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BAB 4 
ANALISIS PERENCANAAN PEMASARAN BISNIS  e-Commerce 

  

  Pada bab 4 ini akan diuraikan analisis pasar, perencanaan pemasaran, 

produk-produk yang ditawarkan, perencanaan perancangan website, prosedur 

dalam pembelian dari bisnis usaha penjualan korek api melalui saluran pemasaran 

e-Commerce dan promosi.  

 Pada analisis pasar akan diuraikan perkembangan pasar pengguna internet, 

prospek pertumbuhan internet di Indonesia dan analisis pasar perokok. 

Perencanaan pemasaran akan dibahas tentang segmentasi, targeting, positioning 

dari bisnis ini. Perancangan website membahas tentang dasar bagaimana caranya 

membuat website. Pada promosi akan dibahas tentang kegiatan yang akan 

dilakukan untuk memperkenalkan produk dan juga website yang dibuat.   

 

4.1 Analisis Pasar  

Ada beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisis pasar, yaitu 

analisis perkembangan pasar internet, proyeksi perkembangan pasar internet, serta 

analisis pasar perokok di Indonesia. Analisis ini dilakukan dengan data dari 

berbagai sumber mengenai industri, pasar yang  memiliki hubungan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan bisnis e-Commerce. 

 

4.1.1 Analisis Perkembangan Pasar Pengguna Internet 

Pada Tabel 4.1 dapat terlihat bahwa pengguna internet di benua Asia 

terbesar, yaitu sebesar 578,538,257 pengguna pada tahun 2008. Angka tersebut 

memiliki persentase 39.5, atau terbesar dibandingkan dengan benua lainnya.  

Benua Asia memiliki jumlah pengguna terbesar, namun hanya memiliki 

persentase penetrasi 15.3 %, angka ini merupakan angka terkecil kedua setelah 

benua Afrika (Internet World Statistic, 2008).  

Pada Tabel 4.2 dapat terlihat bahwa jumlah pengguna internet di Asia 

sekitar 578,538,257 disumbang oleh 35 negara yang berada di wilayah benua 

Asia. Indonesia memiliki 25,000,000 pengguna internet dipertengahan 2008. 

Angka tersebut merupakan jumlah terbesar kelima setelah Cina, Jepang, India  

dan Korea Selatan. Pada tahun 2007, pengguna internet sebanyak 20,000,000 juta 
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(Internet World Statistic, 2007). Dengan kata lain, waktu enam bulan indonesia 

sudah bisa mencapai kenaikan lima juta pengguna internet. Namun, Indonesia 

memiliki persentase penetrasi atau persentase dari jumlah populasi yang masih 

cukup kecil, yaitu sebesar 10.5%. Penetrasi pasar adalah usaha untuk meraih 

pangsa pasar atau market share. Persentase penetrasi pasar yang kecil dikarenakan 

biaya untuk mengakses internet yang masih cukup mahal.  

Pada Tabel 4.2 terlihat juga tingkat pertumbuhan pengguna internet di 

Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 1,150%. Indonesia 

merupakan negara yang memiliki persentase pertumbuhan pengguna internet 

cukup kecil. Walaupun pertumbuhan tersebut  kecil, tetapi merupakan peluang 

bagi para pebisnis untuk melakukan usaha melalui e-Commerce karena masih 

berpotensi untuk berkembang lagi. 

Perkembangan pasar tentang pengguna internet terjadi dimana karena 

adanya pola masyarakat yang sekarang ini sudah mengarah pada kebutuhan akan 

informasi yang luas dan murah. Masyarakat sudah memulai menggunakan internet 

untuk mencari informasi. Keputusan pemilihan tempat pencarian di internet 

merupakan hal yang memberikan kemudahan bagi pencarinya dan dapat 

dilakukan diberbagai tempat dan juga kemudahan tempat mengakses internet 

seperti berkembang pesatnya warnet-warnet dan kafe yang menyediakan fasilitas 

internet yang dapat digunakan pengunjungnya dapat membuat makin 

berkembangnya pasar pengguna internet. 

 

Tabel 4.1 Pengguna Internet di Berbagai Benua di Dunia (Juni, 2008) 

 
Sumber : Internet World Statistic-www.internetworldstats.com 
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Tabel 4.2 Pengguna Internet di Asia (Juni, 2008) 

 
Sumber : Internet World Statistic-www.internetworldstats.com 

 

Kategori pengguna Internet di Indonesia dibagi dua bagian, yaitu 

pelanggan dan pemakai Internet. Pelanggan adalah yang berlangganan secara 

langsung ke Internet Servive Provider (ISP). Pemakai adalah pengguna Internet 

yang tidak hanya secara langsung berlangganan ke ISP, misalnya pengguna di 

warnet. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa jumlah  pelanggan ataupun pemakai 

internet meningkat terus menerus setiap tahunnya. Ini merupakan peluang bagi 
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pebisnis e-Commerce untuk mendukung terjadinya transaksi online tersebut. 

Jumlah pelanggan yang cukup besar juga merupakan peluang bagi bisnis e-

Commerce untuk mendukung pebisnis untuk menawarkan fasilitas transaksi 

pembayaran kartu kredit online melalui internet, karena tidak mungkin pembeli 

melakukan transaksi tersebut di tempat-tempat umum seperti warnet.  

 

Tabel 4.3 Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet 
 

 
Sumber: APJII (2006) 

 

Internet digunakan untuk keperluan pribadi sebesar 32%, terutama 

sebagai sarana hiburan dan informasi; kepentingan bisnis 43% serta internet 

digunakan untuk keperluan pribadi dan kepentingan bisnis sebesar 25% (Kompas, 

2000). Internet diakses di kantor sebesar 52%, di WARNET sebesar 26%,  di 

kampus sebesar 19%, di rumah saudara 13 %, di rumah sendiri 11 %  dan 

perpustakaan 1% (Kontan, 2000). 

Menurut Yurnalis (2007), dua pertiga pengguna internet di dunia 

memperkirakan belanja secara online serta sepertiga pengguna internet telah 

menawarkan atau menjual barang secara online. Angka ini dipublikasikan sebuah 

kelompok peneliti asal Jerman dalam data tentang struktur Internet. Pada kuartal 

ketiga 2007 terdapat perubahan tentang cara penggunaan internet. Pengguna 

internet secara online membandingkan harga sebanyak 80%, membeli produk dan 

layanan di internet 67%, dan melancarkan transaksi bank secara online 53%. Di 

samping itu, 39% pengguna internet mencari berita politik dan 34% berita 

ekonomi atau bursa secara online. Sementara 35% pengguna internet 
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mendapatkan informasi asuransi, dan perdagangan bursa secara online dilakukan 

sebanyak 9% pengguna.  

Menurut hasil survei AC Nielsen (2007), tren berbelanja via online atau 

lewat internet di tanah air terbilang cukup besar. Berdasarkan survei AC Nielsen 

pada pertengahan April hingga awal Juni 2007 yang terdiri dari 511 responden 

Indonesia, terdapat 51% responden telah melakukan belanja melalui internet dari 

jumlah responden. Menurut Catherine Eddy, Executive Director Client Solutions 

Nielsen Indonesia, belanja melalui internet dilakukan oleh responden Indonesia 

untuk melakukan pembeli seperti tiket pesawat 40%, buku 37%,  perangkat 

elektronik 21%, pakaian aksesoris, sepatu 21%, computer software 20%, dan 

untuk item grosir 1%. Menurut hasil survei dikatakan 51% mesin pencari google 

dan yahoo membantu mencari informasi situs atau website mana yang akan 

digunakan untuk belanja online, 40% membeli dari situs yang sama, menjelajah 

secara umum 37%, dan rekomendasi online 36%. 

Dalam hasil survei dikatakan bahwa cara pembayaran online yang biasa 

digunakan oleh responden Indonesia adalah sebesar 45% melalui transfer bank, 

sebesar 43% lewat kartu kredit, dan sebesar 11% melalui kartu debit. Pembayaran 

yang dilakukan melalui kartu kredit dengan jenis kartu Visa sebesar 65%, jenis 

Master Card sebesar 29%, dan jenis kartu lainnya sebesar 6%. 

