penjualan, mengiklankan 

diwebsite. 
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Pada ketiga objek penelitian yaitu fiurnitureanakonline.com ukirjepara.com 

dan jeparaheritage.id melakukan aktivitas periklanan melalui website dengan cara 

melakukan iklan via search engine atau SEO yang merupakan perangkat mesin 

pencari dalam internet dengan membuat keyword yang mudah dan sesuai produk 

yang dijual. 

 Hal ini sesuai dengan Agus Hermawan (2012) dalam bukunya 

“Komunikasi pemasaran“ yang menyatakan bahwa dengan (backlink), atau pada 

saat mengirim surat adalah strategi yang sudah tepat. Yaitu minimal dengan 

menaruh alamat website pada kop surat, kartu bisnis, sampul faksmail, postcard 

dan invoice atau sarana lain. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh 

para pemilik situs website dalam mempromosikan situs websitenya yaitu dengan 

mencantumkan pada kop surat, mencantunkan pada saat mengirim invoice melalui 

email, menempelkan stiker pada cover produk yang akan dikirim ke pelanggan, 

membuat domain name yang sesuai dengan produk, membuat tag pada foto yang 

diupload di media sosial mencantumkan alamat website pada sosial media yang 

dimiliki. 

Dalam membuat pesan sebagai komunikasi pemasaran lewat internet (e-

commerce) website, para pemilik usaha menggunakan unsur content, context, 

communication dan commerce. 

1. Context: Pada website furnitureanakonline, jeparaheritage dan 

ukirjepara dirancang mengutamakan kriteria yang seimbang baik 

estetika maupun fungsional. Hal ini dapat dikatakan bersifat integrated 

antara keduanya. Pada ketiga website tersebut berfungsi untuk 
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menyediakan produk furniture sehingga website ini dirancang adar 

pelanggan lebuh mudah mendapatkan informasi dan bertransaksi 

secara online. Pelanggan dapat melakukan transaksi melalui website 

dengan memilih produk pada menu product categories, dan jika 

pelanggan ingin memilih produk yang diinginkan maka pelanggan 

dapat add product tersebut ke dalam shopping chart. 

2. Content: Content merupakan bagian dari isi suatu website seperti text, 

video, graphic yang menggambarkan isi dari website dan 

menggambarkan produk dan jasa yang dijual di website 

tersebut.dalam konten yang tersedia dalam website ini adalah tentang 

informasi deskripsi produk dan gambar. Hal ini sesuai teori 

Prisgunanto (2006:185-186) yang menyatakan bahwa dalam 

pembuatan isi konten hal yang harus benar-benar dipahami adalah 

apakah yang pelanggan inginkan. Dengan catatan konten harus selalu 

diperbaharui (update) dan ini dilakukan untuk menarik perhatian 

pengunjung (netter). Serta agar lebih menarik maka tampilan harus 

memenuhi nilai grafis dan penuh warna yang menarik. Sedangkan 

pada gambar seharusnya dimasukkan dalam website sehingga dapat 

menjelaskan kepada pelanggan terhadap pesan apa yang ingin 

disampaikan. 

3. Communication: website memberikan informasi tentang melalui apa 

saja pengunjung atau calon pembeli dapat berinteraksi langsung 

dengan penjual. 
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4. Commerce atau perdagangan yang digunakan dalam website masih 

bersifat medium karena website tidak memilik seluruh fitur 

perdagangan melainkan hanya beberapa transaksi yang memudahkan 

pelanggan dalam memesan produknya. 

4.2.8. Strategi Bersaing 

Bagaimana Cara Bersaing dengan webiste? 

Strategi bersaing yang digunakan oleh perusahaan–perusahaan ini antara 

lain dengan melakukan 4p: 

1. Produk 

Produk apa saja yang ditawarkan oleh pemilik usaha? 

Produk yang dijual yaitu berupa furniture dengan spesialisasi produk pada 

masing–masing website. 

Bapak Septyawan “pada situs yang saya kelola yaitu 

furnitureanakonline.com menjual furniture dengan desain yang di 

khususkan sesuai dengan karakter anak-anak“. 

Bagaimana menurut Anda tentang produk yang ditawarkan oleh situs 

www.furnitureanakonline.com? 

Ibu Puspita pengunjung website sekaligus pernah membeli produk “pada 

situs furnitureanakonline.com menjual produk yang saya anggap sesuai 

dengan namanya yaitu furniture anak dengan desain produk yang sangat 

lucu dan menarik bagi saya untuk membeli produk yang mereka jual, saran 

saya sebaiknya untuk kategori produk harus lebih dilengkapi misalnya 

menambah jumlah dan model yang lebvih terbaru.“ 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa produk yang dijual pada situs 

furnitureanakonline.com hanya menjual produk furniture dengan desain anak–

anak saja dan tidak memiliki kategori produk yang lain. 

http://www.furnitureanakonline.com/
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Bapak Ahmad Sahroni “pada situs jeparahritage.id pada situs tersebut juga 

menjual furniture yang dulunya hanya menjual produk furniture dengan 

desain yang disukai anak anak namun sekarang, memperluas kategori 

produknya dengan menambah produk furniture lainnya seperti set kamar 

dewasa, tempat tidur untuk dewasa,set meja makan, kursi tamu dan home 

interior lain”. 

Bagaimana menurut Anda tentang produk yang ditawarkan oleh situs 

jeparaheritage.id? 

Ibu Mariana konsumen jeparaheritage.id “pada situs ini saya sangat puas 

dalam mencari informasi produk yang saya inginkan karena produkyang 

ditawarkan dalam website sudah lengkap” 

 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa pada situs jepara heritage.id 

menjual produk furniture dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam 

model yang disesuaikan dengan kebutuhan pembeli  dengan memperbanyak jenis 

dan kategori produk yang ditawarkan dalam website sehingga diharapkan dapat 

menari pengunjung dan pembeli. 

Pada situs ukirjepara.com yang di kelola oleh Bapak Jujuk Cahyono “sesuai 

dengan namanya situs ini menjual furniture yang memiliki desain ukiran 

yang menarik terutama desain ukiran khas jepara, pada situs ini juga 

memperluas kategori produknya namun tetap dengan aksen khas ukiran 

sebagai variasi. Selain itu juga untuk memuaskan hasrat para pelanggan 

untuk semua produk yang ditawarkan para pemilik usaha membebaskan 

para calon pelanggan untuk mengcustom sendiri produk yng di inginkan 

agar tercipta kepuasan pelanggan“. 

Bagaimana menurut Anda tentang produk yang ditawarkan oleh situs 

ukirjepara.com? 

