
 
 

24 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian pada 10 orang 

responden, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Responden 

No. Nama 

Responden 

Usia Jenis 

Kelamin 

Nama Usaha Lama menggunakan 

e-Commerce 

Jumlah 

Pekerja 

1 Go Amelia        

Setyawati 

23 th Perempuan Euniqe Picnicroll 8 tahun terakhir 6 orang 

2 Marco 27 th Laki-Laki Lekers 1 tahun terakhir 7 orang 

3 Yeziel A.W.  24 th Laki-Laki Joycia Cake 2 tahun terakhir 8 orang 

4 Emanuela Tri  

Holyvia 

21 th Perempuan Lova Cookies 

 

1 tahun terakhir 5 orang 

5 Amelia Marcelina 24 th Perempuan Lunpia Tri Mulya 6 tahun terakhir 5 orang 

6 Bagas 22 th Laki-Laki Sumber Bestik 1 tahun terakhir 5 orang 

7 Aurel  21 th Perempuan Orel Cakery 2 tahun terakhir 5 orang 

8 Glenn Sintoro 20 th Laki-Laki Ibarbo Pizza dan 

Pasta Semarang 

1 tahun terakhir 5 orang 

9 Lala 26 th Perempuan Mie GG Semut 2 tahun terakhir 7 orang 

10 Aurelia Helena 20 th Perempuan Sugarsweet 

Pattiserie 

1 tahun 1 bulan 

terakhir 

6 orang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden seluruh responden miliki usia 

kisaran 20 tahun dan mayoritas responden sebanyak 6 orang memiliki jenis 

kelamin perempuan. Kebanyakan dari usaha kecil yang dimiliki para responden 

tersebut telah menggunakan e-Commerce selama 1-2 tahun terakhir. Namun, ada 

responden yang sudah menggunakan e-Commerce sejak 6 dan 8 tahun terakhir. 

Mayoritas responden sebanyak 5 responden memiliki pekerja dengan jumlah 5 
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orang pekerja. Selain itu, ada 2 responden yang memiliki 6 orang pekerja dan 7 

orang pekerja. Dan 1 orang responden yang memiliki 8 orang pekerja. 

Melalui kuesioner yang telah disebarkan kepada 10 orang responden 

pelaku usaha kecil bidang kuliner yang menggunakan e-Commerce dapat 

diketahui juga sarana e-Commerce yang digunakan oleh para responden untuk 

menjalankan aktivitas usahanya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. e-Commerce yang Digunakan 

 

 

 

 

 

 

           

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

No. Nama Responden Nama Usaha e-Commerce yang digunakan 

Instagram LINE Whatsapp Facebook Path BBM Go-Jek 

1 Go Amelia Setyawati Euniqe Picnicroll √ √ √     

2 Marco Lekers √   √    

3 Yeziel A.W.  Joycia Cake √ √ √     

4 Emanuela Tri 

Holyvia 

Lova Cookies 

 

√ √ √ √ √   

5 Amelia Marcelina Lunpia Tri Mulya √  √ √  √  

6 Bagas Sumber Bestik √    √   

7 Aurel  Orel Cakery √ √      

8 Glenn Sintoro Ibarbo Pizza dan 

Pasta Semarang 

√ √  √    

9 Lala Mie GG Semut √ √     √ 

10 Aurelia Helena Sugarsweet 

Pattiserie 

√ √ √     

Total 10 7 5 4 2 1 1 
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Dari tabel 4.2 diketahui bahwa media e-Commerce yang paling banyak 

digunakan adalah Instagram, dimana Instagram digunakan oleh semua responden 

sebagai media e-Commerce hal tersebut dikarenakan Instagram memiliki fitur 

yang memang khusus untuk digunakan berbagi foto sehingga mempermudah 

penjual untuk memasarkan produknya dan selain itu, penjual dapat memberikan 

informasi mengenai produknya pada caption foto tersebut. Pada urutan kedua 

adalah LINE, dimana LINE digunakan oleh 7 orang responden dikarenakan LINE 

merupakan messenger yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi 

sehingga dapat digunakan penjual maupun membeli untuk berkomunikasi satu 

sama lain ditambah fitur LINE yang tidak dimiliki messenger lain seperti timeline 

yang dapat digunakan untuk membagi foto yang tidak dimiliki Whatsapp maupun 

BBM. Pada urutan ketiga adalah Whatsapp, dimana Whatsapp digunakan oleh 5 

orang responden dan Whatsapp cukup banyak digunakan sebagai messenger 

untuk berkomunikasi karena tampilannya yang sederhana dan mudah digunakan. 