Hasil survei dikatakan bahwa frekuensi mengakses internet untuk email, 

responden Indonesia menjawabnya 76% setiap hari, untuk instant messaging, 

55% responden mengatakan mengakses internet setiap hari. Selain itu, 28% 

responden Indonesia juga membaca blog setiap harinya. Chatting sebesar 34% 

responden Indonesia mengakses internet setiap hari.  

 

4.1.2 Analisis Prospek Pertumbuhan Internet di Indonesia 

Prospek pertumbuhan internet di Indonesia untuk tahun kedepan akan 

bertambah banyak. Hal ini terbukti dari semakin mudahnya terdapat tempat-

tempat mengakses internet seperti di warnet, di restauran atau kafe-kafe yang juga 

mulai memberikan fasilitas internet. Ditambah lagi dengan adanya perusahaan-

perusahaan penyedia layanan internet yang memberikan harga yang cukup murah 

bagi pelangan internet.  
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Seperti halnya dengan PT First Media menawarkan akses internet murah 

melalui media kabel TV dengan berbagai tingkat data rate, dan tingkat harga yang 

sesuai. Menurut Chief Executive Officer First Media, Roberto F. Feliciano,  

layanan internet yang sudah bisa dinikmati warga Jakarta, Surabaya, dan 

Denpasar. Tarif internet yang ditawarkan First Media adalah sebesar Rp 

99.000/bulan untuk biaya langganan serta biaya awal pemasangan sebesar Rp 

500.000 untuk modem Internet, pelangan dapat menikmati internet berkecepatan 

hingga 384 kbps tanpa batas. Jaringan optik yang sedang digalangkan First Media 

sudah mencapai sekitar 5.000 km di wilayah Jakarta, Surabaya, Denpasar dan 

akan terus berkembang. 

  Pertumbuhan pengguna internet akan semakin bertambah ditahun 

mendatang dengan adanya dikeluarkan Keputusan Dirjen Postel No. 115/2008 

tentang persetujuan terhadap dokumen jenis layanan sewa jaringan, besaran tarif 

sewa jaringan, kapasitas tersedia sewa layanan jaringan, kualitas layanan sewa 

jaringan, dan prosedur layanan sewa jaringan, maka tarif sewa jaringan 

diturunkan. APJII mengungkapkan penurunan tarif sewa sebesar 40% bisa 

mengurangi biaya produksi pada segmen internasional, sehingga harga yang 

diberikan kepada pelanggan turun 20%-40%. Penurunan tarif sewa jaringan 

mencangkup sewa jaringan atau leased line adalah penyediaan jaringan transmisi 

untuk komunikasi elektronik yang menghubungkan dua titik terminasi secara 

permanen untuk digunakan secara eksklusif dengan kapasitas transmisi yang 

simetris. Hal ini tidak hanya akan dirasakan oleh pelangan sewa jaringan atau para 

penyedia jasa internet, tetapi juga akan dapat dinikmati pengguna akhir. Memang 

penurunan tarif sewa jaringan ini belum terlaksana secara keseluruhan masih 

butuh waktu bagi para pihak penyedia jasa internet karena mereka harus merevisi 

ulang kontrak dengan penyedia sewa jaringan internet tetapi diharapkan akan 

menjadi peluang yang lebih besar kedepannya. 

Dalam hal  tersebut, diharapkan pengguna internet akan semakin banyak 

dan pelangan internet semakin banyak pula. Dengan adanya pelangan yang 

semakin banyak maka berpotensi bagi pelangan internet tersebut mengakses 

internet dengan waktu yang cukup lama dari biasanya. Dengan demikian, potensi 

pasar pengguna internet diharapkan dapat mencari dengan leluasa informasi 
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tentang produk yang diinginkan tetapi juga tidak terbatas oleh waktu karena biaya 

untuk mengakses internet murah. Menurut Yurnalis (2007), orang yang setiap 

minggu online lebih dari 10 jam, akan melakukan belanja sesuatu di internet 

sebesar 49%, sedangkan pengguna Internet 1-2 jam seminggu, melakukan belanja 

sesuatu di internet hanya 20%. Biaya yang murah akan membuat pelangan 

bertambah banyak serta waktu untuk mengakses internet lebih lama maka 

kemungkinan akan melakukan belanja sesuatu di internet akan semakin besar. 

 

4.1.3 Analisis Pasar Perokok di Indonesia 

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2002, Indonesia merupakan 

konsumen rokok tertinggi kelima di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia 

dan Jepang. Ini membuktikan perokok di Indonesia memiliki jumlah yang sangat 

besar. Menurut survei Departemen Kesehatan (2007), sekitar 141,440,000 jiwa 

yang merupakan perokok aktif di Indonesia. Terdapat sekitar 1,92 juta jiwa 

perokok anak yang berusia 8-18 tahun. Kategori anak yaitu berusia 18 tahun 

kebawah. Menurut badan pusat statistik, perokok aktif kebanyakan dari kalangan 

lemah/miskin yaitu sebesar 60% atau sebanyak 84,840,000 jiwa, selebihnya dari 

kalangan menengah keatas. 

 

Tabel 4.4 Negara-Negara dengan Konsumsi Rokok Terbesar Tahun 2002 

Negara Milyar Batang 

Republik Rakyat Cina 1.697,291 

Amerika Serikat 463,504 

Rusia  375,000 

Jepang 299,085 

Indonesia 181,958 

Jerman 148,400 

Turki 116,000 

Brasilia 108,200 

Italia 102,357 

Spanyol 94,309 
Sumber: www.fas.usda.gov/psd/complete_files/TOB-1222000.csv   
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Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional, Prevalensi merokok 

berbeda-beda menurut ketegori jenis kelamin, kelompok umur, wilayah tempat 

tinggal dan tingkat pendidikan.  Besarnya prevalensi merokok berdasarkan 

beberapa kategori tersebut adalah sebagai berikut (SUSENAS, 2001): 

a. Prevalensi merokok menurut jenis kelamin 

Prevalensi merokok umur 15 tahun ke atas pada laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan prevalensi pada perempuan. Pada tahun 2001, 

prevalensi pada laki-laki sebesar 62,2% dan perempuan sebesar 1,3%.  

b. Prevalensi merokok menurut kelompok umur 

Tabel 4.5 Prevalensi merokok menurut kelompok umur 

Umur Laki-laki Perempuan Umur Laki-laki Perempuan 

15-19  24,2 0,2 45-49  74,4 2,2 

20-24  60,1 0,6 50-54  70,4 2,6 

25-29  69,9 0,6 55-59  69,9 3 

30-34  70,5 0,9 60-64  65,6 2,8 

35-39  73,5 1,3 65-69  64,7 2,7 

40-44  74,3 1,9 70-74  59,2 2,1 

75+  48,5 2,1 

Sumber: SUSENAS (2001) 

c. Prevalensi merokok menurut wilayah tempat tinggal (perkotaan-

pedesaaan) 

Penduduk yang tinggal di pedesaan mempunyai prevalensi merokok yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Prevalensi 

merokok di pedesaan adalah sebesar 34,0% dan di perkotaan sebesar 

28,2%. 

d. Prevalensi merokok menurut tingkat pendidikan 

Prevalensi merokok laki-laki yang tidak sekolah/tidak tamat SD adalah 

yang tertinggi yaitu 73%. Tingkat pendidikan semakin tinggi maka 

prevalensi merokok makin kecil. Pada prevalensi tamat SD 65,1%, tamat 

SLTP 51,8 %, tamat SLTA 57,7 % dan Perguruan Tinggi 44,2 %. 
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Berdasarkan SUSENAS (2004), Penduduk yang tinggal di pedesaan 

mempunyai prevalensi merokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka 

yang tinggal di perkotaan. Pada sekitar 34% penduduk berumur 15 tahun ke atas 

merokok, di daerah pedesaan 36,6% dan di daerah perkotaan 31,7%. 

Gambar 4.1 Tren Konsumsi Rokok di Indonesia 
Sumber : www.fas.usda.gov/scriptsg/gain_display_report.exe?  

 

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa tren konsumsi rokok di Indonesia setiap 

tahunnya meningkat. Pada tahun 1970 hingga tahun 2000, konsumsi rokok di 

Indonesia meningkat 7 kali lipat dari 33 milyar batang menjadi 217 milyar batang. 

