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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hidup di zaman modern ini, begitu banyak hal yang berubah dan 

berkembang begitu pesat. Teknologi dan Internet misalnya, berkembang 

sangat pesat dan cepat di masyarakat maupun dunia saat ini. Hal ini 

dikarenakan banyaknya orang yang tidak bisa terlepas dari perkembangan 

Teknologi serta Internet. 

(http://wirabisnis.com/peluang-usaha-modern-dengan-perkembangan-

teknologi-internet.html Ell Brandy KA, Peluang Usaha Modern Dengan 

Perkembangan Teknologi & Internet) 

Dengan semakin berkembangnya Teknologi dan Internet ini, banyak 

orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk dikolaborasikan dengan usaha 

yang mereka tekuni masing-masing. Misalnya saja kasir suatu toko, yang 

dulunya hanya menggunakan kalkulator untuk melakukan pernghitungan 

uang, sekarang berubah menjadi komputer yang dapat digunakan untuk 

berbagai macam hal seperti stocking, mengetahui laporan penjualan, serta 

mempermudah proses jual beli di toko. 

Selain itu, sudah banyak pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan 

Teknologi dan Internet seperti jual beli online, jasa-jasa membuat webiste 

atau blog, jasa penerjemahan, transportasi, dan lainnya. Namun dari contoh 

tersebut, jual beli online lah yang berkembang sangat pesat. Semakin 

http://wirabisnis.com/peluang-usaha-modern-dengan-perkembangan-teknologi-internet.html
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banyak orang yang menjual secara online dan semakin banyak pula pembeli 

yang melakukan transaksi secara online. 

Dengan berjualan secara online maka secara tidak langsung akan 

membantu untuk mempromosikan usaha Anda dengan lebih cepat, mudah, 

dan murah. Lebih dari 40 juta penduduk Indonesia menggunakan internet 

secara rutin. Lebih dari 130 juta masyarakat mengakses internet melalui 

ponsel untuk mencari toko dan layanan lokal.  

(http://female.kompas.com/read/2012/01/12/14520378/Keuntungan.M

enjadi.Pebisnis.Online Wawa, Keuntungan Menjadi Pebisnis "Online") 

Data dari lembaga riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di 

Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi 

jika dibandingkan negara lain seperti Malaysia (14%), Thailand (22%), dan 

Filipina (28%). Angka tersebut juga akan terus meningkat di tahun 2016. 

(http://startupbisnis.com/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-

pangsa-pasar-e-commerce-di-indonesia-saat-ini/) 

Dari data yang dimiliki oleh Dirjen Perdangangan, menunjukkan 

bahwa 80 persen peritel mengakui persentase jumlah penjualan online 

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25 persen.  

(http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160122170755-185-

106096/nilai-transaksi-e-commerce-di-indonesia-menggiurkan/) 

Namun bukan berarti dalam berbisnis online tidak ada hambatan / 

halangan sama sekali. (Faktor kepercayaan masih menjadi hambatan bagi 

konsumen dalam melakukan jual-beli online atau dikenal dengan e-

http://female.kompas.com/read/2012/01/12/14520378/Keuntungan.Menjadi.Pebisnis.Online
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commerce. Sehingga pembayaran masih didominasi dengan metode transfer 

dan pembayaran fisik.) Selain itu, ada juga konsumen yang hanya mau 

melakukan transaksi online dengan cara Cash On Delivery (COD), sehingga 

lokasi penjual dan pembeli merupakan salah satu halangan jika melakukan 

transaksi secara Cash On Delivery (COD). 

(http://tekno.kompas.com/read/2011/04/27/10342377/faktor.kepercay

aan.dalam.industri.online Erlangga Djumena, Faktor Kepercayaan dalam 

Industri Online) 

Tak sedikit juga oknum-oknum yang memang sengaja memanfaatkan 

transaksi jual-beli online untuk melakukan kecurangan-kecurangan bisnis 

atau penipuan. Seperti yang terjadi di Bogor misalnya, terjadi penipuan 

yang dialami oleh sepasang kekasih, dimana uang sebesar Rp 1,2 juta yang 

ditransfer korban sebagai uang muka kepada pelaku penipuan untuk 

membeli Iphone second raib. 

