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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini jual beli produk secara online di Indonesia sangat berkembang 

pesat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini terjadi, tentu 

diakibatkan oleh semakin berkembangnya teknologi internet di Indonesia ditambah 

dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mengakses internet dengan gadget 

masing-masing. Belanja secara online merupakan salah satu cara berbelanja 

melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring media sosial yang digunakan dalam 

transaksi jual beli. Kemudahan dan kenyamanan untuk menggunakan transaksi 

secara online mendorong masyarakat untuk menggunakannya tanpa harus 

bersusah payah datang ke toko untuk melihat dan membelinya. Dengan 

perkembangan internet yang semakin canggih, transaksi online menjadi salah satu 

alternatif untuk berbelanja. 

Semakin mudahnya masyarakat untuk bisa memiliki dan membeli segala 

macam kebutuhan yang diinginkan menggunakan transaksi online, tentu saja 

membuat Trend transaksi konvensional mulai ditinggalkan seiring dengan 

berkembangnya zaman. Transaksi konvensional dinilai semakin tidak praktis dan 

efisien, dikarenakan transaksi online sangat memberikan kemudahan untuk para 

penggunanya tanpa harus menuju ketempat tersebut untuk membeli suatu barang. 

Secara global, transaksi penjualan secara online mengalami kenaikan 

dimana total pendapatan retail di tahun 2016 adalah sebesar 7,4% dan mengalami 

peningkatan sehingga total pendapatan retail di tahun 2018 adalah 
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sebesar 8,8%. Berikut merupakan rincian pengguna transaksi secara online 
 

terbanyak di dunia berdasarkan persentase (%) dari total pendapatan retail. 
 

Gambar 1.1. Estimasi global penjualan retail 
secara online (dalam Triliun) 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan 

retail secara online yang cukup tinggi dari tahun ke tahun, dimana estimasi 

kenaikannya adalah sebesar 200 hingga 300 triliun dollar pertahun. Hal ini tentu 

saja menunjukkan bahwa masyarakat cenderung untuk menggunakan transaksi 

secara online dibandingkan harus repot-repot untuk dating ke toko tersebut. 

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi 

salah satu negara yang mengalami peningkatan cukup pesat untuk transaksi 

pembelian secara online. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah toko online 

yang ada di Indonesia, dimana pola perilaku transaksi secara online mengalami 

peningkatan sebesar 15% hanya dalam kurun waktu 1 tahun per tahunnya, 

sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.2. 
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Gambar 1.2. Pergeseran pola perilaku belanja di Indonesia 
 

Pada tahun 2014, Indonesia dinobatkan sebagai pasar e-commerce 

terbesar di ASEAN, dimana nilai transaksi pembelian secara online mencapai USD 

1,1 miliar, dan mampu mengalahkan negara Thailand dan Singapura. Data 

tersebut didapatkan dari sebuah situs website, dimana situsnya adalah sebagai 

berikut https://katadata.co.id/infografik/2016/01/04/indonesia-pusat-e-commerce- 

asean sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3. 

Gambar 1.3. Kondisi dan Pencapaian E-Commerce di Indonesia 

https://katadata.co.id/infografik/2016/01/04/indonesia-pusat-e-commerce-asean
https://katadata.co.id/infografik/2016/01/04/indonesia-pusat-e-commerce-asean
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Bisnis terbagi menjadi 4 model yaitu C2C (Customer to Customer), B2B 

(Bussiness to Bussiness), B2C (Bussiness to Customer) dan B2B2C (Bussiness 

to Bussiness to Customer). PT Cellcius Indoperkasa merupakan salah satu 

perusahaan manufaktur building material, khususnya yang bergerak dibidang 

teknologi insulasi. PT Cellcius Indoperkasa bergerak dibidang penjualan bisnis 

B2B, dimana proses penjualan dilakukan dengan melakukan penyebaran sales 

force secara langsung ke kontraktor dan konsultan pembangunan, kepala 

engineering, serta end user. Melihat maraknya perkembangan pembelian secara 

online, dan kemudahan serta kenyamanan dalam melakukan transaksi secara 

online maka dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menghubungkan 

transaksi online dengan produk bisini B2B dari PT Cellcius Indoperkasa. Agar 

mendapatkan hasil yang aktual, variabel atau atribut yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan demand atau permintaan langsung dari pelanggan PT 

Cellcius Indoperkasa. Pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini dikate- 

gorikan sebagai end user/owner perusahaan yang menggunakan produk serta 

layanan PT Cellcius Indoperkasa 

Target penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah owner 

pelanggan perusahaan PT Cellcius Indoperkasa, dimana owner merupakan pihak 

yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan sebuah spesifikasi produk 

untuk digunakan dalam proyek pembangunan yang akan atau sedang dijalankan. 