Pada tahun 2006 konsumsi rokok di Indonesia menjadi 230 miliar batang. Tren 

konsumsi rokok yang semakin meningkat menyatakan bahwa jumlah perokok di 

Indonesia semakin meningkat juga. Jumlah perokok di Indonesia yang semakin 

banyak merupakan peluang yang besar bagi pebisnis untuk menjual korek api 

sebagai asesoris untuk menyalakan rokoknya. 

 

4.2  Analisis Perencanaan Pemasaran 

 Pada pembahasan ini akan dilakukan analisis perencanaan pemasaran dari 

penjualan korek api melalui e-Commerce. Analisis yang dilakukan meliputi 

analisis segmentasi, targeting dan positioning.  

 

4.2.1 Analisis Segmentasi 

Analisis segmentasi dilakukan pada pengguna yang berpotensial, yaitu 

dibatasi dalam pengguna internet. Pengguna internet tersebut tidak dibatasi dari 

mana mereka mengakses internet, mereka dapat mengakses internet di kantor, 
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rumah, lembaga pendidikan ataupun warung internet. Pengguna internet juga tidak 

dibatasi dengan kriteria seperti pribadi, kelompok maupun keluarga.  

 

1. Segmentasi Berdasarkan Geografis  

Pada segmentasi ini dilakukan berdasarkan daerah yang didukung oleh 

infrastruktur pelayanan internet. Segmentasi dilakukan pada kota-kota 

besar atau daerah yang berada di Indonesia. Daerah perkotaan merupakan 

daerah yang rata-rata sudah memiliki infrastruktur internet sehingga akan 

menunjang terjadinya transaksi online atau e-Commerce. Menurut survei 

Google (2008),  pengguna internet indonesia terbanyak ada di daerah 

Jakarta Raya, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, 

Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi 

Selatan. 

2. Segmentasi Berdasarkan Demografis  

Jenis kelamin atau gender. Pada segmentasi ini, dibedakan berdasarkan 

jenis kelamin yaitu pria atau wanita. Pada umumnya jarang sekali suatu 

produk dibedakan berdasarkan jenis kelamin yaitu pria atau wanita. Tetapi 

pada bisnis usaha ini dikaitkan dengan jenis kelamin karena produk yang 

ditawarkan adalah korek api.  

Pendidikan. Pada segmentasi ini dibedakan berdasarkan pendidikan dari 

calon konsumen. Dengan adanya tingkat pendidikan biasanya juga dapat 

menentukan pendapatan dan kelas sosialnya. Selain itu juga dapat 

menentukan tingkat intelektual seseorang sehingga akan menentukan 

barang yang akan dipilih atau digunakan. Menurut pendidikannya, 

pengguna internet adalah mereka yang biasa menggunakan komputer dan 

juga pengakses internet. Segmentasi dilakukan pada pendidikan SMU, 

Akademi, Universitas. Alasannya adalah pengguna komputer dan 

pengguna internet pada umumnya lebih banyak atau minimal yang 

berpedidikan mulai dari SMU. Berdasarkan riset yang dilakukan Telkom 

(2003) bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia 

berpendidikan di atas sekolah menengah atas. Dari 1.500 responden yang 

mengikuti riset di tujuh kota besar, hampir 97% pengguna telah 
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menyelesaikan pendidikan menengah atas bahkan 42,4 persen 

berpendidikan S1. 

Usia. Pada segmentasi usia hanya pada segmen manusia dewasa, dianggap 

yang berpotensial untuk dapat menggunakan internet adalah segmen 

dengan usia dewasa. Segmen-segmen tersebut adalah (Kasali, 2005): 

Kelompok usia 17-23 tahun  

Kelompok usia 24-30 tahun  

Kelompok usia 31-40 tahun  

Kelompok usia 41-50 tahun  

Kelompok usia 51-65 tahun  

3. Segmentasi Berdasarkan Psikografis 

Gaya hidup, Segmentasi psikografis memilah-milah suatu pasar kedalam 

segmen-segmen gaya hidup yang dianut. Dalam lingkungan yang 

homogen sekalipun, pola akfititas, konsumsi dan perilaku tiap orang bisa 

berbeda-beda, tergantung gaya hidupnya. Pada segmentasi ini terdapat 

segmen perokok dan tidak perokok. Merokok dijadikan gaya hidup bagi 

beberapa pria karena tidak sedikit pria yang beranggapan bahwa dengan 

merokok dapat membuat mereka menjadi lebih jantan.    

Kelas Sosial. Adanya hubungan antara penghasilan, kelas sosial dan 

konsumsi. Pilihan konsumsi seseorang bersifat relatif terhadap penghasilan 

dan kelas sosialnya dalam masyarakat. Penghasilan bukan faktor utama 

dalam menentukan tingkat konsumsi seseorang. Maksudnya, seseorang 

yang memiliki penghasilan yang besar tidak berarti biaya konsumsinya 

besar. Tetapi dengan kelas sosial dapat ditentukan lebih pasti atau lebih 

nyata tentang suatu konsumsi seseorang (Kasali, 2005). Kelas ekonomi  

didefinisikan berdasarkan pengeluaran rutin seseorang. Socio Economic 

Status (SES), adalah peringkat atau stratifikasi masyarakat secara sosial-

ekonomi yang disusun berdasar riset badan independen. SES diperoleh 

dari survei di berbagai kota, seperti Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, 

Bekasi), Bandung, Semarang, Yogyakarta (plus Sleman dan Bantul), 

Surabaya, Gerbangkertasila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, 

Lamongan), Denpasar, Medan, Palembang, serta Makasar. Lembaga riset 
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AC Nielsen melakukan pengelompokan berdasar belanja rutin bulanan 

rumah tangga seperti listrik, air, telepon, uang sekolah, uang rokok, uang 

bensin, dan lain sebagainya. Biaya untuk cicilan rumah, angsuran mobil, 

bayar arisan, tagihan kartu kredit, dan entertainment (nonton bioskop, 

makan diluar, membeli baju) tidak termasuk didalamnya. Hal yang 

mendasari penggunaan belanja rutin bulanan sebagai patokan ialah karena 

orang Indonesia cenderung merasa tidak nyaman jika ditanya tentang 

berapa pendapatannya. Ada yang suka mengecilkan dan ada pula yang 

cenderung membesar-besarkan. Hal ini akan mempengaruhi keakuratan, 

sebaliknya, dengan menggunakan belanja sebagai ukuran, responden akan 

lebih terbuka ketika ditanya seberapa besar belanja rutin bulanannya. SES 

dibagi dalam beberapa kelas yaitu:   

a. A1: Rp 2,25 juta ke atas (6%)  

b. A2: Rp 1,75 juta - Rp 2,25 juta (6%) 

c. B: Rp 1,25 juta - Rp 1,75 juta (13%)  

d. C1: Rp 800 ribu - Rp 1,25 juta (24%) 

e. C2: Rp 600 ribu - Rp 800 ribu (19%) 

f. D: Rp 400 ribu - Rp 600 ribu (21%)  

g. E: Rp 400 ribu ke bawah (11%) 

Data diatas berdasarkan data AC Nielsen (2003). Menurut AC Nielsen 

SES untuk tahun 2007 angkanya tidak banyak bergeser sejak tahun 2003. 

 

4.2.2  Targeting 

Pada targeting dilakukan pemilihan kelompok pasar yang memiliki 

potensi paling besar untuk dapat melakukan transaksi e-Commerce, serta mampu 

dan berminat untuk membeli produk korek api ini. Target pasar yang dituju adalah 

pengguna internet dengan karekteristik berikut ini:  

1. Target yang dituju berdasarkan geografis  

Target pasar yang dituju adalah daerah perkotaan, biasanya pengguna 

internet kebanyakan didaerah perkotaan karena faktor pendukung dari 

infrastruktur internet berada didaerah perkotaan lebih baik atau bahkan 

lebih mudah. Target segmen yang dituju adalah semua kota atau daerah 
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perkotaan yang berada di Indonesia yang dapat terjangkau oleh internet. 

Target segmen tersebut adalah  pengguna internet yang memiliki jumlah 

pengguna terbanyak di indonesia seperti Jakarta Raya, Jawa Timur, Jawa 

Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Pada awal pendirian usaha ini akan 

ditargetkan pada wilayah yang memiliki potensi yang besar atau wilayah 

Indonesia lebih dulu. Pemilihan target segmen  masih terbatas dalam 

wilayah Indonesia atau belum mendunia, alasannya karena Indonesia 

merupakan negara yang masih kurang dipercaya di mata dunia.  