Bapak M. Yahya “pada situs ini saya menemukan berbagai macam jenis 

produk ukiran yang saya cari , selain itu juga pada website memiliki 

kelengkapan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan, memiliki 

berbagai macam variasi dan ini sangat memudahkan saya untuk mencari 

informasi akan oproduk.” 

 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa situs ukirjepara.com ini 

menjual produk furniture yang memiliki desain ukiran dan untuk strategi 

http://www.furnitureanakonline.com/
http://www.furnitureanakonline.com/
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produknya pada situs tersebut juga memperbanyak kategori dan jenis produk yang 

dijual. Sehingga, diharapkan dapat memuaskan akan kebutuhan dan keinginan 

para calon pembeli. 

Hal ini sesuai dengan Suwanto (2015:78) menyatakan bahwa hal-hal yang 

secara umum terkait dengan produk adalah kualitas, desain, varian (lengkap 

ragam pilihannya), kemasan (menjadikan produk steril, mencegah/ mengurangi 

tingkat kerusakan produk, memperpanjang usia produk, ukuran yang sesuai 

kebutuhan) merek dan lebel (seluruh informasi yang dibutuhkan oleh para 

pelanggan). 

Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai pasar sasaran 

yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi 

persaingan. Yang dimaksud produk dalam penelitian ini adalah barang yang 

ditawarkan oleh para pemilik usaha kepada konsumen atau calon konsumen, yang 

meliputi kelengkapan jenis produk, spesifikasi produk dan fungsi produk yang 

dijual. 

Kelengkapan jenis produk yang dijual dalam bisnis ini adalah produk 

furniture yaang merupakan produk kerajinan yang berbahan dasar kayu yang di 

produksi oleh pengrajin sehingga dapat menghasilkan berbagai macam produk 

dengan fungsinya masing-masing. Jenis produk yang ditawarkan antara lain 

tempat tidur anak, tempat tidur dewasa, lemari pakaian, rak buku, meja belajar, 

kitchen set, meja makan, kursi makan, dan seni ukiran kaligrafi. Spesifikasi 

produk dalam bisnis ini yaitu berbahan dasar kayu mahoni, jati. Ukuran produk, 

warna dan variasi produk. 
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Hal ini sesuai dengan Kotler, (2000:451) yang menyatakan bahwa 

kelengkapan produk yang djual adalah pengadaan barang-barang yang sesuai 

dengan bisnis yang dijalani toko untuk disediakan dalam toko pada jumlah, waktu 

dan harga yang sesuai untuk mencapai sasaran toko. 

2. Harga 

Bagaimana Sistem harga yang digunakan pada bisnis ini? 

Bapak Septyawan “sistem harga yang saya  diberikan dalam situs adalah 

dengan menawarkan harga yang bervariatif tergantung dengan model dan 

jenis produk serta spesifikasinya , mengijinkan pelanggan untuk menawar 

harga“. 

Apakah Harga yang ditawarkan menurut Anda sudah sesuai dengan kualitas 

produk? 

Ibu Puspita “ya saya rasa harga yang ditawarkan sesuai untuk saya dengan 

kualitas produk yang menurut saya itu sudah bagus dan sesuai dengan 

keinginan saya selain itu harga yang tertera juga bervariasi dan itu sudah 

cukup oke lah“ 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa pemberian harga yang di 

tawarkan dalam usaha ini bervariatif tergantung dengan jenis produk dan 

spesifikasinya. Dalam segi pelanggan atau konsumen juga menyebutkan bahwa 

harga yang ditawarkan pada situs tersebut sesuai dengan kualitas produk yang 

diterimanya. 

Bapak Ahmad Sahroni “kami memberi sistem harga yang diberikan pada 

website adalah sistem harga yang masih dapat ditawar dan harga tersebut 

bervariatif tergantung jenis dan modelnya“. 

Apakah Harga yang ditawarkan menurut Anda sudah sesuai dengan kualitas 

produk? 

Ibu Mariana “ya harga yang ditawarkan menurut saya sudah sesuai dengan 

kualitas produk yang saya terima pada waktu itu, selain itu saya juga 
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melakukan beberapa kali penawaran untuk mendapatkan harga yang pas 

sesuai kantong saya“. 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa sistem harga yang ditawarkan 

masih dapat dilakukan negoisasi dan harga yang ditawarkan juga bervariatif 

tergantung jenis dan spesifikasi produk. Harga merupakan komponen penting 

dalam startegi pemasaran. Harga suatu produk seharusnya terjangkau untuk target 

pasar produk tersebut. Strategi pemasaran yang berkaitan dengan harga meliputi 

diskon, allowance, jangka waktu pembayaran, kredit dan sebagainya. 

Bapak Jujuk Cahyono “dalam situs ini saya menawarkan harga yang 

bervariatif sesuai dengan jenis, model dan spesifikasi produk yang 

ditawarkan .dengan memberikan harga yang bervariatif diharapkan dapat 

menarik atau menambah jumlah pembeli”. 

Apakah Harga yang ditawarkan menurut Anda sudah sesuai dengan kualitas 

produk? 

Ibu Gayatri “ya harga yang ditawarkan menurut saya sudah sesuai dengan 

kualitas produk yang saya terima“. 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa sistem harga yang ditawarkan 

masih dapat dilakukan negoisasi dan harga yang ditawarkan juga bervariatif 

tergantung jenis dan spesifikasi produk sehingga pemilik berharap dengan adanya 

pemberian harga yang bervariatif dapat menarik minat pembeli. 

Harga jual merupakan hal-hal yang sangat penting dan mempengaruhi 

penjualan barang atau jasa yang dihasilkan, apakah barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan dapat dijangkau olehg konsumen sasaran. Strategi 

harga ini dilakukan dengan memasarkan produk yang setara dengan pemimpin 

pasar, namun dengan harga yang lebih murah. 

3. Place 
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Bagaimana Strategi agar dapat meraih posisi utama di website? 

Place atau tempat dalam penjualan online ini adalah dimana posisi website 

ini dalam laman google pada saat pembeli melakukan pencarian, dan bagaimana 

produk yang dijual dalam website dapat di distribusikan hingga sampai kepada 

pembeli. 

Hal ini sesuai dengan Gary Scheineder (2011) yang menyatakan bahwa 

Place juga disebut dengan distribusi yaitu bagaimana cara mendapatkan produk 

yang tepat ke tempat yang tepat pada waktu. Meskipun internet tidak 

menyelesaikan semua masalah logistik dan distribusi ini. Contoh produk digital 

seperti informasi, berita, perangkat lunak, musik dan video yang dapat 

disampaikan secara instan melalui internet, berbeda dengan perusahaan yang 

menjual produk yang harus dikirim melalui ekspedisi atau melalui jasa 

pengiriman dengan memberi mereka pelacakan pengiriman. 

