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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

 

Sudah menjadi trend diseluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri, 

saat ini  e-Commerce di Indonesia memiliki trend  positif bagi para pelaku usaha. Hal 

ini menjadi kesempatan untuk seluruh pelaku usaha baik yang besar maupun yang 

kecil. Oleh sebab itu banyak sekali para pelaku usaha bersaing dalam menerapkan e-

Commerce. Walaupun memiliki keunggulan di dalam bisnis ternyata pelaku usaha 

UMKM pada umumnya masih sedikit, jelas itu menjadi dampak tersendiri di dalam 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini  juga disertai oleh unsur geografis dan 

infrastruktur di Indonesia yang membuat perkembangan teknologi internet itu sendiri.  

Pelaku bisnis yang menerapkan e-Commerce mempunyai motivasi dan 

mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami, penulis meneliti untuk 

memperoleh hasil analisis motivasi, keuntungan dan kerugian pelaku bisnis dalam 

menerapkan e-Commerce, karena merupakan hal penting dalam kegiatan 

berkewirausahaan.   

Maryama (2013) mengungkapkan tentang motivasi, manfaat dan hambatan 

yang diperoleh pelaku usaha dalam menerapkan e-commerce sebagai berikut:  “dalam 

mengembangkan bisnis tentu banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah 

menerapkan sistem e-commerce. Hal ini dilakukan untuk mengakses pasar global, 
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promosi produk, membangun merk, mendekatkan dengan pelanggan, membantu 

memuaskan pelanggan dan supaya komunikasi dengan pelanggan dapat dilakukan 

dengan cepat. Manfaat dalam menerapkan e-commerce sendiri adalah: meningkatkan 

omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, sebagai sarana promosi, dan dapat 

memperluas bisnis. Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan e-

commerce sendiri adalah lemahnya sumber daya manusia, mahalnya biaya, sulitnya 

mendapat perizinan dan sulitnya jaringan.” 

 Menurut Sarwono dan  Prihartono (2012:30) e-Commerce perlu dipelajari 

karena saat ini hampir sebagian besar manusia dimuka bumi ini mencari informasi 

mengenai apa saja, termasuk barang-barang kebutuhan, jasa ataupun informasi lain 

melalui internet; sehingga dunia maya ini menjadi lahan bisnis yang menjanjikan 

untuk dijalankan. Dengan demikian bisnis e-Commerce merupakan jalan baru untuk 

memasukan peluang-peluang bisnis yang tidak diketemukan dalam bisnis 

konvensional, seperti pasar sasaran yang bersifat global untuk semua jenis produk, 

untuk semua tingkatan perusahaan, bahkan penjual-penjual / pedagang-pedagang 

individual dapat menjalankan e-Commerce untuk mencapai pasar global. Dengan 

demikian e-Commerce merupakan cara lain dalam mengembangkan bisnis 

konvensional yang selama ini dijalani oleh banyak perusahaan di berbagai belahan 

dunia ini.  

Dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi ternyata tidak hanya toko 

online yang mampu bergerak di bidang ini, produk jasa juga mampu masuk kedalam 
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bagian bisnis e-Commerce. Bisnis jasa yang berada di bidang ini juga bervariasi, 

diantaranya adalah ojek online yang merupakan jenis usaha jasa yang sedang trend di 

Indonesia, ojek juga merupakan jasa yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. 

Tidak lepas dari itu ojek juga sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat urban 

zaman modern saat ini. Dengan berbagai macam kebutuhan dari masyarakat ojek 

online masuk dengan inovasi berbasis aplikasi yang mudah digunakan oleh 

masyarakat.  

Dikota besar maupun di kota kecil hampir semua daerah terdapat jasa ojek, 

tetapi sedikit kota kecil yang memiliki fasilitas ojek online dan tidak seperti di kota 

besar. Ojek online juga mengembangkan di berbagai bidang jasa yang tidak hanya 

mengantar dan menjemput penumpang ke tempat yang dituju. Banyaknya fasilitas 

ojek online juga menjadi daya tarik bagi masyarakat karena sangat membantu.  

Pelaku usaha juga melihat hal ini sebagai peluang karena banyaknya 

masyarakat yang membutuhkan jasa ojek online, sehingga membuat pelaku usaha 

harus bersaing didalam bisnis e-Commerce sebagai fasilitas utama untuk mendirikan 

usaha ojek online. Meleknya masyarakat Indonesia dengan teknologi juga merupakan 

motivasi bagi pelaku usaha untuk terjun kedalam dunia e-Commerce.  