2. Target yang dituju berdasarkan demografis  

Jenis kelamin. Korek api yang ditawarkan sangat unik, selain fungsi 

utamanya untuk menyalakan rokok, korek api juga dapat digunakan untuk 

hiasan, koleksi ataupun hadiah. Target yang dituju dalam bisnis ini adalah 

segmen pasar yang memiliki potensi lebih besar untuk membeli korek api. 

Target yang dituju adalah  pria, alasannya adalah karena fungsi utamanya 

adalah menyalakan rokok maka pasar yang memiliki potensi yang cukup 

besar adalah pria. Berdasarkan analisis perokok diatas bahwa jumlah 

perokok di Indonesia paling banyak adalah pria. Revalensi merokok  pada 

laki-laki kategori dewasa lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi 

pada perempuan. Menurut SUSENAS (2001), prevalensi pada laki-laki 

sebesar 62,2% dan perempuan sebesar 1,3%. Ini disebabkan karena 

budaya di Indonesia, perempuan masih dianggap tabu untuk merokok 

didepan umum. Pemilihan segmen pasar yang dituju juga memiliki alasan 

lain yaitu pria dianggap lebih sering, lebih lama dan lebih banyak dalam 

menggunakan internet sehingga pria berpeluang lebih besar dalam 

melakukan transaksi online dibandingkan wanita. Menurut Kadin 

Indonesia (2007) bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia lebih besar 

pria dibandingkan perempuan yaitu pria sebesar 70% sedangkan 

perempuan 30% 

Pendidikan. Target pasar yang dituju pebisnis yaitu kelompok dengan 

pendidikan akademi, universitas. Pemilihan segmen tersebut dengan alasan 

yaitu memiliki potensi yang paling besar. Pada kelompok ini biasanya 
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yang sering menggunakan internet, mereka yang menggunakan internet 

harus mengerti dalam menjalankan komputer. Kelompok dengan 

pendidikan akademi maupun universitas memiliki jumlah paling besar 

dalam menjalankan komputer.  

Usia. Pada segmen yang dituju adalah usia produktif dengan umur 24 

tahun sampai dengan 50 tahun. Usia ini merupakan usia yang sudah 

mandiri dan sudah bisa mencari uang sendiri sehingga mereka tidak harus 

merasa ketakutan untuk membeli korek api untuk menyalakan rokoknya. 

Pebisnis tidak memilih segmen berusia dibawah umur 24 tahun karena 

pada umumnya usia tersebut merupakan usia yang masih tanggungan 

orang tua. Uang yang diperoleh dari orang tua saja dan mereka juga akan 

dilarang untuk merokok oleh orang tuanya sehingga mereka tidak akan 

berani untuk membeli rokok apalagi korek api untuk menyalakan 

rokoknya. Pada Tabel 4.5 terlihat bahwa persentase perokok dengan umur 

24 tahun hingga 50 tahun memiliki persentase jumlah yang besar. Menurut 

AC nielsen sebagian besar pengguna internet berusia 25 tahun sampai 

dengan 40 tahun. 

Target Pasar yang dituju berdasarkan Psikografis. 

Gaya Hidup, target pasar yang dituju adalah pasar yang memiliki potensi 

untuk membeli yang paling besar. Target pasar yang dituju adalah pria 

perokok. Menurut survei Departemen Kesehatan (2007), jumlah perokok 

pria dewasa adalah 300,920,000 jiwa. 

Kelas Sosial, Pada bisnis ini  target pasar yang dituju adalah pasar dengan 

kelas sosial menegah keatas atau dari SES A1: Rp 2,25 juta ke atas (6%), 

A2: Rp 1,75 juta - Rp 2,25 juta (6%), B: Rp 1,25 juta - Rp 1,75 juta (13%), 

C1: Rp 800 ribu - Rp 1,25 juta (24%). Menurut survei Departemen 

Kesehatan (2007), jumlah perokok dari kalangan menengah keatas sekitar 

56,000,000 jiwa. Pada pemilihan segmen ini dikarenakan kelompok 

tersebut memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan kelas sosial 

menengah kebawah karena produk yang ditawarkan adalah produk korek 

api dengan harga premium, disamping itu banyak perokok dari kalangan 

menengah keatas yang menggunakan internet. 
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4.2.3 Positioning 

Setelah menentukan segmen yang dituju maka dilakukan positioning 

sebagai wujud mengkomunikasikan produk atau layanan yang ditawarkan. 

Positioning dilakukan pada produk dan layanan yang ditawarkan. Positioning 

dilakukan pada produk, dengan membuat produk tersebut elegan dan tidak terlihat 

murahan. Ini dilakukan karena target market bisnis ini adalah kelas sosial 

menengah keatas. Produk yang ditawarkan terbuat dari bahan yang berkualitas 

atau tahan lama dan dikemas dalam sebuah box atau kotak yang membuat produk 

tersebut elegan. Positioning dilakukan juga pada layanan yang ditawarkan yaitu 

mudah, customize dan aman. Layanan yang mudah, customize dan aman dapat 

terlihat dalam tampilan website yang akan dibangun. Mudah artinya pebisnis 

menawarkan pilihan layanan mudah, calon konsumen dapat dengan mudah 

melakukan transaksi pembelian dari tempat mereka beraktifitas. Kemudahan 

didapat dari mereka mulai mencari informasi produk hingga pembayaran. Jualan-

korekapi.com selain menawarkan pembayaran melalui transfer bank, juga 

menawarkan pembayaran secara mudah dengan kartu kredit.  Layanan yang 

customize, yaitu layanan ditawarkan bagi pembeli yang ingin menjadi pelangan 

agar dapat mengisi informasi data serta mengisi produk korek api yang diminati. 

Pelayanan yang diberikan adalah memberikan informasi tampilan gambar dan 

detail dari produk-produk baru tersebut yang disesuaikan dengan minat pelanggan 

dan juga seizin pelanggan. Layanan yang ditawarkan aman yaitu konsumen 

bertransaksi dengan aman misalnya dalam pembayaran dengan kartu kredit. 

Selain itu, data-data/informasi pelanggan juga aman dalam kerahasiaannya atau 

tidak disebarluaskan. 

 

4.3 Produk yang ditawarkan 

Produk yang ditawarkan dalam bisnis ini berkisar harga dari Rp 50.000 

hingga Rp 400.000. Produk yang ditawarkan memiliki bermacam-macam bentuk 

yang unik dan memiliki pilihan warna yang berbeda. Produk korek api yang 

ditawarkan adalah korek api gas yang dapat diisi ulang. Korek api yang 

ditawarkan berkualitas dan  juga dikemas dengan kotak-kotak sehingga terlihat 
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elegan. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar korek api yang ditawarkan 

dalam bisnis usaha jualan-korekapi.com: 

 

Tabel  4.6 Produk yang ditawarkan oleh jualan_korekapi.com 

Korek api yang terdiri 

dari dua bagian, bagian 

pertama untuk 

menyalakan apinya, 

bagian kedua untuk 

asbak  

 

Korek api yang dengan 

bentuk dupont dengan 

pilihan corak dan 

warna yang berbeda    

 

Korek api dilengkapi 

dengan pisau atau 

gunting kuku. 

 

 
Sumber: Penulis 
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Tabel  4.6 Produk yang ditawarkan oleh jualan-korekapi.com (Lanjutan) 

Ini merupakan korek 

api paket. Dalam satu 

kotak tidak hanya  

korek api saja tetapi 

juga  dilengkapi dengan 

pena atau tempat 

rokok, gantungan 

kunci. 

 

Korek api dengan 

berbagai pilihan 

bentuk, warna dan juga 

nyala api yang berbeda. 

Ada api bara atau api 

biasa. 

 

Paket korek api 

dilengkapi dengan 

asbak yang terpisah. 

 

Asbak yang memiliki 

bentuk-bentuk yang 

unik  

 

Pipa rokok. bagi para 

perokok agar tar pada 

rokok tidak langsung 
 

Sumber: Penulis 
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Tabel  4.6 Produk yang ditawarkan oleh jualan-korekapi.com (Lanjutan) 

Asesoris rokok (tempat 

rokok). Bagi para 

perokok dapat 

menyimpan rokoknya 

ditempat ini.  