Walaupun terkadang pihak owner tidak menghandle sendiri proyek- nya, namun 

justru menggunakan jasa konsultan dan kontraktor tetapi keputusan tertinggi tetap 

ada di tangan owner. Pihak konsultan hanya berwenang sebatas menyarankan 

spesifikasi produk yang akan dipakai dan pihak kontraktor hanya berwenang 

sebagai pelaksana proyek. Berdasarkan proses bisnis proyek, owner 
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berada di puncak atau pertama, dengan konsultan di posisi kedua dan kontraktor 

berada pada posisi ketiga. 

Variabel yang menjadi permintaan konsumen untuk mendukung penelitian ini 

adalah sebagai berikut, 

1. Para pelanggan merasa sulit atau susah untuk menghubungi pihak sales 

PT Cellcius Indoperkasa (product consultant. Baik untuk permintaan 

penawaran, follow up proyek, instalasi, masalah di proyek, sampai pada 

tahap komplain. Sulitnya komunikasi itu pun bervariasi yaitu susahnya 

menghubungi pihak sales via telefon maupun WA Messenger. 

2. Owner yang merupakan kategori orang awam, seringkali merasa bingung 

terhadap istilah – istilah teknis dalam proyek. Mereka cenderung pasrah, 

percaya sepenuhnya dengan pihak konsultan maupun kontraktor. Jika 

spesifikasi produk yang disarankan oleh konsultan ataupun kontraktor jelek 

dan berkualitas rendah, pihak owner hanya dapat mengetahuinya ketika 

sudah selesai dipasang atau bahkan saat produk sudah mulai rusak. 

3. Owner pelanggan menyatakan keinginan mereka untuk dapat menghitung 

sendiri nilai proyek mereka secara lebih mendalam. Untuk mencocokkan 

data dengan pihak konsultan dan kontraktor. Karena mereka seringkali 

merasa nilai proyek yang ada tidak sesuai dengan harga yang diajukan 

oleh pihak konsultan maupun kontraktor. Nilai produk tersebut dalam artian 

kebutuhan material dalam proyek, yang kemudian dikalikan dengan 

nominal harga yang ada, serta nilai tukang dan mandor terkait. 

4. Owner merasa kerepotan jika harus seringkali meluangkan waktu untuk 

mengunjungi proyek, sedangkan percaya begitu saja pada konsultan 
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maupun kontraktor tanpa ada kunjungan secara langsung ke lapangan 

secara berkala. Sering kali terjadi banyak masalah di lapangan yang 

dialami para pekerja tetapi tidak terselesaikan dengan baik dan tidak 

terkomunikasikan dengan baik pada pimpinan, yang dalam hal ini adalah 

pihak owner. Mulai dari tahapan penyimpanan hingga instalasi produk yang 

dipakai dalam proyek. 

5. Owner merasa gerah jika harus seringkali mengecek availability produk 

untuk proyeknya jika sewaktu – waktu produk tersebut mengalami 

keterlambatan pengiriman atau delay dalam proses produksi. Tidak adanya 

pemantauan yang jelas akan progress tersebut membuat pihak owner 

seringkali merasa gelisah, apalagi jika proyek yang dikehendaki ingin 

segera diselesaikan dalam waktu yang dekat. 

Variabel lainnya berasal dari inovasi layanan perusahaan PT Cellcius 

Indoperkasa sebagai bentuk komitmen dan kepedulian PT Cellcius Indoperkasa 

terhadap para pelangganya agar dapat memposisikan PT Cellcius Indoperkasa 

menjadi sebuah perusahaan bisnis B2B yang berbeda, special dan lain daripada 

yang lain. PT Cellcius Indoperkasa berharap dengan menghadirkan penjualan 

secara online untuk produk B2B Zelltech tentu dapat menyelesaikan masalah yang 

menjadi demand konsumen, tambahan fitur Gimmick sebagai entertainment atau 

hiburan bagi penggunanya dalam melakukan proses transaksi. Dengan adanya 

fitur tersebut, para pengguna yang dalam hal ini disebut owner, dapat 

mengumpulkan reward point setiap pembelian dalam nominal tertentu. Poin 

tersebut kemudian dapat ditukarkan dengan berbagai macam produk seperti 

gadget, barang elektronik, voucher belanja, sampai tiket berlibur atau dapat juga 
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ditukarkan dengan diskon produk – produk B2B dari PT Cellcius Indoperkasa 

dengan merk dagang Zelltech. 