Bapak Septyawan “untuk meraih posisi website agar dapat diposisi awal 

atau teratas halaman kami memanfaatkan secara optimal SEO dengan 

keyword yang ditujukan dan sesuai dengan produk yang kami jual”. 

Apakah dengan posisi website yang berada dihalaman awal google dapat 

menarik perhatian Anda? 

Ibu Puspita “ya tentu saja kan itu memudahkan kita mencari informasi pada 

saat awal pencarian produk, kalo website nya teratas menurut saya  ya 

berarti website tersebut benar dikelola dan dapat dipercaya“. 

Penulis menguraikan bahwa untuk meraih posisi website agar selalu tampil 

dihalaman pertama yairu dengan memanfaatkan SEO (Search Engine Optimation) 

atau disebut dengan optimalisasi kata pencarian. SEO adalah singkatan dari 

Search Engine Optimization yang merupakan suatu teknik untuk optimasi dan 
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memaksimalkan nilai relevan halaman website agar meningkatnya ranking kata 

kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine Google 

dan dari segi pelanggan dapat dikatakan bahwa dengan website yang selalu 

muncul diatas atau halaman pertama google ini dapat mempermudah pencarian 

informasi. 

Bapak Ahmad Sahroni menyatakan “pada situs ini kami memanfaatkan 

SEO, SEM dan fitur lainnya serta optimalisasi konten dan mengupdate 

secara rutin dan konsiten produk yang kami tawarkan.“ 

Apakah dengan posisi website yang berada dihalaman awal google dapat 

menarik perhatian Anda? 

Ibu Mariana “Tentu saja menarik kan namanya juga pengunjung mencari 

informasi ya yang dibaca yang pertama kali muncul“. 

Dari pelanggan tersebut penulis dapat menguraikan bahwa apabila sebuah 

website muncul pada halaman pertama di google dan menempati posisi teratas 

dapat menarik pengunjung untuk menjelajahi website yang dimiliki oleh penjual. 

Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa dengan memanfaatkan SEO 

(Search engine Optimation) SEO adalah singkatan dari Search Engine 

Optimization yang merupakan suatu teknik untuk optimasi dan memaksimalkan 

nilai relevan halaman website agar meningkatnya ranking kata kunci yang diiringi 

dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine Google, SEM (Search 

Engine Management) SEM adalah teknik pemasaran produk (website bisnis anda) 

dengan membayar periklanan yang menyediakan jasa tersebut. Iklan yang tampil 

dapat berupa gambar, animasi, video, dan tulisan. Salah satunya yang merupakan 

SEM adalah Google Adwords, yang menampilkan iklan anda di hasil pencarian 
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Search Engine dengan kata kunci tertentu.bserta fitur lain dalam website yang 

dapat mendukung. 

Bapak Jujuk Cahyono menyatakan “pada situs ini kami mengoptimalisasi 

SEO dan keyword, membuat keyword yang sesuai dengan produk, 

optimalisasi konten dan update konten secara rutin dan konsisten”. 

Apakah dengan posisi website yang berada dihalaman awal google dapat 

menarik perhatian Anda? 

Ibu Gayatri “saya tertarik dan sering mengunjungi situs yang muncul 

dihalaman pertama google karena menurut saya itu konten website tersebut 

bagus dan dipercaya untuk mencari informasi saya sering membaca 

informasi dari apa yang saya cari dan itu muncul dihalaman pertama pada 

posisi teratas.“ 

Dari keterangan diatas Dari keterangan diatas dapat diuraikan bahwa dengan 

memanfaatkan SEO (Search engine Optimation) SEO adalah singkatan dari 

Search Engine Optimization yang merupakan suatu teknik untuk optimasi dan 

memaksimalkan nilai relevan halaman website agar meningkatnya ranking kata 

kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine Google, 

sedangkan keyword atau kata kunci adalah frase yang kita inginkan agar website 

dapat ditemukan dengan mudah oleh mesin pencari. Sedangkan dari keterangan 

pengunjung dapat diuraikan bahwa pengunjung tertarik mengunjungi dan 

menjelajah situs website yang muncul pada halaman pertama di google karena 

memudahkan bagi pengunjung situs website. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pemilik usaha online ini bersaing 

pada taktik SEO yang digunakan untuk menyasar halaman awal google dan 

membuat keyword yang sesuai dengan produk yang ditawarkan, selain SEO 

dengan memanfaatkan SEO (Search engine Optimation) SEO adalah singkatan 
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dari Search Engine Optimization yang merupakan suatu teknik untuk optimasi dan 

memaksimalkan nilai relevan halaman website agar meningkatnya ranking kata 

kunci yang diiringi dengan meningkatnya pengunjung dari Search Engine Google, 

pemilik juga memanfaatkan fitur SEM. 

SEM (Search Engine Marketing) adalah teknik pemasaran produk (website 

bisnis anda) dengan membayar periklanan yang menyediakan jasa tersebut. Iklan 

yang tampil dapat berupa gambar, animasi, video, dan tulisan. Salah satunya yang 

merupakan SEM adalah Google Adwords, yang menampilkan iklan anda di hasil 

pencarian Search Engine dengan kata kunci tertentu. 

Keyword atau kata kunci adalah frase yang kita inginkan agar website dapat 

ditemukan dengan mudah oleh mesin pencari.bserta fitur lain dalam website yang 

dapat mendukung, menggunakan keyword dan mengoptimalisasikan konten, 

mengupdate konten secara rutin dan konsisten. 

Hal ini sesuai dengan pakar pemasaran yang menyatakan bahwa dengan 

Optimalisasi konten, memanfaatkan SEM, mengatur SEO dan keyword yang tepat 

dapat menarik trafik pengunjung sehingga akan meningkatkan jumlah pengunjung 

dan menaikkan posisi website. 

Hal ini sesuai dengan Rand Fishkin (2015) “Search engine optimization 

(SEO) is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your 

website through organic search engine results”. Praktisnya, SEO adalah kombinasi 

dari teknik, taktik, dan strategi yang mencakup tetapi tidak dibatasi oleh 

optimalisasi informasi seperti berikut: 
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1. Kualitas dan kuantitas dari trafik situs yang akan dikerjakan serta 

didapatkan. 

2. Hasil pencarian penelusuran mesin pencari seperti Google, Bing, 

Yahoo, Yandex, dll. 