 
 

Desk Top Lighter, 

 

korek api yang 

memiliki bentuk yang 

unik-unik dan dapat 

dibuat sebagai 

pajangan yang dapat 

diletakkan di meja.   

 

 

Sumber : Penulis 

.4  Perancangan Website 

n untuk mengetahui bagaimana melakukan 

eranca

akan dibangun dibenak konsumennya.  

 

 

4

 Analisis ini dilakuka

p ngan website dan apa saja yang diperlukan dalam merancang web. 

Perancangan website tersebut merupakan salah satu bagaimana pebisnis dapat 

memposisikan produk serta layanan yang akan ditawarkan melalui website yang 
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4.4.1  Cara Pembuatan Web  

Dalam membangun e-Commerce diperlukan beberapa hal IT infrastruktur 

ingan internet, website; nama domain, hosting.  

Konsum

al beli. 

Usaha 

akan dijual. 

Kekura

ite untuk sendiri. 

maka a

Website yang akan dibuat diibaratkan sebuah rumah. Dalam 

rupakan server. Dalam membangun website sendiri dengan 

server milik sendiri dengan biaya yang cukup tinggi atau pebisnis dapat menyewa 

seperti halnya PC, modem, jar

en untuk dapat mengakses internet harus terkoneksi melalui ISP. Setelah 

terkoneksi di dalam jaringan internet, pelangan dapat mencari website yang 

diinginkan. Supaya website dapat tampil di jaringan internet maka pemilik website 

harus mendaftarkan website yang telah dibuat ke perusahaan webhosting. 

Dalam melakukan usaha bisnis biasanya dibutuhkan wadah/tempat untuk 

melakukan kegiatan tersebut atau tempat untuk melakukan transaksi ju

bisnis melalui internet, sama halnya dengan usaha bisnis konvensional, 

memerlukan tempat untuk menjajakan produk-produk untuk dapat dilihat calon 

konsumennya. Dalam e-Commerce tempat untuk melakukan transaksi jual beli 

disebut dengan website, maka para pebisnis dapat melakukan transaksi tersebut 

dengan cara membangun website untuk bisnisnya sendiri atau dapat menumpang 

dari website yang disediakan khusus untuk umum seperti kaskus.us.  

Dalam hal ini kaskus menyediakan space bagi pebisnis yang ingin menjual 

produknya melalui internet dengan cara memasukan produk yang 

ngan jika menumpang website yaitu pebisnis harus meng-update terus 

menerus agar produk yang ditawarkan di website kaskus menjadi halaman teratas, 

serta calon konsumen tidak mudah percaya terhadap usaha bisnis yang dibangun. 

Usaha seperti ini tidak perlu mengeluarkan uang dalam pembuatan web karena 

setiap orang bebas dan gratis untuk menggunakan web tersebut. 

Dalam perancangan bisnis usaha korek api melalui internet merupakan 

bisnis usaha profesional, maka dibuat dengan membangun webs

da beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun website yaitu 

web hosting, nama domain, cara pembayaran dan keamanan dari website tersebut. 

 

4.4.1.1 Web Hosting 

 

internet, lahan itu me
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sebagia

ubdomain di nama domain 

gan yang diperlukan, ukuran transfer data pun 

n dari kecil hingga yang 

ila pebisnis memiliki usaha yang kecil maka cukup 

n atau sebuah server yang disediakan layanan hosting. Dalam layanan 

hosting terdiri dari dua jenis yaitu (Dianawati, 2007) :  

1. Layanan hosting secara gratis, banyak kekurangan dari layanan hosting 

secara gratis diantaranya; pebisnis tidak dapat menentukan sendiri nama 

domain, yang dilakukan hanya menambahkan s

yang sudah tersedia oleh penyedia jasa hosting tersebut, disamping itu 

banyak menyebabkan calon pelangan akan meragukan dalam kesungguhan 

dalam berbisnis/nantinya dapat mempengaruhi ketidakpercayaan calon 

pelangan terhadap usaha pebisnis. Tetapi ukuran dari ruang yang 

disediakan sangat terbatas, kebanyakan penyedia jasa hosting gratis hanya 

menyediakan 5 MB. Dalam ukuran yang terbatas ini, pebisnis dalam 

membangun toko online dalam ukuran kecil saja; untuk menghemat 

bandwidth, biasanya penyedia layanan hosting gratis biasanya membatasi 

ukuran transfer data sehingga dapat memungkinkan website tersebut tidak 

dapat diakses karena terlalu kecil bandwidth dari transfer datanya; selain 

itu tidak tersedianya fasilitas database, dimana website bisnis tidak 

terstruktur sehingga pengunjung tidak dapat menemukan, tidak dapat 

menata dan merawatnya.   

2. Layanan hosting yang berbayar. Banyak keuntungan yang didapat pebisnis 

dari layanan hosting yang berbayar. Dalam hal ini pebisnis dapat 

menentukan size dari ruan

lebih besar, website bisnis terstruktur sehingga pengunjung dapat 

menemukan, menata dan merawatnya. Terlebih lagi para calon konsumen 

dapat lebih percaya lagi terhadap usaha ini karena pebisnis serius untuk 

membuat usahanya. Dalam layanan hosting yang berbayar memberikan 

beberapa fasilitas yang pada umumnya seperti: 

a. Disk Space 

Disk space merupakan kapasitas ruang yang dijual oleh penyedia 

layanan hosting yang memiliki ukura

besar. Apab

memerlukan kapasitas ruang sebesar 2 sampai dengan 5 MB. 

Ukuran ruang tersebut dapat memuat gambar produk berkisar 10-
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50 item, jumlah halamannya sekitar kurang dari 10 halaman 

tampilan layar. Tetapi bila menggunakan banyak gambar, file-file 

audio/video kebutuhan akan ruangan bisa mencapai 25-50 MB. 

Untuk pebisnis skala menengah maka bisa menggunakan kapasitas 

ruangan penyimpannya lebih dari 50 MB. Sedangkan untuk 

pebisnis dengan skala usaha besar maka kapasitas ruangan diatas 

250 MB.  

Bandwidth/Month,  

Bandwidth merupakan besarnya data yang akan dikirimkan dari 

server ke 

b. 

komputer calon pembeli dan demikian sebaliknya. 

hosting memberikan fasilitas berbeda-beda 

 

4.4.1.2 Nama 

Ibarat miliki alamat, begitu juga nama 

i erupakan alamat dari suatu website. Dalam jarigan internet, alamat web 

nomor yang dikenal dengan Internet Protocol address (IP 

address)

Penyedia layanan 

dalam menawarkan bandwidth. Jika dikatakan penyedia layanan 

hosting memberikan fasilitas bandwidth 1 GB per bulan maka 

setiap bulannya pebisnis memiliki jatah untuk mentrasfer data dann 

juga menerima data 1 GB. Jika kita menggunakannya lebih dari 1 

GB maka web kita tiak dapat diakses. Apabila pebisnis merasa 

ditengah jalan meras kekurangan bandwidth pada webnya maka 

pebisnis dapat meminta untuk meng-upgrade bandwith tersebut 

kepada penyedia layanan hosting. 

Domain 

kan dengan sebuah rumah yang me

doma n m

merupakan serangkaian 

, untuk mempermudah mengingat alamat web yang berupa nomor IP 

maka dibuat sistem penamaan domain. Contohnya: google.com, yahoo.com. 

Pemilihan nama domain sebaiknya disesuaikan dengan produk atau service yang 

akan ditawarkan. Sebuah nama domain terdiri dari nama dan Top Level Domain 

(TLD). Misalnya nama domain google.com, google merupakan nama sedangkan 

.com merupakan TLD. Jenis-jenis TLD yang ada adalah .com merupakan situs 

yang diperuntukkan komersial, .net merupakan yang diperuntukkan situs 

infrastruktur jaringan, .org diperuntukan bagi situs organisasi, .info merupakan 
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situs yang diperuntukkan bagi situs informasi, .biz merupakan situs yang 

diperuntukkan bagi situs bisnis (Dianawati, 2007). 

 Untuk membuat nama domain yang diinginkan pebisnis dapat 

mendaftarkan dengan menggunakan jasa agen pendaftaran nama domain yang 

biasa disebut registrar atau bisa juga mendaftarkan dengan menggunakan 

sam

ansaksi e-Commerce dapat 

ilakukan beberapa cara seperti halnya dengan visa/master/amex, paypal serta 

l dengan transfer bank (Dianawati, 2007). 