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis konjoin untuk melihat 

preferensi konsumen terhadap transaksi online yang ditawarkan oleh PT Cellcius 

Indoperkasa pada produk B2B melalui mobile application. Hal ini dikarenakan 

semakin meningkatnya pemakaian transaksi online yang lebih diutamakan oleh 

para pelanggan dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang 

semakin tidak dapat dipisahkan dengan Smart Phone membuat Smart Phone 

menjadi suatu kebutuhan esensial bagi masyarakat masa kini. Oleh karena itu, hal 

ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk dapat memanfaatkan bisnis 

menggunakan mobile application yang tersedia di Smart Phone. Mobile Apps 

sangat memudahkan pengguna smart phone untuk komunikasi, menonton video, 

mendengar lagu, hingga transaksi jual beli secara online. Hal tersebut menjadi 

daya tarik bagi penulis untuk memanfaatkan kondisi dimana peneliti ingin 

mengetahui apakah transaksi jual beli produk – produk B2B secara online dapat 

menjadi trend baru yang diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang 

bekerja dibidang industri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4. Perbandingan persentase jumlah 
penjualan berdasarkan device yang dipakai 
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Gambar 1.4. menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah pengguna 

transaksi secara online dibandingkan dengan transaksi konvensional yang  dikutip 

dari artikel milik (Khalid Saleh, 2018) melalui situs website sebagai berikut 

https://www.invespcro.com/blog/global-online-retail-spending-statistics-and- 

trends/. Dimana smart phone mengalami peningkatan dari persentase sebesar 
 

10,7% menjadi 33,7% dan dapat menggantikan media favorit yang digunakan saat 

berbelanja secara konvensional, yakni Televisi yang mengalami penurunan 23% 

dari 76,9% menjadi 53,9%. Namunk untuk penggunaan tablet phone tidak 

mengalami penurunan dan dapat diartikan tetap. 

Menurut Sarwono (2016), analisis konjoin dapat digunakan sebagai suatu 

metode untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap suatu produk/jasa. 

Analisis konjoin adalah salah satu analisis statistika multivariat yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu 

produk atau jasa yang paling disukai oleh konsumen sehingga dapat diketahui 

preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa tersebut. Selain itu, 

produk/fitur lain (tambahan) yang diikutsertakan pada produk/jasa yang kita jual 

juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi preferensi konsumen 

dalam melakukan pembelian produk, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Quester dan Smart (2013). 

Pada penelitian ini, akan digunakan pendekatan metode analisis konjoin untuk 

mengetahui preferensi pelanggan dalam melakukan proses transaksi jual beli 

produk B2B melalui Mobile Application sebagaimana dikemukakan oleh Quester 

dan Smart (2013). Maka dari itu, preferensi konsumen pada penelitian ini akan 

dibatasi pada lingkup Mobile Application sebagai media penguji. 

https://www.invespcro.com/blog/global-online-retail-spending-statistics-and-trends/
https://www.invespcro.com/blog/global-online-retail-spending-statistics-and-trends/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

“Kombinasi fitur dan layanan seperti apa yang paling disukai oleh konsumen atau 

pelanggan PT Cellcius Indoperkasa dengan menggunakan Mobile Application 

untuk proses transaksi jual beli produk B2B Zelltech secara online. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi fitur dan layanan dari 

Mobile Application PT Cellcius Indoperkasa yang terdiri dari kemudahan 

berkomunikasi dengan sales, fitur yang dapat mempermudah pekerjaan dan 

pengecekan proyek, status update proyek, serta reward point yang dapat 

ditukarkan berupa produk maupun diskon dengan nominal pembelian tertentu. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media bagi peneliti 

untuk mempraktikkan secara langsung teori-teori manajemen dan bisnis. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengem- 

bangan bisnis keluarga PT Cellcius di masa yang akan datang, untuk berinovasi 

3 sampai 5 langkah di depan competitor, sekaligus memenuhi harapan 

pelanggan produk – produk B2B PT Cellcius Indoperkasa. 