3. Content is still king, karena konten adalah RAJA. 

4. Penargetan audiens, pengembang situs dan desain website. 

5. Penelitian kata kunci (keyword) dan pengembangan Link Building. 

Dan segala macam elemen Online maupun Offline guna mendukung tujuan 

untuk menerima lebih banyak trafik dari Search Engine. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya SEO dapat membantu para penjual untuk 

menaikkan traffic websitenya dengan memperhatikan konten, kata kunci , dan 

kata pencarian dalam tag produk yang dijualnya. Dengan munculnya website pada 

halaman pertama google ini juga diharapkan dapat menarik minat pengunjung 

untuk mengunjungi webiste yang telah dibuat  dan diharapkan dapat terjadi proses 

jual-beli. 

4. Promosi 

Pertanyaan: Bagaimana aktivitas Promosi yang dilakukan dengan 

menggunakan website? 

Gary Scheineder (2011), memasangan platform pada media sosial, 

melakukan promosi penjualan yaitu pemberian diskon ahir tahun, direct marketing 

(pemasaran langsung berupa memasang katalog produk pada laman website, 

memberikan penawaran produk melalui e-mail, memberikan akses komunikasi 

melalui sosial media dan media chatting. Melakukan personal selling yaitu 
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penjualan personal yaitu dengan menawarkan produk melalui e-mail, memasang 

katalog produk di sosial media, memberikan deskripsi produk secara detail 

dilaman website, memberikan informasi cara pemesanan, pembayaran dan 

pengiriman serta membalas semua pesan yang dikirim oleh pelanggan dengan 

seramah sesingkat padat dan jelas. 

Bapak Septyawan “promosi yang digunakan adalah dengan melakukan 

akitivitas memasang iklan di website berupa banner ads.(objek kecil persegi 

panjang pada halaman web yang menampilkan gambar diam atau bergerak 

dan menyertakan tautan ke situs web penjual, memberikan potongan harga 

dan memberikan gratis ongkos kirim ke beberapa wilayah di pulau Jawa“. 

Apakah promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha menarik keinginan 

Anda untuk membeli produk? 

Ibu Puspita “promosi yang ada sih pada halaman web pemilik memasang 

iklan, saya dapat potongan harga dan lebih nya lagi yang saya suka adalah 

promo gratis ongkos kirim yang saya dapat“. 

Dari keterangan tersebut diatas dapat diuraikan bahwa promosi yang 

digunakan adalah dengan melakukan aktivitas iklan online. Promosi adalah 

kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu 

produk kepada pasar sasaran. Iklan adalah media yang paling banyak digunakan 

oleh pemasar sebab memiliki keunggulan cepat dalam menyebarkan informasi. 

Selain itu pemilik usaha juga memberikan potongan harga sebgai salah satu 

bentuk promosi penjualan. Promosi penjualan adalah segala bentuk penawaran 

atau insentif jangka pendek yang ditujukan pada pembeli, pengecer maupun 

pedagang grosir dan dibuat untuk memperoleh respon spesifik dan segera. Dari 

ujaran pengunjung/ pembeli juga dapat diuraikan bahwa promosi penjualan 
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dengan memberikan diskon, gratis ongkos kirim dapat menarik perhatian 

pelanggan/ pengunjung untuk membeli produk. 

Bapak Ahmad Sahroni “aktivitas promosi yang saya lakukan yaitu dengan 

diskon pada setiap item pada ahir bulan, memberikan layanan e-mail untuk 

menanggapi penawaran/ pembelian, chat melalui soisal media dan media 

chatting, membuat iklan di website berupa banner ads. Membuat katalog 

produk, memberi layanan untuk mempermudah pembeli menhubungi 

penkjual melalui berbagai media sosial dan chatting”. 

Apakah promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha menarik keinginan 

Anda untuk membeli produk? 

Ibu Mariana “yang menarik saya untuk membeli pada situs ini itu ya 

promonya itu ngasih diskon per item kan lumayan selain itu kadang situs ini 

menawarkan promo produk langsung melalui e-mail saya ya jadinya kan 

saya ini tertarik kan untuk beli lagi“. 

Dari permyataan pemilik diatas dapat diuraikan bahwa dalam kegiatan 

promosi yang dilakukan yaitu dengan memberikan diskon. Diskon adalah 

potongan harga yang diberikan pada saat pembelian, diskon juga merupakan 

bentuk dari promosi penjualan yang berbentuk promosi kepada konsumen yaitu 

segala bentuk penawaran atau insentif jangka pendek yang ditujukan pada 

pembeli, pengercer maupun pedagang grosir dan dibuat untuk memperoleh respon 

spesifik dan segera. 

Memberikan fasilitas layanan e-mail (mail order), membuat website 

merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung berupa direct selling yaitu 

sistem pemasaran interaktif yang menggunakan berbagai media komunikasi untuk 

meningkatkan respon langsung yang sifatnya spesifik dan terukur. 

Bapak Jujuk Cahyono “dalam situs ukirjepara.com yang saya kelola 

dengan website saya melakukan aktivitas promosi penjualan berupa 

memberi diskon pada setiap pembelian minimal satu set kamar dan 

pemberian gratis biaya pengiriman, melakukan direct marketing berupa 
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mengirim penawaran melalui e-mail, chat melalui sosial media dan media 

chatting online, memasang gambar asli pada laman sosial media instagram, 

memasang iklan berupa banner ads pada page web, personal selling yang 

dilakukan yaitu dengan membuat katalog di laman website, mengirim surat 

penawaran melalui e-mail, menyebar/ memberikan informasi produk 

melalui laman web, mempermudah akses pembeli untuk menikmati layanan 

pada website”. 

Apakah promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha menarik keinginan 

Anda untuk membeli produk? 

Ibu Gayatri “Saya sangat suka membeli dan bahkan sudah menjadi 

langganan pada situs ini karena promonya itu adalah diskon yang menurut 

saya jarang penggunaan diskon di perkakas furniture, selain itu saya juga 

senang dengan pelayanan dan cara penawaran produknya yang dapat saya 

terima secara langsung melalui e-mail mempermudah saya untuk mendapat 

update promo produk terbaru“. 

Dari wawancara diatas dapat diuraikan bahwa pemilik usaha melakukan 

aktivitas promosi berupa promosi penjualan yang berbentuk pemberian diskon 

atau yang sering disebut dengan potongan harga. Promosi penjualan yang 

dilakukan oleh pemilik usaha masuk dalam klasifikasi promo pada konsumen 

yaitu segala bentuk penawaran atau insentif jangka pendek yang ditujukan pada 

pembeli, pengecer maupun pedagang grosir dan dibuat untuk memperoleh respon 

spesifik dan segera. 