A. P

u vendor. 

apakah cukup layak untuk dijadikan 

B. P

i di paypal.com. 

 nilai yang cukup untuk membayar 

ber aan dengan penyedia layanan hosting. Banyak penyedia jasa hosting yang 

merangkap dalam pendaftaran domain. Pada bisnis ini akan dilakukan pemilihan 

hosting dan domain pada penyedia jasa hosting yaitu bluehost.com. Hal ini 

dilakukan karena penyedia jasa tersebut telah menyediakan sesuai yang 

diinginkan dari bisnis yang akan dibangun. Nama domain yang digunakan pada 

bisnis yang akan dipilih adalah jualan-korekapi.com.  

 

4.4.1.3 Cara pembayaran  

Sistem Pembayaran yang dilakukan dalam tr

d

pembayaran secara tradisiona

embayaran dengan kartu kredit  

Sebagai penjual diwajibkan memiliki rekening yang valid, lalu 

mendaftarkan sebagai merchant dari penerbit kartu kredit ata

Vendor akan menilai lamaran kita 

merchant atau tidak. Setiap kali pelangan melakukan transaksi dengan 

kartu kreditnya, maka vendor akan mentransfer dana senilai transaksi 

setelah dikurangi komisi ke dalam rekening merchant. 

embayaran dengan uang virtual 

Prosesnya sama dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit merchant 

dan pembeli diharuskan memiliki rekening, sepert

Rekening pembeli harus memiliki

harga barang yang dibelinya. Selanjutnya proses transaksi pun berjalan 

dengan seperti biasa, dimana rekening pembeli dipotong nilainya dan 

dipindahkan ke rekening penjual. Nantinya pada saat penjual mencairkan 

uang virtual tersebut maka paypal akan mentransfer uang tersebut ke 

rekening bank penjual 
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C. P

an cara mentranfer bank yang ditawarkan oleh 

kukan pembayaran dengan cara kartu 

4.4.1.4  

ksi yang dilakukan melalui internet, masalah keamanan 

yang me jadi utama dalam berbelanja. Jaringan internet dapat menjadi tidak aman 

elakukan komunikasi dan di tengah jalan 

komunik

 masalah yang mungkin akan dihadapi ketika komputer lain yang 

bukan y

ang memiliki standar keamanan. Penyedia jasa hosting yang 

dipilih 

embayaran transfer lewat Bank 

Dengan pembayaran transfer bank, pembeli dapat melakukan transfer 

uang pembayaran deng

pebisnis. Pada bisnis ini akan dila

kredit atau dapat dilakukan dengan transfer uang lewat bank yang telah 

ditentukan.   

 

Analisis Keamanan Web 

Dalam transa

n

ketika dua komputer sedang m

asi dapat didengar. Artinya komputer lain selain kedua komputer yang 

sedang melakukan komunikasi/mengirim data-data satu dengan yang lainnya 

dapai maka komputer yang diluar keduanya mungkin saja dapat mengakses data 

tersebut.  

Menurut Purbo (1997), ada beberapa risiko keamanan yang mungkin 

terjadi dalam melakukan transaksi online internet antara lain; Eavesdropping 

merupakan

ang melakukan komunikasi dapat mendengarkan pembicaraan dari dua 

komputer yang sedang berbicara secara private. Manipulation, komputer yang lain 

di luar komputer yang sedang melakukan komunikasi akan mengganti informasi 

dalam data yang dikirimkan. Impersonation, sebuah komputer akan berpura-pura 

menjadi komputer lain atau menjadi komputer tempat melakukan transaksi 

dagang. Oleh karena itu, keamanan merupakan prasyarat mutlak data yang 

dimiliki sehingga aman dalam melakukan transaksi online melalui jaringan 

internet tersebut. 

Untuk mengatasi masalah yang mungkin saja terjadi seperti risiko yang 

telah disebutkan maka dalam membangun website dengan transaksi yang aman 

dipilih website y

adalah Bluehost,  pemilihan ini berdasarkan harga yang cukup murah dan 

juga aman. Bluehost memiliki server mengunakan teknologi firewall dan 

encryption untuk keamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi online. 
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Firewall merupakan garis pertahanan yang terdepan dari suatu jaringan atau 

server. Firewall merupakan suatu perangkat keamanan jaringan yang 

memperkenankan berbagai bagian ruas jaringan untuk melaksanakan komunikasi 

antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan definisi kebijakan keamanan 

(security policy) yang telah diterapkan sebelumnya. Encryption, pada teknologi ini 

digunakan sistem Secure Socket Layer (SSL), sebuah standar pengiriman data 

secara rahasia dengan memperhatikan faktor keamanan melalui Internet. Protokol 

SSL ini mampu mengacak data yang dikirimkan menjadi kode-kode rahasia 

dengan kombinasi angka kunci berjumlah 2 pangkat 128. Dari kedua teknologi 

keamanan firewall dan encryption sudah memenuhi standar keamanan yaitu 

authentication (tahap ini adalah tahap identifikasi, receiver mengetahui atau yakin 

siapa yang mengirim pesan), encryption (pembaca lain yang tidak resmi tidak 

akan mungkin membaca isi pesan), integrity (pesan yang disampaikan akan 

sampai dengan utuh, tidak ada yang terpotong ataupun ditambahkan), 

nonrepuditiation (receiver tidak dapat menyangkal telah menerima pesan dari 

konsumen). 

 

4.4.2  Tampilan Web (Prototype dari Web) 

Pada tampilan web yang akan dirancang pada jualan-korekapi.com terdiri 

ari enam bagian yaitu tampilan muka website / home, tampilan menu product, 

ct us, tampilan menu browse by 

categori

enampilkan 

halaman

d

tampilan how to buy, tampilan menu conta

es (windproof series), tampilan menu sign up now.  

Sebagai penjelasan dari Gambar 4.2 di bawah, nama website adalah 

untuk menampilkan brand dari usaha yang akan dibangun seperti logo atau nama 

dari perusahaan. Contohnya: jualan-korekapi.com. Home untuk m

 muka dari website. Tampilan testimonial untuk menampilkan 

pengalaman dan saran dari pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh 

jualan-korekapi.com. Hal ini menjadi masukan bagi jualan-korekapi.com untuk 

menjadi lebih baik lagi, serta dapat membangun citra jualan-korekapi.com dan 

membuat masukan bagi calon pembeli yang berkeingginan untuk membeli. 

Promotion untuk menampilkan macam-macam produk yang dalam masa promosi, 

sebagai salah satu strategi untuk pengenalan nama website beserta produk-produk 
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yang ditawarkan jualan-korekapi.com, sehingga calon pembeli mau berkunjung 

melihat website dan juga membeli produk yang ditawarkan. Pada tampilan login 

member merupakan bagi pembeli yang sudah berlanggan.  Bagi pelanggan yang 

sudah memiliki username dan password maka mereka dapat melakukan 

pembelian dengan pembayaran secara online. Pada tampilan best seller 

merupakan tempat untuk menampilkan produk-produk yang laku atau sering di 

beli oleh pelanggan.  

 

 
Gambar 4.2 Tampilan Muka Website 

Sumber: penulis 

 

“ jualan‐korekapi.com” <nama website> 
Home  Login member

Username: 

Product How to buy  Contact us 

Best seller

Pic n ture and descriptio

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

New products

Picture and description Picture an n 

 

d descriptio

Picture and description Picture and description 

Picture and description Picture and description 

Picture and description Picture and description 

Double flame 

Not Registered ? 
Sign Up Now 

GO

Browse by categories 

Windproof series 

Double flame 

Zippo series 

Duppont series 

PromotionHonest series 

Testimonial 
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Gambar 4.3 Tampilan Menu Product 

Sumber: Penulis 

 

“ j ebsite> ualan‐korekapi.com” <nama w

Dalam mem k, ada dua cara bagi 

untuk memilih produk yang akan dibeli yaitu dari icon product dan 

browse by categories yang terlihat pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4.  Penjelasan 

Gambar

ilih atau mencari informasi tentang produ

calon pembeli 

 4.3 diatas, Tampilan menu product untuk menampilkan macam-macam 

produk yang ditawarkan oleh jualan-korekapi.com. Produk yang ditampilkan akan 

dikategorikan lagi setelah itu calon pembeli dapat melakukan pemilihan 

berdasarkan kategori. 