 Di kota besar bisnis ojek online sudah sangat banyak pesaing, dan ojek online 

ternyata dalam perkembangannya tidak merata untuk seluruh wilayah Indonesia dan 

hanya terdapat di kota besar saja, tentu menjadi peluang tersendiri bagi pelaku usaha 
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yang berada di kota kecil untuk menciptakan bisnis jasa ojek online, sebut saja kota 

tegal dimana kota kecil yang hanya terdapat ojek konvensional dan belum ada ojek 

online yang berdiri. Tentu ini menjadi peluang bagi Andityo Tri Septian (pemilik jasa 

ojek keliling kota Tegal) untuk menciptakan bisnis ojek keliling di kota Tegal.  

Dengan pengalaman yang sudah didapat pada tahun 2010 di dunia jaringan 

internet, jenis usahanya yakni jual beli pakaian via transaksi online, Andityo Tri 

Septian sebelumnya sudah melakukan survey dan riset untuk membuka usaha ini. 

Kota Tegal yang tidak terlalu luas dan juga banyak gang-gang permukiman, sehingga 

banyak mobilitas masyarakat kota Tegal berjalan kaki, menggunakan kendaraan 

pribadi dan ojek konvensional. Ojek konvensional juga sangat terbatas hanya terdapat 

di terminal, stasiun dan tempat-tempat ramai seperti mall dan pasar.  

 Andityo Tri Septian sendiri ingin menciptakan kenyamanan masyarakat kota 

Tegal dengan nyaman dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru tanpa ingin 

menggeser ojek konvensional. Tarif jasa ojek keliling kota Tegal sendiri terbilang 

murah karena untuk daerah kota Tegal dihitung 10 ribu, sedangkan untuk diluar kota 

Tegal atau masih daerah kabupaten seperti Mejasem mendapat tarif tambahan 5 ribu.  

Dalam penentuan harga jasa ojek keliling kota Tegal melakukan pemerataan 

pendapatan kepada rider-ridenya, tentu sebelum melakukan penetapan harga ini 

Septian sudah melakukan perhitungan supaya ridenya tidak mengalami kerugian, 

karena kota Tegal jarang macet dan wilayahnya yang kecil dan mudah dijangkau. 
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Jasa ojek keliling kota Tegal juga melakukan kerja sama dengan para pelaku usaha 

lainnya untuk memperluas jaringan bisnis dan membantu para pelaku usaha lainnya 

dalam melakukan mobilisasi bisnis.  

Jasa ojek keliling kota Tegal ini juga sudah berupa aplikasi di android, tentu 

ini memudahkan dalam melakukan pemesanan ojek online, karena melihat 

masyarakat kota Tegal melek teknologi dan banyak yang menggunakan handphone 

dalam aktivitas sehari-hari. Andityo Tri Septian sendiri harus membayarkan uang 

sejumlah 150 ribu untuk aplikasi di playstore setiap bulan.  

Tentu dengan e-Commerce yang digunakan untuk kegiatan bisnis (e-Business) 

yang dilakukan oleh Andityo Tri Septian ini sangat bergantung pada internet karena  

Andtiyo Tri Septian sendiri menjalankan bisnisnya secara menyeluruh dengan 

menggunakan internet, begitu pula customer yang hendak menggunakan jasa ojek 

keliling kota Tegal ini membutuhkan internet dalam melakukan order.      

Belakangan ini para pebisnis memakai internet untuk membantu dalam 

mengembangkan bisnisnya dimana mereka memakai sarana yang dinamakan e-

Commerce, kenapa memakai e-Commerce karena selain mampu membantu dalam 

pengembangan bisnis para pelaku bisnis pun mampu menjangkau para pembeli yang 

jauh dan juga mampu membuat portal bagi para pebisnis dengan para pelaku bisnis 

itu sendiri untuk menjalin kerja sama.  
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Dengan menggunakan e-Commerce itu sendiri pelaku usaha jasa ojek keliling 

kota Tegal juga dipermudah dalam menjalankan bisnisnya, terutama dalam 

mengkoordinasikan para rider jasa ojek keliling kota Tegal dalam mendapatkan 

order, tidak hanya itu ojek konvensional juga bisa ikut bergabung dengan jasa ojek 

keliling kota Tegal untuk membantu dalam mendapatkan penumpang, e-Commerce 

sudah menjadi bagian yang terpenting dalam bisnis jasa ojek keliling kota Tegal.  