Selain itu pemilik usaha juga melakukan iklan secara online berupa banner 

ads. Iklan online adalah salah satu bentuk promosi yang dilakukan dengan 

menampilkan banner pada laman di website. Selain itu juga pemilik melakukan 

direct dan online marketing yaitu sistem pemasaran interaktif yang menggunakan 

berbagai bentuk media komunikasi untuk meningkatkan respon langsung yang 

sifatnya spesifik dan terukur. 
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Menurut pakar pemasaran Bapak M. Rifqy Roosdhani, M.M. promosi 

adalah suatu usaha dari pemasar dalam menginformasikan dan mempengaruhi 

orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran 

produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Kegiatan promosi yang dapat 

dilakukan dengan lima alat promosi berupa iklan, promosi penjualan, personal 

selling dan direct marketing. Dalam bentuknya iklan dalam website ini bisa 

berupa banner ads, memasang platform di sosial media, text ads dan masih banyak 

lagi. 

Kegiatan promosi penjualan dapat berupa pemberian diskon harga, untuk 

personal selling dalam media internet bisa dengan memberikan pelayanan dengan 

baik, menyediakan berbagai layanan chatting untuk mempermudah akses 

komunikasi antara penjual dan pembeli menyadiakan layanan pembayaran dengan 

membuka rekening bersama. 

Direct marketing atau pemasaran langsung yang dapat digunakan adalah 

dengan menawarkan produk kepada konsumen dengan menggunakan e-mail, 

menyebar informasi produk pada laman website, membuat katalog produk 

dilaman web. 

Hal ini sesuai dengan Menurut Prof. Dr. H. Buchari Alma dikutip dalam 

bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa (2013:179) mengatakan 

bahwa “Promosi itu adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan yang 

meyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa”. 

Sedangkan menurut Subagyo (2010:129) mengatakan bahwa “Promosi 

adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau 
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mengkomunikasikan suatu produk kepada pasar sasaran, untuk memberi informasi 

tentang keistimewaan, kegunaan dan yang paling penting adalah tentang 

keberadaannya, untuk mengubah sikap ataupun untuk mendorong orang untuk 

bertindak dalam membeli suatu produk. 

Kotler dan Keller (2016:582) menyatakan pengertian masing-masing alat 

promosi sebagai berikut: 

1. Advertising (Periklanan) Setiap dibayar dari presentasi nonpersonal dan 

promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang terdentifikasi melalui 

media yang print (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan tv), 

media jaringan (telepon, kabel, stelit dan nirkabel), media electonic 

(rekaman video, CD-Rom, Halaman web) dan media display (billboard, 

tanda-tanda, poster). 

2. Sales Promotion (Promosi penjualan): Insentif-insentif jangka pendek untuk 

mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Bentuk 

promosi yang digunakan mencakup discounts, coupons, displays 

demonstrations, contests, sweepstakes, dan events. 

3. Direct marketing (pemasaran langsung) Penggunaan mail, telepon, fax e-

mail, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau 

meminta tanggapan atau dialog dari pelanggan tertentu dan prospek. 

4. Personal selling (Penjualan secara pribadi/ langsung) Hubungan langsung 

dengan sasaran konsumen dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan 

segera dan membina hubungan yang abadi dengan konsumen. Bentuk 



105 

 

 

promosi yang digunakan mencakup catalogs, telephone marketing, kiosks, 

internet, mobile marketing, dan lainnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan atau diterapkan 

oleh para pelaku bisnis mebel online dijepara sudah tepat dan sesuai dengan 

pendapat pakar dan teori yaitu dengan melakukan personal selling, memasang 

iklan, melakukan direct marketing dengan penggunaan e-mail, promosi penjualan 

dengan menggunakan diskon sebagai alat promosi penjualannya. 

4.2.9. Perilaku Konsumen 

Menurut J.Paul Peter Jerry C Olson (2013:6) Definisi perilaku konsumen 

(Customer Behavior) adalah sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan 

kesadaran, perilaku, dan lingkungan dimana manusia melakukan pertukaran 

aspek-aspek kehidupan. Sedangkan menurut Hawkins (2013:18) “Customer 

behavior is the study of individuals, groups, or organizations and the processes 

they use to select, secure, use, and dispose of products, services, experiences, or 

ideas to satisfy needs and the impacts that these processes have on the customer 

and society“. 

Definisi menjelaskan bahwa perilaku pelanggan adalah studi tentang 

individu, kelompok, atau organisasi dan proses yang mereka gunakan untuk 

memilih, aman, penggunaan, dan membuang produk, jasa, pengalaman, atau ide 

untuk memuaskan kebutuhan dan dampak bahwa proses ini memiliki pada 

pelanggan dan masyarakat. Menurut Michael R. Solomon (2015:28) “Customer 

behavior it is study of the processes in volved when individuals or groups select, 
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purchase, use, or dispose of products, services, ideas, or experieces to satisfy 

needs and desires“. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa perilaku pelanggan itu adalah studi 

tentang proses yang terlibat ketika individu atau kelompok pilih, pembelian, 

penggunaan, atau membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

4.2.10. Keputusan Pembelian 

Bagaimana proses pembelian melakukan pembelian pada situs website? 

Menurut Munandar (2001) Pengambilan keputusan membeli adalah proses 

pengenalan masalah (problem recognition), pencarian informasi, evaluasi 

(penilaian) dan seleksi dari alternatif produk, seleksi saluran distribusi dan 

pelaksanaan keputusan terhadap produk yang akan digunakan atau dibeli oleh 

konsumenn. 

Keputusan untuk bertindak adalah hasil dari serangkaian aktivitas dan 

rangsangan mental emosional. Proses untuk menganalisa, merasakan dan 

memutuskan, pada dasarnya adalah sama seperti seorang individu dalam 

memecahkan banyak permasalahannya. Pada dasarnya pengambilan keputusan 

konsumen terhadap suatu produk berbeda-beda tergantung pada jenis keputusan 

pembeliannya. Pembelian yang rumit dan mahal mungkin melibatkan banyak 

peserta tetapi dalam proses pembelian tertentu. 

Bapak Septyawan “sebelum melakukan pembelian biasanya para 

pengunjung pada website saya ini bertanya dahulu untuk mencari informasi 

yang mungkin belum saya cantumkan di website saya. Para pengunjung ini 

sering dan kebanyakan menghubungi melalui whatsapp“. 
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Dari uraian diatas dapat ditarik uraian bahwa sebelum melakukan pembelian 

secara online para pengunjung mencari tentang informasi produk, informasi yang 

dibutuhkan biasanya adalah harga dan real dari gambar produksinya. 