 

Login member

 

How to buy  Contact us Home  Product

Username:

Bes lert sel

Pic n ture and descriptio

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

Double flame 

Not Registered ? 
Sign Up Now 

GO

Product

Picture and description Picture and description

Picture and description Picture and description

Picture and description Picture and description

Picture and description Picture and description

Picture and description Picture and description

>> more

Duppont series

>> more

Double Flame

>> more

Zippo series

>> more

oof series

>> more

Honest series

Windpr

Browse by categories 

Windproof series 

Double flame 

Zippo series 

Duppont series 

Honest series 

Testimonial 
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Gambar 4.4 Tampilan Menu Browse by Categories (Windproo

Sumber: Penulis 

 

“ jualan‐korekapi.com” <nama website> 

f Series) 

Pada Gambar 4.4 tampilan menu browse by categories, menampilkan 

duk berdasarkan kategori yang telah ditentukan, sehingga 

memudahkan konsumen untuk mencari barang yang diinginkan. Kemudian pilih 

salah sat

pencarian pro

u produk yang sesuai dengan keinginan. Untuk memesan, silahkan tekan 

tombol beli. Anda bisa memesan beberapa barang sekaligus.  Untuk melakukan 

pemesan online harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Picture and 

description untuk menampilkan gambar dan keterangan mengenai barang yang 

Login member

Username: 

Home  Product How to buy  Contact us 

Best seller

Pic n ture and descriptio

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

Windproof series

Picture and description Picture an n d descriptio

Picture and description Picture and description 

Picture and description Picture and description 

Picture and description Picture and description 

Not Registered ? 
Sign Up Now 

GO

buy buy

buy buy

buy buy

Browse by categories 

Windproof series 

Double flame 

Zippo series 

Duppont series 

Honest series 

Testimonial 

buy buy
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ditampilkan di website, seperti harga, ukuran, bahan dan warna dari produk yang 

ditawarkan oleh jualan-korekapi.com. 

 

 
Gambar 4.5 Tampilan Menu How to Buy 

Sumber : Penulis 

“ jualan‐korekapi.com” <nama website> 
Login member

ame: 

Home  Product How to buy  Contact us 

 

san Gambar 4.5 Tampilan Menu How to buy di atas,  untuk 

mengetahui ketentuan yang berlaku ketika akan membeli produk yang ditawarkan. 

Pada tam

Penjela

pilan ini berisi prosedur cara pembelian dan pembayaran. Pembeli dapat 

memilih dari antara dua pilihan pembayaran yaitu pembayaran dapat dilakukan 

Usern

Best seller

Pict ion ure and descript

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

Double flame 

Not Registered ? 
Sign Up Now 

Prosedur cara pembelian dan pembayaranBrowse by categories 

  GOWindproof series 
1. Transfer bank 

Double flame  

 

2

Zippo series 
. Kartu kredit  

 

 

Duppont series 

Honest series 

 

Testimonial 
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dengan mentransfer ke rekening pebisnis dan pembayaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan kartu kredit. 

 

 
Gambar 4.6 Tampilan Menu Contact Us 

“ jualan‐korekapi.com” <nama website> 
Home  Product How to buy  Contact us  Login member

Sumber: Penulis 

enjelasan pada Gambar 4.6 Tampilan menu contact us untuk 

menamp

 

P

ilkan alamat yang dapat dihubungi, seperti alamat pebisnis, telepon dan 

email. 

 

Username: 

Best seller

Pictur ption e and descri

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

Double flame 

Not Re ered ? gist
Sign Up Now 

Contact person:

hone :  

ne / sms :  

 

Brow ategories se by c

 

P

GOWindproof series 

Double flame 
Handpho

Email :  Zippo series 

Duppont series 

 
Honest series 

 

Testimonial 
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Home  Product How to buy  Contact us  My Account

Edit Account 

Best seller

Picture and description 

Picture and description 

 

Picture and description 

Picture and description 

Sign Up Now

 

Username  : 

Password  : 

Name  : 

Email  : 

 

o Windproof series 

o Double flame 

o Zippo series 

o Duppont series 

Free new product information

Testimonial 

Zippo series 

Duppont series 

Honest series 

Double flame 

Windproof series 

Browse by categories 

Submit

“ jualan‐korekapi.com” <nama website> 

 

Gambar 4.7 Tampilan Menu Sign Up Now 
Sumber: Penulis 

 

Pada Gambar 4.7 bahwa setelah menekan tombol sign up now, maka 

calon pelanggan akan dihadapkan pada tampilan website profile yang akan 

menuntun mereka menjadi member di jualan-korekapi.com. Setelah mereka 

mengisi formulir pendaftaran maka mereka dapat berlangganan secara gratis 

untuk mendapatkan informasi produk-produk baru, serta dapat memilih kategori 

informasi berdasarkan kategori produk korek api yang diminati pelanggan.  
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Setelah menjadi pelanggan, mereka dapat  mengganti user name, 

password, identitas pelanggan, serta informasi produk baru yang diinginkan 

sehingga jualan-korekapi.com dapat berkomunikasi terus dengan para 

pelanggannya. Misalkan, seorang pelanggan yang awalnya memilih untuk produk 

dengan kategori windproof series untuk dikirimkan informasi, sewaktu-waktu ia  

dapat menggantikan pilihannya dan memilih kategori lainnya. 

 

4.5  Proses Penanganan Transaksi/Prosedur Pembelian 

Jualan-korekapi.com menawarkan dua pilihan transaksi pembelian yaitu : 

A. Transaksi Pembelian Online Secara Keseluruhan 

Transaksi pembelian online secara keseluruhan disini, semua kegiatan 

pembeli dilakukan secara online internet. Pembeli sebelumnya harus 

menjadi member dari jualan-korekapi.com. Pembeli harus memberikan 

informasi tentang dirinya dalam mengisi formulir member. Cara-cara 

yang dilakukan untuk melakukan transaksi pembelian online secara 

keseluruhan dapat terlihat sebagai berikut :  

1. Memilih Produk 

Calon pembeli sebelumnya dapat melakukan pencarian informasi 

tentang produk yang akan dibeli. Setiap produk yang ditampilkan 

telah memiliki informasi atau detail dari setiap produknya. 

2. Pesan Produk 

Pada pemesanan produk, calon pembeli hanya mengklik barang 

yang akan dibeli di kota pembelian. 

3. Pembayaran  

Pembayaran yang dilakukan dengan cara online. Pihak jualan-

korekapi.com menyediakan pembayaran kartu kredit visa ataupun 

mastercard.   

4. Konfirmasi 

Setelah pembayaran dilakukan maka dari pihak jualan-

korekapi.com akan mengirimkan konfirmasi pembelian kepada 

pembeli dan yang harus disetujui kembali oleh pembeli 
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5. Pengiriman Barang 

Pengiriman barang akan dilakukan sesuai dengan pemesanan dan 

setelah pembayaran lunas. 

B. Transaksi Pembelian Semi Online  

Transaksi ini ditawarkan kepada pembeli, mengingat tidak semua calon 

pembeli memiliki kartu kredit dalam pembayarannya maka jualan-

korekapi.com menawarkan pembayaran dengan mentransfer lewat bank 

atau dengan Cash On Delivery (COD). Dengan adanya COD 

memberikan solusi untuk memberikan kepercayaan bagi calon pembeli. 
Untuk COD sebaiknya menggunakan jasa kurir pribadi, terutama untuk 

konsumen baru (yang baru pertama kali membeli atau memakai jasa) 

dimana umumnya mereka lebih merasa aman. COD diharapkan pembeli 

dapat percaya terhadap bisnis ini. Jualan-korekapi.com menawarkan 

pemesanan yang dapat dilakukan melalui telp ataupun email. 

1. Pilih Produk  

Calon pembeli sebelumnya dapat melakukan pencarian informasi 

tentang produk yang akan dibeli. Setiap produk yang ditampilkan 

telah memiliki informasi atau detail dari setiap produknya. 

2. Pemesanan Produk  

Calon pembeli dapat melakukan pemesanan barang melalui 

SMS/Telp//Email jualan-korekapi.com dengan memberikan kode 

barang / nama produk yang akan dipesan disertai dengan nama, 

alamat lengkap dan no HP pembeli. 