(http://megapolitan.kompas.com/read/2015/09/25/15535021/Lapor.Po

lisi.karena.Tertipu.Rp.1.2.Juta.Korban.Malah.Diminta.Mengikhlaskan) 
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Hal tersebut juga didukung oleh data tentang mengapa orang-orang 

Indonesia masih takut untuk berbelanja online berdasarkan survey "Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia" (APJII) dalam survei Indonesia 

Internet Profile berikut: 
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Gambar diatas menjelaskan bahwa : 

a. Takut Penipuan 

Takut penipuan menduduki peringkat pertama dengan prosentase 

34,6%, umumnya orang Indonesia takut berbelanja online dengan alasan ini, 

mereka takut uang yang mereka bayarkan lenyap dan hanya menjadi korban 

penipuan belanja online yang juga marak di Indonesia. 

b. Tidak Bisa Dirasakan Langsung 

Tidak bisa dirasakan langsung mendapat prosentase 21,5%, umumnya 

masyarakat Indonesia masih senang berbelanja dengan melihat langsung dan 

merasakan langsung barang yang akan dibelinya. 

Gambar 1.1 Survey “Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia 
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c.  Harga Mahal 

Harga mahal juga mendapat prosentase yang sama yakni sebesar 

21,5%, umumnya masyarakat Indonesia merasakan barang yang dijual 

secara online lebih mahal dengan harga barang-barang yang ada di toko 

konvensional hal ini pula yang membuat mereka enggan berbelanja secara 

online, belum lagi jika pembeli dikenakan ongkos kirim maka harga beli 

jadi semakin mahal. 

d. Tidak Berminat 

Masyarakat Indonesia tidak berminat berbelanja secara online 

mendapat prosentase dengan kedua alasan diatas yakni sebesar 

21,5%  karena beberapa alasan diantaranya; Barang tidak sesuai dengan 

gambar saat barang dikirim, kualitas produk belum terjamin, tidak praktis, 

sulit untuk komplain barang yang rusak atau tidak sesuai, waktu pengiriman 

barang lama antara 2-3 hari, bahkan ada yang hingga lebih dari 1 minggu. 

e. Tidak Tahu Caranya 

Tidak tahu cara berbelanja online mendapat prosentase sebesar 0,9% 

berbedanya setiap pelaku usaha belanja online dalam menerapkan cara 

belanja online kadang membuat bingung para online shoppers untuk 

berbelanja, kendati cara pembayarannya berlaku umum yakni dengan cara 

transfer bank. 

(http://www.urbancikarang.com/v2/page.php?halaman=Apa-Sih-

Yang-Bikin-Orang-Takut-Belanja-Online#.Vybj3IR97IU) 
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Di Indonesia juga terdapat perusahaan atau usaha yang sejenis seperti 

"Ekipay" dimana "Ekipay" ini merupakan usaha yang menyediakan jasa 

pihak ketiga/perantara dalam jual beli online yang berbasis SMS/Short 

Message Service. Dengan demikian, "Ekipay" juga sekaligus menjadi 

pesaing dari Rimora Pay dalam menyediakan jasa layanan pihak 

ketiga/perantara dalam jual beli online. 

Oleh karena itu, saat kami, yaitu peneliti dan rekan-rekan 

mendapatkan mata kuliah "Studi Kelayakan Bisnis", kami mengembangkan 

ide-ide bisnis yang dimiliki dan mengubah ide bisnis tersebut menjadi suatu 

bisnis jasa yang dipadukan dengan teknologi yaitu aplikasi yang dapat 

memfasilitasi penjual dan pembeli online melakukan transaksinya secara 

lebih aman, praktis, dan terpercaya. 

Selain itu, peneliti dan rekan-rekan juga memberi nama pada aplikasi 

tersebut yaitu "Rimora Pay" karena nama tersebut diambil dari 3 penggagas 

utama ide bisnis "Rimora Pay" yaitu peniliti sendiri Richardo, rekan Moritz, 

dan rekan Elvira. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penlitian ini adalah “Bagaimana Perencanaan Bisnis pada Rimora Pay” yang 

dikaji dari 4 aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek operasi, aspek 

SDM, dan aspek keuangan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

perencanaan bisnis yang akan dilakukan di Rimora Pay dengan meninjau 

dari beberapa aspek seperti aspek Pemasaran, aspek Operasional, aspek 

Sumber Daya Manusia, aspek Operasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a) Bagi penulis : penelitian ini memiliki manfaat untuk 

mengimplementasikan atau menerapkan serta memperdalam ilmu yang 

telah dipelajari selama kuliah terhadap dunia bisnis sebenarnya.  

b) Bagi investor : penilitian ini memiliki manfaat sebagai referensi 

dalam melakukan investasi dalam usaha transaksi jual beli online. 

c) Bagi pembaca : penilitan ini memiliki manfaat sebagai referensi 

untuk memulai bisnis yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 