Bagaimana proses Anda sebelum melakukan pembelian pada situs ini? 

Ibu Puspita yang merupakan pelanggan sekaligus pengguna website yang 

mengatakan “sebelum saya membeli saya mencari informasi melalui 

internet dengan mengetik “furniture anak“ dan mencari gambar di google 

saya tertarik dengan gambar dan mengunjungi website lalu saya mencari 

tahu bagaimana detail produk tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan 

saya atau mungkin pemilik usaha bisa menyesuaikan dengan apa yang saya 

butuhkan”. 

Dari pernyataan pengunjung dapat diuraikan bahwa perilaku konsumen 

sebelum membeli suatu produk adalah dengan mencari berbagai informasi akan 

produk yang diinginkan sehingga diharapkan dapat memenuhi sesuai dengan 

kebutuhan. 

Dari pernyataan kedua sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 

melakukan pembelian para pengunjung pertama tama melakukan pencarian akan 

produk yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Bapak Ahmad Sahroni “kalau pada pelanggan saya rata rata mereka 

bertanya dulu  tentang informasi produk dan harganya dulu “ 

Hal ini sesuai dengan Ibu Mariana selaku pelanggan pada situs ini “sebelum 

saya membeli tentu saya cari informasi dulu , membandingkan harga juga 

dengan situs lain“. 

Dari keterangan pemilik usaha dan pembeli dapat diuraikan oleh penulis 

bahwa pada awal sebelum melakukan pembelian pembeli akan mencari informasi 

melalui berbagai media dan sumber lain serta membandingkan harga yang 

menjadi pertimbangan sebelum membeli. 

Bapak Jujuk Cahyono “sebelum melakukan pembelian biasanya para 

pengunjung pada website saya ini bertanya dahulu untuk mencari informasi 
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yang mungkin belum saya cantumkan di website saya. Para pengunjung ini 

sering dan kebanyakan menghubungi melalui whatsapp, line dan BBM“ 

Dari keterangan pemilk usaha proses pembelian pada situsnya yaitu 

dengan cara pengunjung bertamya secara langsung untuk mencari akan kebutuhan 

informasi produk yang diinginkannya. para pengunjung website juga sering 

bertanya melalui layanan chatting yang telah tersedia pada situs tesebut. 

Ibu Gayatri “waktu itu saya mencari di internet “ukiran jepara“ ternyata 

muncul situs ukirjepara.com review pengunjung/ pembeli juga bagus dan 

kebetulan ada teman arisan saya yang pernah membeli produk dari situs 

itu, sehingga sayapun tertarik untuk membeli“. 

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa  sebelum membeli 

para pengunjung akan terlebih dahulu mencari informasi dari berbagai sumber 

seperti internet, sosial media dan testimoni pelanggan yang ada serta 

membandingkan harga sebagai pertimbangan sebelum  membeli suatu produk 

yang ditawarkan secara online. 

Hal ini sesuai dengan Kotler (2009) keputusan membeli yaitu “beberapa 

tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian 

suatu produk. Keputusan konsumen timbul karena adanya penilaian objektif atau 

karena dorongan emosi. 

Konsumen harus melewati beberapa tahap, yang dikenal dengan “model 

tingkat”. Model ini menunjukkan bahwa konsumen harus melalui 5 (lima) 

tahapan–tahapan dalam proses pembelian dalam sebuah produk. Menurut Kotler 

& Keller (2009) tahap–tahap proses keputusan pembelian konsumen yaitu: 

a. Pengenalan Masalah (Need Recognition)  
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Proses pembelian dimulai ketika pembeli menyadari suatu masalah atau 

kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Dengan 

rangsangan internal, salah satu kebutuhan maksimum dan menjadi dorongan atau 

kebutuhan bisa timbul akibat rangsangan eksternal. 

b. Pencarian informasi (Information search) 

Ternyata, konsumen sering mencari jumlah informasi yang terbatas. Survei 

memperlihatkan untuk barang tahan lama, setengah dari semua konsumen hanya 

melihat satu toko, dan hanya 30% yang melihat lebih dari satu merek peralatan. 

Keadaan pencarian yang lebih rendah disebut perhatian tajam. Pada tingkat ini 

seseorang hanya menjadi lebih reseptif terhadap informasi tentang sebuah produk. 

Pada tingkat berikutnya, seseorang dapat memasuki pencarian informasi aktif: 

mencari bahan bacaan, menelepon teman, melakukan kegiatan online,dan 

mengunjungi toko untuk mempelajari produk tersebut. Sumber informasi terdiri 

dari empat kelompok, yaitu: 

1. Pribadi: Keluarga, teman, tetangga, rekan 

2. Komersial: Iklan, situs Web, wiraniaga, penyalur, kemasan, tampilan 

3. Publik: Media massa, organisasi pemeringkat konsumen 

4. Eksperimental: Penanganan, pemeriksaan, penggunaan produk. 

c. Evaluasi Alternatif (Evaluation of Alternative) 

Beberapa konsep yang akan membantu dalam memahami proses evaluasi. 

Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen 

mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-

masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk 
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menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan ini. 

Konsumen akan memberikan perhatian terbesar pada atribut yang menghantarkan 

manfaat yang memenuhi kebutuhan. Melalui pengalaman dan pembelajaran, 

masyarakat mendapatkan keyakinan dan sikap. 

Selanjutnya, keyakinan dan sikap mempengaruhi perilaku konsumen. 

Konsumen sampai pada sikap terhadap berbagai merek melalui prosedur penilaian 

atribut. Konsumen mengembangkan sejumlah keyakinan dimana masing–masing 

merek terdiri atas setiap atribut. Model ekspektansi nilai (expectancy-value 

model) pembentukan sikap menduga bahwa konsumen mengevaluasi produk dan 

jasa dengan menggabungkan keyakinan merek mereka positif dan negatif 

berdasarkan arti pentingnya. 

d. Keputusan Pembelian (Purchase behavior) 

Bagaimana cara Anda menarik minat beli konsumen dan membuat 

konsumen percaya untuk membeli pada situs ini? 

Minat beli menurut Kinnear dan Taylor dalam (Thamrin, et al., 2003:142) 

adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 

mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 

membeli benar-benar dilaksanakan. 