3. Konfirmasi Jumlah Pembayaran 

Setelah itu, jualan-korekapi.com akan memberikan balasan 

kepada calon pembeli tentang total harga produk yang dipesan 

ditambah biaya kirim dari barang tersebut. 

4. Pembayaran 

Setelah itu pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer 

bank sesuai dengan no rekening dan bank yang ditawarkan dari 

jualan-korekapi.com. 
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5. Pengiriman dan Konfirmasi Pengiriman  

Pengiriman dilakukan oleh jualan-korekapi.com setelah dilakukan 

pembayaran oleh pembeli. Pihak jualan-korekapi.com akan 

melakukan konfirmasi pengiriman melalui jasa kurir yang 

ditawarkan jualan-korekapi.com 

Bedanya dengan pembayaran transfer melalui Bank dengan COD yaitu 

pada COD proses pengiriman dilakukan lebih dulu ketempat pembeli 

baru setelah itu dibayar oleh pihak pembeli.    

Jika pembayaran dilakukan sebelum jam 3 sore, maka barang akan 

dikirim hari itu juga dan sampai 1-2 hari kerja, sedangkan  pembayaran 

dilakukan setelah jam 3 sore, maka barang akan dikirim besok hari dan 

sampai 1-2 hari kerja setelah tanggal pengiriman. 

Ketentuan-kententuan yang perlu diperhatikan oleh pihak pembeli : 

A. Dengan Kartu Kredit 

 kartu kredit yang digunakan harus atas nama pemesan 

 Jenis kartu yang diterima ialah: Kartu Kredit Visa, MasterCard. 

 Batas minimal transaksi kartu kredit ialah Rp 250.000.  

 Batas Maks pembelian 500.000 menghindari kejahatan. Jika lebih dari 

batas maks disarankan transfer Bank. 

 Kartu kredit yang diterima khusus hanya yang diterbitkan oleh Bank 

lokal saja. 

 Transaksi ini dikenakan tambahan biaya administrasi, baik jenis kartu 

kredit Visa maupun MasterCard sebesar 2 %. 

B. Transfer lewat bank 

 Batas transaksi tidak dibatasi. 

 Hanya berlaku untuk mata uang Rupiah. 

 Transaksi diianggap lunas apabila transfer sudah masuk ke rekening 

pebisnis. 

 Bukti transfer untuk jumlah dan kondisi tertentu kami perlukan. 

 Bukti transfer sah digunakan sebagai jaminan transaksi. 

 Dapat melakukan transfer ke salah satu rekening di bawah ini yaitu 

Mandiri, BCA 
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C. COD 

 Bayar saat barang diterima 

 Khusus Jakarta sekitarnya 

 Minimal Transaksi Rp 300.000,- atau dikenakan biaya tambahan 

khusus. 

 Maksimal penerimaan uang tunai ialah Rp 1.000.000,- Lebih dari ini 

harus mendapatkan persetujuan khusus/transaksi khusus. 

 Berhak menolak pemesanan dengan nilai terlalu besar tanpa disertai 

jaminan/kepastian. 

 Sistem pembayaran dengan Kartu Kredit hanya berlaku untuk wilayah 

Jakarta dan sekitarnya. 

 

4.6 Promosi 

Promosi website menjadi begitu penting, karena pada umumnya tujuan 

utama sebuah website dibangun adalah untuk mendatangkan pengunjung yang 

akan melihat informasi yang disediakan oleh web bersangkutan. Namun 

permasalahannya, mendatangkan pengunjung yang tepat ke website pebisnis 

tidaklah mudah. Salah satu indikator utama sukses atau tidaknya sebuah website 

adalah seberapa besar ia bisa mendatangkan pengunjung yang tepat untuk melihat 

informasi yang disediakan. Pengunjung yang tepat dalam arti benar-benar 

membutuhkan informasi yang ada di website.  

Penjualan korek api melalui internet yaitu memerlukan promosi untuk 

mengenalkan nama website dan juga produk yang ditawarkan. Jualan-

korekapi.com melakukan promosi secara online untuk mengenalkan nama 

website-nya dan juga produk-produk yang ditawarkan. Jualan-korekapi.com 

melakukan beberapa promosi seperti dibawah ini: 

1. Email Signature 

Jualan-korekapi.com dapat mencantumkan url di email signature, alamat 

website akan disertakan setiap mengirim email. Email signature dapat 

dibuat melalui menu yang tersedia di setiap email. Jualan-korekapi.com 

akan mengirimkan email pertama kali kepada teman-teman atau koneksi 

yang dikenal terlebih dahulu. 
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2. Mesin Pencari/Search engine 

Dengan mendaftarkan website jualan-korekapi.com di mesin pencari maka 

calon pembeli dapat mencari dari kata kunci yang dicari. Jualan-

korekapi.com dapat melakukan dua cara untuk mendaftarkan web di mesin 

pencari, yaitu: 

a. Pay-Per-Click (PPC). Dengan cara ini pendaftaran url di mesin 

pencari secara berbayarkan, namun cara ini lebih efisien dan efektif 

karena iklan yang dibaca oleh mereka yang berminat saja. Hal itu 

dapat menghemat biaya dalam mengiklankan web dan produknya, 

karena biaya iklan yang dibayar hanya sebatas bagi para 

pengunjung yang mengklik iklan atau alamat web tersebut yang 

ditayangkan oleh mesin pencari. Kelebihan yang lainnya dalam 

PPC adalah pebisnis dapat menentukan sendiri seberapa besar 

biaya yang akan dikeluarkan untuk iklan tersebut dan seberapa 

besar biaya per klik yang akan dibayar, semakin besar biaya per 

klik maka iklan atau kata kunci yang di cari terdapat di halaman 

paling utama/halaman awal dari mesin pencari. Jualan 

korekapi.com mendaftarkan url web-nya di mesin pencari google 

(adwords.google.com).  

b. Search engine Optimization (SEO), dengan cara ini pendaftaran url 

yang dilakukan di mesin pencari secara gratis. Jualan-korekapi.com 

akan melakukan promosi dengan mendaftarkan melalui mesin 

pencari yang sudah terkenal yaitu google dan yahoo. Jualan-

korekapi.com akan melakukan Search engine Optimization (SEO) 

agar mesin pencari dapat menampilkan hasil pencarian di halaman 

pertama atau paling tidak di halaman awal hasil pencarian. Jualan-

korekapi.com mendaftarkan url di search engine 

google.com/addurl.html dan submit.search.yahoo.com/free/request. 

3. Internet Directory 

Internet directory berbeda dengan mesin pencari, internet directory tidak 

menggunakan spider atau crawler, directory yang meng-index halaman 

web secara manual. Manual yang dimaksud adalah mereka menggunakan 
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orang biasa untuk menganalisa setiap halaman web yang masuk. 

Keunggulan Direktori dibanding search engine adalah mampu 

memberikan listing website yang lebih berkualitas. Tetapi karena semua 

proses dilakukan secara manual menggunakan editor manusia, jumlah 

database yang dimiliki biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

search engine. Posisi dari sebuah direktori saat ini disamping 

menyediakan listing yang dapat dilihat per kategori adalah untuk 

menunjang relevansi hasil pencarian dari search engine. Maka dari itu 

rangking sebuah web di search engine juga dipengaruhi oleh listing 

website tersebut pada beberapa direktori utama. Jualan-korekapi.com dapat 

mendaftarkan url di beberapa direktori seperti yahoo directory, open 

directory, dan looksmart.com, internet-directory.com/. 

4. Iklan Baris 

Jualan-korekapi.com dapat melakukan iklan di internet,  jualan-

korekapi.com akan memasang berupa iklan baris melalui situs seperti e-

yellow-pages.info, javamart.net, yellowpages.com, yellowpages.com.au, e-

traderworld.com, classifiedads.com, usfreeads.com, superpages.com, 

bizeeurope.com  

5. Forum Online 

Setelah jualan-korekapi.com menyimpan url pada email signature, maka 

dapat bergabung dengan forum-forum diskusi dan mailing list, namun 

harus disesuaikan dengan toko online atau jualan-korekapi.com, seperti 

www.kaskus.us  

5. Link/Banner Exchange 

Jualan-korekapi.com dapat melakukan pertukaran banner atau link url 

dengan pemilik domain yang lainnya.  
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