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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Di era sekarang ini dimana teknologi mengalami perkembangan pesat 

akibat globalisasi yang terjadi, sebuah usaha dituntut untuk mengadopsi atau 

memanfaatkan teknologi yang ada untuk menjalankan usahanya. Pengadopsian 

teknologi kepada sebuah usaha disebut sebagai e-Commerce atau Electronic 

Commerce. Rayport dan Jaworski (2003; 4) mendefinisikan e-Commerce sebagai 

teknologi yang memediasi pertukaran baik itu antar individu maupun organisasi 

dengan berbasis teknologi baik itu diluar maupun didalam organisasi. Ahmadi 

dan Hermawan (2013; 13) menuliskan beberapa manfaat/keuntungan 

jika sebuah perusahaan menggunakan e-Commerce, diantaranya adalah 

memperluas jangkauan pasar dibandingkan dengan sistem bisnis tradisional yang 

terbatas pada lokasi, menurunkan biaya operasional, meningkatkan customer 

loyality, meningkatkan supplier management, meningkatkan value chain, 

memperpendek waktu produksi, serta dapat meningkatkan pangsa pasar/market 

exposure. 

Banyak penelitian yang membahas tentang adopsi e-Commerce salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Cloete, Courtney, dan Fintz (2001) 

di Afrika Selatan dimana penelitian ini memberikan hasil bahwa kebanyakan dari 

UKM di Afrika Selatan belum mengadopsi e-Commerce ke dalam bisnis 

walaupun kebanyakan dari UKM tersebut sudah memiliki kapabilitas untuk 

melakukan adopsi e-Commerce dan bahkan UKM tersebut baru akan melakukan 
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adopsi e-Commerce pada 3 tahun mendatang kecuali jika ada peran dari 

pemerintah untuk memberikan bantuan kepada UKM yang ada di Afrika Selatan 

berupa pembinaan maupun dana insentif. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Tan, Tyler, dan Manica (2007) tentang e-Commerce pada perusahaan-perusahaan 

di China dimana penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat adopsi B2B e-

Commerce pada bisnis dipengaruhi oleh besarnya usaha. Pada penelitian tersebut 

dikatakan bahwa usaha besar lebih memiliki kapabilitas teknologi, sumber daya 

manusia, dan keuangan yang dapat membantu adopsi e-Commerce karena 

memiliki ‘Resources Advantages’ sedangkan pada usaha kecil dan menengah 

memiliki fleksibilitas yang tidak dimiliki usaha besar yang cenderung kaku untuk 

beradaptasi dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang baru walaupun 

pada usaha kecil dan menengah memiliki keterbatasan secara finansial. 

Survei yang dilakukan Organization for Economic Co-operation and 

Developement pada tahun  1993 dalam Fahid dan Iswari (2007) menemukan 

bahwa adopsi TI oleh UKM di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan 

dengan perusahaan besar. Hal tersebut salah satunya didasari oleh masih 

rendahnya pengetahuan akan potensi TI dalam memajukan bisnis. Berbeda 

dengan keadaan sekarang ini dimana penggunaan teknologi berupa komputer 

bahkan sampai kepada internet sudah merupakan hal yang wajar dan kegiatan 

bisnis tidak bisa lepas dari teknologi khususnya internet. 

Dalam penelitian ini, e-Commerce yang dimaksud, yaitu adalah 

penggunaan teknologi jejaring sosial atau internet yang sekarang ini semakin 
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marak dibicarakan sebagai sarana atau aktivitas sebuah bisnis. Penggunaan 

internet tersebut dapat berupa komunikasi melalui e-mail, penggunaan Facebook, 

Twitter, dan Instagram sebagai sarana penyebaran informasi suatu produk, atau 

bahkan sampai memiliki situs sendiri. 

Semarang merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah dimana kota 

Semarang memiliki beragam UMKM. Agustin Luwin Dwimawati selaku Asisten 

Administrasi Umum Sekda Kota Semarang mengatakan bahwa saat ini pelaku 

UMKM yang terdaftar  sudah sebanyak 11.692 UMKM. Meskipun tercatat 

UMKM yang terdaftar sebanyak 11.692, pada kenyataannya di lapangan bisa jauh 

lebih dari itu. Liyani Satya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM di Kota 

Semarang mengatakan sektor UMKM menjadi salah satu sektor penopang 

ekonomi yang cukup baik dan stabil. 

 (http://ekbis.sindonews.com/read/1095724/34/jumlah-umkm-di-semarang-

meningkat-1-97-tiap-tahun-1458873873). 

Dengan melihat banyaknya penelitian yang membahas e-Commerce, 

UMKM yang ada di Semarang serta penggunaan e-Commerce dalam usaha di 

Indonesia pada masa sekarang ini, peneliti merasa tertarik dan ingin mengetahui 

bagaimana adopsi e-Commerce khususnya pada UMKM di Semarang. Selain itu, 

penelitijuga ingin mengetahui sampai sejauh mana tingkat adopsi e-Commerce 

pada UMKM di Semarang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan pada penelitian maka dapat 

dirumuskan masalah, antara lain: 

1. Bagaimana manfaat adopsi e-Commerce yang dirasakan oleh usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang? 

2. Bagaimana kapabilitas teknologi yang dimiliki usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang untuk melakukan adopsi e-Commerce? 

3. Bagaimana tingkat adopsi e-Commerce pada usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang? 

 

1.3. Batasan Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah UMKM di Semarang dimana UMKM 

sendiri sangat beragam dan sangat banyak, akibat keberagaman baik dari besarnya 

usaha maupun bidang usaha yang dimiliki UMKM dapat menimbulkan 

ketidaksesuaian data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dari itu pada 

penelitian ini dibuat batasan bahwa sampel yang diambil adalah Usaha Kecil yang 

terdiri dari 6-19 orang pekerja, bergerak di bidang kuliner, dan sudah melakukan 

adopsi e-Commerce selama kurang lebih 6 bulan terakhir sehingga  dapat 

diperoleh data yang sesuai untuk penelitian ini.   
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui manfaat dari adopsi e-Commerce yang dirasakan oleh 

usaha kecil bidang kuliner di Semarang. 

2. Untuk mengetahui kapabilitas teknologi yang dimiliki usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang. 

3. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat adopsi e-Commerce yang 

dilakukan oleh usaha kecil bidang kuliner di Semarang. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh didapatkan selama perkuliahan serta menjadi bahan 

untuk menambah wawasan peneliti untuk menghadapi dunia bisnis di masa 

mendatang. 

2. Bagi Pemilik UMKM bidang kuliner di Semarang 

Bagi Pemilik UMKM di Semarang, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai 

pengadopsian e-Commerce serta dapat menjadi referensi di dalam 

menjalankan usaha. 

 

 