Bapak Septyawan “kalau pada situs ini saya cukup dengan memberikan 

jaminan keamanan berupa garansi dan penawaran diskon serta 

memberikan layanan dengan membalas secara cepat serta responsif akan 

pertanyaan pembeli dan disitus saya juga memasang tag polisi online 

sehingga situs ini benar adanya dan bukan penipuan sehingga dengan hal 

tersebut saya harap dapat menarik rasa percaya konsumen kepada situs 

saya“ 



111 

 

 

Kutipan diatas dapat diuraikan bahwa pada situs furnitureanakonline.com 

untuk membuat pelanggan percaya atau menarik minat pelanggan untuk 

berbelanja pada situs tersebut adalah dengan memberikan diskon dan jaminan 

garansi serta kualitas layanan yang baik yaitu dengan memberikan dan menjawab 

informasi apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen, memberikan jaminan 

garansi dan menjamin keamanan website dengan mendaftarkan website pada situs 

keamanan polisi online. 

Hal apa saja yang menarik minat Anda untuk membeli produk melalui 

sebuah website? 

Ibu Puspita “ya kalau saya membeli pada website atau toko online saya cari 

dulu informasi yang ada dan saya butuhkan, merek nya apa, bagaimana 

proses pemesanannya, pembayaran sampai pengiriman, selain itu saya juga 

mencari di sosial media kan pada situs ini punya sosial media disitu ada 

hasil asli gambar dari produk yang sudah diproduksi jadi itu salah satu 

yang membuat saya percaya dan berbelanja disitus ini. selain itu yang jadi 

pertimbangan adalah pelayanan pada waktu saya bertanya tentang 

produk“. 

Kutipan diatas dapat diuraikan  hal yang menarik rasa percaya untuk 

membeli pada situs furnitureanakonline.com ini adalah dari mulai bagaiamana 

informasi yang diberikan pada website yaitu website yang memberi tahu secara 

detail tentang produk yang dijual, cara pemesanannya seperti apa dan bagaimana 

cara pembayaran pada waktu pembelian serta pengiriman yang digunakan oleh 

pemilik usaha harus jelas. Selain itu, testimoni atau hasil asli dari produk yang 

sudah dikerjakan juga diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya konsumen 

untuk membeli melalui situs website. 
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Hal ini sesuai dengan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen 

dalam mengkonsumsi suatu produk dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran yang 

berupa promosi, serta persepsi yang terbentuk dalam diri konsumen. 

Proses keputusan pembelian terdiri dari pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi alternatif pembelian dan kepuasan konsumen. Perusahaan 

perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian untuk 

menentukan strategi dan komunikasi pasar yang efektif. 

Menurut Kotler dan Keller (2016:153), keputusan pembelian seseorang 

dipengaruhi oleh faktor psikologi utama, antara lain persespsi serta keyakinan dan 

pendirian. Pendapat di atas menunjukkan adanya hubungan antara persepsi 

konsumen dengan keputusan untuk membeli suatu produk. 

Berdasarkan pendapat di atas, proses pengambilan keputusan pembelian 

sangat ditentukan oleh faktor psikologi konsumen seperti keyakinan, pendirian, 

keterbukaan menerima masukan dan kemampuan mengevaluasi untuk melakukan 

keputusan serta aktivitas pemasaran berupa promosi dapat memberikan pengaruh 

untuk menarik minat beli pada konsumen. 

Persepsi konsumen dan kegiatan pemasaran yang dilakukan akan 

memberikan pengaruh pada keputusan pembelian karena konsumen memiliki 

keinginan dan kebutuhan tertentu yang berbeda sesuai dengan kondisi konsumen 

dan kemampuan membeli. 

Bapak Ahmad Sahroni “untuk menarik minat beli pelanggan atau calon 

konsumen pada website kami membuat desain website yang menarik, efektif dan 

mudah digunakan, memberikan informasi yang detail akan produk dan 

memberikan penawaran selamat datang, penawaran diskon, penawaran gratis 

free ongkos kirim dan dalam website saya juga cantumkan sistem keamanan 

dengan menaruh tag polisi online , selain itu, pelayanan atau kecepatan respon 
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hal ini penting banget karena kalau respon lama dikira konsumen kita tidak serius 

dalam pelayanan dan mengakibatkan konsumen enggan menghubungi kita atau 

resikonya konsumen akan kabur“. 

Dari hasil wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa, untuk menarik minat 

beli pelanggan melalui website yang dimiliki yaitu dengan mengandalkan desain 

website dengan konten yang menarik, efektif dan mudah digunakan oleh 

pengguna, dengan memberikan informasi secara detail juga diharapkan dapat 

menarik rasa ingin tahu atau rasa tertarik pelanggan untuk menghubungi penjual. 

Selain itu, penjual juga melakukan promosi berupa penawaran selamat 

datang, penawaran diskon dan gratis free ongkos kirim untuk semakin 

meningkatkan minat beli para calon konsumen. Serta dengan memberikan layanan 

berupa kecepatan respon dalam membalas chatting pelanggan yang diharapkan 

dapat menambah rasa kepercayaan pelanggan untuk berbelanja di situs tersebut. 

Hal ini sesuai dengan Ibu Mariana merupakan konsumen “kalau saya 

berbelanja melalui website atau media sosial saya sangat suka dan 

menaruh kepercayaan pada penjual yang memberikan informasi secara 

detail dan jelas tentang produk tersebut, apa websitenya sudah terfverifikasi 

polisi online, lalu yang sering menarik minat beli saya yaitu penawaran apa 

saja yang diberikan lalu bagaimana respon penjual produk tersebut”. 

Pernyataan diatas dapat dijabarkan bahwa konsumen dapat memberikan rasa 

percaya terhadap suatu situs apabila situs tersebut dapat menjamin keamanan 

pembeli, dengan menyediakan tag polisi online, memberikan ingormasi yang jelas 

akan produk dan yang paling umum adalah penawaran penawaran berupa gratis 

ongkos kirim dan diskon yang dapat menarik minat pembeli. Selain itu,penjual 

yang baik menurut pendapat pembeli adalah penjual yang mau dengan cepat 

membalas pesan yang dikirim oleh pembeli. 
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Hal ini juga sesuai dengan keputusan pembelian terdapat enam dimensi 

keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller (2012:178) yang terdiri dari: 

pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu 

pembelian dan metode pembayaran. Dalam melaksanakan maksud pembelian, 

konsumen dapat membentuk sub keputusan diantaranya seperti: memutuskan 

merek yang akan dibeli, penyalur mana yang dipilih untuk membeli produk, 

kuantitas barang yang akan dibeli, waktu pembelian produk, kualitas pelayanan 

dan metode pembayaran yang akan digunakan. 