Pemakai jasa ojek keliling kota Tegal ini juga hanya dengan menggunakan 

aplikasi di android mampu mendapatkan beberapa produk yang sudah disediakan di 

aplikasi tersebut diantaranya adalah, J-ride produk untuk mengantar jemput 

penumpang ke tempat yang akan dituju, J-rice produk untuk mengantar atau 

memesan beras, J-lpg produk untuk mengantar atau memesan LPG, J-pln produk 

untuk membayarkan listrik atau membeli pulsa listrik, J-galon produk untuk 

memesan gallon, J-samsat produk untuk membayar pajak kendaraan ke samsat, J-

mart produk untuk memesan barang belanja yang ada di minimarket maupun 

swalayan, J-send produk untuk mengantarkan barang, J-massage produk untuk 

memesan tukang pijat, J-clean produk untuk membersihkan rumah ataupun 

membersihkan helm dan keperluan rumah tangga lainnya, J-tix yaitu produk untuk 

memesan tiket bioskop, J-ticket produk untuk memesan tiket kereta api dan bis, J-cell 

produk untuk memesan atau membeli pulsa handphone, J-moving produk untuk 

melayani pindahan rumah, J-food produk untuk mengantarkan makanan, J-laundry 

produk untuk mengantar dan mengambil laundry dan J-pengaduan layanan untuk 
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melakukan complain tentu bisa melalui aplikasi dan bisa secara langsung datang ke 

kantor Joki Tegal yang berada di Jl. Ababil, No 31. Randugunting, Tegal. 

Banyaknya produk yang disediakan oleh Jasa ojek keliling kota Tegal tentu 

sangat jelas relasi antar pelaku usaha yang lainnya sangat berpengaruh, karena untuk 

melayani masyarakat dengan baik serta aman dan nyaman saat digunakan sehingga 

pengguna aplikasi tidak perlu khawatir apabila terjadinya kecurangan ataupun 

kesulitan dalam memakai produk yang disediakan oleh jasa ojek keliling kota Tegal, 

dengan harga jasa ojek keliling kota Tegal juga memberikan nota khusus kepada 

customer dimana nota tersebut memiliki logo perusahaan dan apabila terjadi 

kecurangan maka perusahaan akan mengganti rugi sepenuhnya.   

Untuk menggunakan jasa ojek keliling kota Tegal hanya perlu menginstal 

aplikasi, lalu buka aplikasi, kemudian pilih produk yang tersedia, setelah memilih 

produk maka akan tersedia tampilan formulir yang harus di isi oleh customer 

sehingga operator jasa ojek keliling kota Tegal dapat mengetahui daerah yang akan 

dituju dan menyelesaikan order yang dipesan oleh customer.  

Pelaku bisnis jasa ojek keliling kota Tegal disini bergerak di bidang jasa, 

bisnis jasa ojek keliling kota Tegal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jasa 

yaitu jasa ojek keliling kota Tegal (Joki Tegal).  

Untuk pengertian e-Commerce itu sendiri, menurut  Sarwono dan Prihartono 

(2012:1) e-Commerce berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara 
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digital dengan menggunakan computer yang tersambung dengan internet. Oleh 

karena itu, peranan internet dalam e-Commerce sangat penting karena computer yang 

digunakan untuk berkomunikasi antara pihak pembeli dan penjual. dengan demikian, 

model transaksi dalam e-Commerce akan berbeda dengan transaksi bisnis 

konvensional. Jika transaksi bisnis memerlukan tatap muka; maka dalam e-

Commerce tidak diperlukan tatap muka.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan melihat uraian diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Apa motivasi yang mendorong pelaku usaha jasa ojek keliling kota 

Tegal menggunakan e-commerce. 

2. Apa keuntungan yang diperoleh pelaku usaha jasa ojek keliling 

kota Tegal dalam menggunakan e-commerce. 

3. Apa kerugian yang dialami oleh pelaku usaha jasa ojek keliling 

kota Tegal dalam menggunakan e-commerce. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak sekali perusahaan yang 

memanfaatkan e-Commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi, 

keuntungan, kerugian  yang dialami pelaku usaha jasa ojek keliling kota Tegal yang 

menerapkan e-Commerce dalam studi kasus penelitian ini.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti : 

Memahami dari hasil analisis motivasi, keuntungan dan kerugian yang 

dialami oleh ojek online  jasa ojek keliling kota Tegal dalam menggunakan e-

Commerce, yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan bagi penulis 

dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan tentang bisnis online. 

 

b. Bagi para pelaku usaha : 

Memberikan gambaran penelitian tentang e-Commerce ojek online jasa ojek 

keliling kota Tegal dan memberi wawasan tentang motivasi, keuntungan dan 

kerugian yang dialami pelaku bisnis jasa ojek keliling kota Tegal yang sudah 

memakai sistem e-Commerce. 

 

c. Bagi masyarakat : 

Memberikan informasi dan refrensi. Apabila ada pelaku usaha yang hendak 

memakai sistem e-Commerce dalam pengembangan bisnis atau masyarakat 

yang hendak memulai bisnis (startup business) dengan menggunakan sistem 

e-Commerce. 

 


