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BAB III 

 
KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 
 

3.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tinjauan Pustaka 
1. Quester dan Smart (2013) 

menyelidiki pengaruh gabu- 
ngan dari keterlibatan produk 
dan situasi konsumsi pada 
penggunaan atribut produk oleh 
konsumen. 

2. Menurut Randang (2013), 
atribut produk adalah kompo- 
nen yang menjamin terpenuh- 
nya harapan pembeli. Dapat 
berupa fisik (tangible) maupun 
tidak berwujud (intangible) 

3. Penelitian oleh Amelindha 
Vania, Sumiati Sumiati, dan 
Fatchur Rohman (2018) 
kepuasan konsumen pada 
online shop menurun ketika 
konsumen tidak merasa 
aman saat melakukan 
transaksi 

4. Penelitian dari DA Harahap 
(2018) menganalisis variabel 
yang mempengaruhi tingkat 
loyalitas konsumen dalam 
pembelian online diantaranya 

 Penelitian Terdahulu 
 

1. Penelitian Lestari (2018) 
menyatakan bahwa konsumen 
online lebih tertarik pada 
produk/layanan dengan harga dan 
kualitas yang kompetitif, mudah 
dicari, serta menarik. 

2. Teori Konjoin, sebagai panduan 
untuk mencari tahu preferensi 
konsumen secara lebih akurat. 

3. Teori Penjualan secara B2B, dimana 
sistematika penjualan produk 
berbeda dengan produk B2C 

4. Penggunaan Mobile Application 
sebagai sarana penelitian sekaligus 
fasilitas transaksi B2B secara online 

  

 
Metode Penelitian (Deskriptif Kuantitatif) 

Analisis dan Pembahasan 

Kesimpulan, Implikasi, dan Saran 
 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
Sumber: Data diolah 2018 

Latar Belakang 
Melihat adanya transisi dari metode jual beli secara konvensional menjadi 

secara online, peneliti ingin mengetahui preferensi pelanggan dari kategori end 
user untuk memulai penjualan produk B2B perusahaan PT Cellcius secara 

online. 

Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi fitur dan layanan 

dari Mobile Application PT Cellcius, yang terdiri dari kemudahan 
berkomunikasi, fitur, status update proyek dan reward point. Suatu inovasi 
terbaru untuk beralih ke Blue Ocean dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat. 
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3.2 Model Analisis 

  

  

Atribut 4 
Reward Point 

Atribut 1 
Kemudahan 
komunikasi 

dengan sales 

Atribut 3 
Update status 
proyek untuk 
memudahkan 
pemantauan 

proyek 

Level 1 
Reward Point 

berupa 
Produk 

Level 2 
Reward Point 

berupa 
Diskon 

Level 1 
Live Chat 

Level 2 
WA 

Messenger 

Level 1 
Pengiriman 

Produk 

Level 2 
Instalasi 
Produk 

Preferensi 
Konsumen 

Gambar 3.2 Model Analisis 
Sumber: Data diolah 2018 

Atribut 2 
Fitur yang 

mempermudah 
pekerjaan dan 
pengecekan 

proyek 

Berkomunikasi 
langsung by call 

Berkomunikasi 
secara chat via WA 

yang popular 
dikalangan industri 

Mulai dari tahapan 
produksi hingga 

tahapan pengiriman 
produk 

Mendapat Reward 
Point dari tiap 

pembelian produk 
Zelltech. Reward 

Point dapat 
disimpan selama 
periode 1 tahun, 

dapat ditukar 
berbagai produk 

yang tersedia 

Mulai dari penerimaan 
produk di lapangan 

hingga progres instalasi 
serta masalah yang 
timbul dan solusinya 

Level 1 
Kalkulator Teknik 

Level 2 
Kamus 
Teknik 

Fitur untuk 
menghitung 

kebutuhan material 
dan perhitungan 

teknis lainnya 
 Panduan istilah dan 

info seputar teknik, 
pembangunan, dan 

material 

Mendapat Reward 
Point dari tiap 

pembelian produk 
Zelltech. Reward 

Point dapat 
disimpan selama 1 
tahun, dapat ditukar 

dengan diskon 
produk seperti 

insulasi, skylight, 
panel, dll 


