
 

 Case 8.1 Opening Case: Macy’s Races Ahead with Mobile Retail Strategies 

Questions: 
1. Jelaskan bagaimana masing-masing strategi ritel seluler Macy meningkatkan 

pengalaman belanja di dalam toko bagi pelanggan. 
2. Apa yang akan paling dipikirkan pelanggan tentang upaya Target untuk membuat 

perbandingan harga seluler menjadi lebih sulit? 
3. Bagaimana manfaat Macy dari penggunaan aplikasi berbasis lokasi seperti 

Foursquare dan Shopkick? 
4. Mengapa penting agar Macy mendapatkan pelanggan untuk "ikut serta" ke 

programnya sebelum mengirim pesan teks promosi? 
5. Apakah Program Backstage Pass Macy benar-benar menambah nilai kepada 

pelanggan, atau apakah itu hanya "gimmick" dengan manfaat jangka pendek? 
6. Pengecer tradisional menghabiskan sejumlah besar uang untuk mempertahankan 

inventaris produk dan menyediakan tenaga penjual untuk melayani pelanggan di 
dalam toko. Jelaskan apakah praktik showrooming tidak etis atau tidak. Apa yang 
dapat dilakukan pengecer untuk menanggapi tren showrooming?  

 
8.1 Retailing Technology 

Questions: 
1. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belanja konsumen saat ini. 
2. Apa konsep digital native, imigran digital, dan digital dependent membantu kita 

memahami tentang penggunaan teknologi oleh orang-orang selama kegiatan 
belanja? 

3. Mengapa pengecer cenderung memandang teknologi sebagai berkah sekaligus 
kutukan? 

4. Jelaskan bagaimana pengecer omni-channel cenderung berbeda dari pengecer 
tradisional saluran tunggal?  

 
8.2 Business to Consumer (B2C) E-commerce 

Questions: 
1. Jelaskan bagaimana konten dan layanan digital dapat menyebabkan biaya yang 

jauh lebih rendah. 
2. Mengapa konflik saluran terkadang terjadi ketika perusahaan menjual produk 

mereka melalui saluran tradisional dan online? 
3. Bagaimana Amazon mempertahankan daya saingnya? 
4. Jelaskan beberapa cara bahwa Ally Bank telah menjadi salah satu bank langsung 

paling sukses di industri saat ini. 
5. Jelaskan mengapa perbankan ritel telah menjadi salah satu industri yang paling 

tidak dipercaya oleh konsumen sejak awal tahun 2000-an. 
6. Sebutkan tiga rekomendasi perencanaan pemasaran online.  
 

8.3 Business to Business (B2B) E-commerce and E-procurement 

Questions: 
1. Secara singkat bedakan antara pasar sisi penjualan dan e-sourcing. 
2. Apa dua tujuan dasar dari pengadaan elektronik? Bagaimana tujuan-tujuan itu 

tercapai? 
3. Apa peran pertukaran di B2B? 
4. Jelaskan mengapa pembelian maverick dapat terjadi dan dampaknya terhadap 

biaya pengadaan.  



 
8.4 Mobile Commerce 

Questions: 
1. Jelaskan beberapa cara orang menggunakan perangkat seluler untuk berbelanja 

produk dan layanan. 
2. Apa saja cara di mana pengecer brick-and-mortar tradisional dapat menggunakan 

teknologi seluler untuk meningkatkan pengalaman belanja di dalam toko 
pelanggan? 

3. Sebutkan jenis-jenis hiburan seluler yang tersedia bagi konsumen. 
4. Sebutkan beberapa cara yang digunakan pelancong dan bisnis terkait perjalanan 

dengan teknologi seluler. 
5. Bagaimana perusahaan menggunakan kode QR untuk mempromosikan produk dan 

layanan kepada konsumen seluler? Mengapa kode QR tidak sepopuler di AS 
seperti di Asia dan bagian dunia lainnya? 

6. Jelaskan mengapa pasar mobile gaming mewakili peluang pasar yang begitu 
menggiurkan.  

 
8.5 Mobile Transactions and Financial Services 

Questions: 
1. Apa dua teknologi dasar yang digunakan untuk layanan mobile banking dan 

keuangan? 
2. Mengapa e-wallet belum diadopsi secara luas dan apa yang akan dilakukan 

pembuat e-wallet untuk membuat metode pembayaran ini lebih menarik bagi 
konsumen? 

3. Apa jenis kegiatan perbankan mobile yang paling umum dilakukan konsumen? 
4. Apa risiko keamanan paling umum yang terkait dengan pengecer online? 
5. Teliti beberapa sistem pembayaran seluler yang saat ini tersedia untuk pedagang 

dan konsumen. 
6. Apa itu pembayaran mikro dan mengapa menguntungkan bagi konsumen dan 

bisnis sehingga sistem pembayaran seluler dapat memproses jenis transaksi ini?  