Berdasarkan temuan penelitian penulis bahwa promosi penting dalam 

mepengaruhi konsumen. Hal ini memperkuat konsep yang mengemukakan bahwa 

“promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program 

pemasaran“. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Hurriyati (2010:57) yang 

menyatakan bahwa Betapa berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum 

pernah mendengarnya dan yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi 

mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. 

Bapak Jujuk Cahyono “untuk menarik minat beli konsumen pada website 

saya, saya memanfaatkan promosi, berupa iklan, potongan harga, desain 

website yang menarik dan mudah digunakan serta memberikan kemudahan 

akses layanan chatting dan kemudahan pembayaran, memasang testimoni 

pelanggan juga perlu karena itu menurut saya pribadi dapat menarik 

kepercayaan pembeli“. 

Dapat diuraikan dari kutipan diatas bahwa untuk menarik minat beli 

pelanggan adalah dengan memanfaatkan website sebagai media promosi untuk 

mengenalkan produk yang dijual karena seberapa bagus kualitas suatu produk 

tanpa di kenalkan kepada calon pembeli maka tidak ada yang tahu bagaimana 
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produk tersebut. Cara yang ditempuh pada situs ini adalah dengan memasang 

iklan melalui banner ads yaitu berupa gambar yang dipasang pada laman website 

selain itu penjual juga memberikan kemudahan akses layanan komunikasi hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pembeli atau pengunjung untuk bertanya 

langsung pada penjual. Selain itu penjual juga memberikan akses kemudahan 

pembayaran dan akses website yang mudah dan efektif dengan meningkatkan 

kecepatan akses websitenya. Untuk menarik rasa percaya pelanggan agar membeli 

produk pada situs ini yaitu dengan membuat atau memasang testimoni yaitu 

memasang gambar asli hasil produksi penjual pada halaman website maupun 

sosial media. 

Hal itu juga di ungkapkan oleh Ibu Gayatri selaku pembeli dari webiste 

ukirjepara.com “Hal yang menarik saya untuk membeli pada situs ini 

adalah kemudahan saat saya mencari informasi dan mengakses website 

untuk mencari informasi yang saya butuhkan, selain itu pemilik website ini 

mempermudah saya untuk menghubungi melalui berbagai media chatting 

berupa whatsapp saat itu, kemudahan akses pembayarannya juga sangat 

memudahkan karena situs tersebut menyediakan berbagai rekening sebagai 

metode pembayaran. Dan selain itu yang membuat saya menaruh rasa 

percaya adalah dengan adanya gambar asli hasik produksi yang di berikan 

pada pemilik melalui website dan sosial media yang dimiliki”. 

Dalam pernyataan diatas tersebut dapat diuraikan bahwa, pelanggan akan 

merasa tertarik dengan penjual yang menyediakan banyak kemudahan dalam 

proses pembelian mulai dari pemesanan, akses informasi, komunikasi dan 

pembayaran yang dapat dilakukan oleh pembeli. Dengan memasang testimoni 

juga dapat menambah rasa percaya pelangan untuk membeli melalui sebuah situs 

website. 

Hal ini sesuai dengan Kotler dan Keller (2012:178) yang terdiri dari: pilihan 

produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian dan 
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metode pembayaran. Dalam melaksanakan maksud pembelian, konsumen dapat 

membentuk lima sub keputusan diantaranya seperti: memutuskan merek yang 

akan dibeli, penyalur mana yang dipilih untuk membeli produk, kuantitas barang 

yang akan dibeli, waktu pembelian produk, dan metode pembayaran yang akan 

digunakan. 

Kotler dan Keller (2012) menyatakan dengan memudahkan metode 

pembayaran maka konsumen akan merasa yakin untuk membeli suatu produk, 

metode pembayaran yang mudah ialah dimana, konsumen dapat menetukan 

metode pembayaran yang akan digunakan pada saat transaksi pembelian. 

Konsumen mungkin akan menggunakan cara pembayaran: bayar tunai, cek, kartu 

kredit, kartu debit, kartu ATM, kredit melalui lembaga keuangan dan kredit 

melalui toko. 

Kotler dan Keller (2012) juga menyatakan bahwa kemudahan untuk 

mendapatkan produk yang diinginkan, konsumen akan merasa lebih nyaman jika 

lokasi pendistribusian produk mudah dijangkau dalam waktu yang singkat. Kotler 

dan Keller (2012) juga menyatakan pelayanan yang diberikan, dengan pelayanan 

yang baik maka akan menimbulkan kenyamanan konsumen sehingga konsumen 

akan selalu memilih untuk membeli pada lokasi tersebut. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan maksud 

pembelian, konsumen dapat membentuk lima sub keputusan: merek, yaitu 

bagaimana penjual menciptakan atau mengenalkan merek kepada pembeli agar 

dikenal dan diingat di benak konsumen, peneliti menemukan bahwa untuk 

menciptakan brand image pada sebuah perusahaan online para pemilik usaha 
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mendesain sebaik mungkin kualitas gambar dan konten dalam websitenya, 

sedangkan untuk pelayanannya para pemilik usaha menyediakan berbagai media 

untuk dapat mempermudah akses komunikasi dalam hal ini peneliti menemukan 

beberapa media yang digunakan para pemilik yaitu: whatsapp, e-mail, bbm, line 

dan telegram. 

Dalam aktivitas penyaluran produk para pemilik usaha memberikan layanan 

antar sampai ditempat bahkan memberi layanan gratis pemasangan pada produk 

yang dikirim secara terpisah atau biasa disebut knockdown, kuantitas adalah 

berapa jumlah produk yang ditawarjab pada sebuah website hal ini dapat 

memberikan rasa tertarik pada pelanggan untuk menelusuri website yang 

menyediakann banyak kategori produk yang ditawarkan. 

Waktu yang dimaksud dalam hal ini kapan pengunjung dapat mengunjungi 

toko, mendapatkan produk yang dipesan semakin cepat waktu penerimaan 

semakin bertambah minat beli pada konsumen. Metode pembayaran dalam hal ini 

adalah para pemilik usaha memberikan akses kemudahan untuk melakukan 

transaksi melalui berbagai metode dan cara pembayaran sedang pada pemilik 

usaha harus menyediakan layanan tersebut dalam hal ini peneliti menemukan 

bahw pada pemilik usaha membuat rekening bersama dengan membuka beberapa 

rekening bank dan melakukan pembayaran dengan metode DP atau down 

payment pada saat awal pemesanan dan pelunasan dilakukan saat barang akan 

dikirim. 