Pada urutan keempat adalah Facebook, dimana Facebook digunakan oleh 4 orang 

responden. Pada urutan kelima adalah Path, dimana Path digunakan oleh 2 orang 

responden. Pada urutan keenam adalah Go-jek dan BBM yang digunakan oleh 1 

orang responden. 

4.2. Manfaat e-Commerce yang dirasakan 

Manfaat e-Commerce yang dirasakan mengacu pada dampak yang 

dirasakan oleh pelaku usaha kecil bidang kuliner setelah melakukan adopsi e-

Commerce. Hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil tanggapan 

responden terhadap manfaat e-Commerce yang dirasakan adalah sebagai berikut
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Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi per Item 

Manfaat e-Commerce yang dirasakan 

No. Pernyataan Ya 

(2) 

Tidak 

(1) 

Jawaban 

Total 

Skor 

Kategori 

Manfaat e-Commerce yang dirasakan 

1 e-Commerce membantu saya 

dalam meningkatkan 

pertukaran informasi dengan 

konsumen. 

10 

(20) 

0 

(0) 

20 Bermanfaat 

2 e-Commerce membantu 

meningkatkan loyalitas 

konsumen terhadap usaha yang 

saya miliki. 

8 

(16) 

2 

(2) 

18 Bermanfaat 

3 e-Commerce membantu saya 

untuk memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada 

konsumen. 

10 

(20) 

0 

(0) 

20 Bermanfaat 

4 e-Commerce mempermudah 

akses ke pasar internasional. 

8 

(16) 

2 

(2) 

18 Bermanfaat 

5 e-Commerce membantu saya 

untuk memperluas jangkauan 

bisnis. 

10 

(20) 

0 

(0) 

20 Bermanfaat 

6 e-Commerce membantu saya 

untuk mengurangi biaya 

promosi. 

9 

(18) 

1 

(1) 

19 Bermanfaat 

7 e-Commerce membantu saya 

dalam meningkatkan 

pertukaran informasi dengan 

supplier. 

6 

(12) 

4 

(4) 

16 Kurang 

Bermanfaat 

8 e-Commerce membantu saya 

untuk mengurangi biaya 

melalui pembelian berbasis 

internet. 

3 

(6) 

7 

(7) 

13 Tidak 

Bermanfaat 

9 e-Commerce membuat usaha 

saya memiliki posisi yang kuat 

dalam persaingan. 

3 

(6) 

7 

(7) 

 

13 Tidak 

Bermanfaat 

10 e-Commerce mampu untuk 

menarik investor untuk 

berinvestasi ke bisnis yang saya 

miliki. 

2 

(4) 

8 

(8) 

12 Tidak 

Bermanfaat 

 Jumlah 169 

 Rata-rata Total Skor 16.9 Bermanfaat 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)   
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Berdasarkan tabel 4.3. dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel manfaat 

e-Commerce yang dirasakan memiliki skor 16.9 yang artinya usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang yang telah menggunakan e-Commerce lebih dari 6 bulan 

terakhir tergolong dalam kategori bermanfaat. 

Manfaat e-Commerce yang dirasakan tergolong bermanfaat artinya bahwa 

para responden merasakan banyak manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan 

adopsi e-Commerce ke dalam usaha mereka. Dengan melakukan adopsi e-

Commerce tersebut, responden merasa terbantu dalam berbagai hal seperti 

berikut. 

1. e-Commerce membantu usaha kecil bidang kuliner dalam 

meningkatkan berbagai pertukaran informasi dengan konsumen, hal ini 

terbukti melalui pendapat responden dimana mereka merasa terbantu 

dalam kemudahan menyalurkan informasi-informasi seperti informasi 

mengenai promo diskon yang sedang berlaku pada saat itu. e-

Commerce juga memberikan kemudahan kepada konsumen yang 

membuat mereka dapat melihat produk yang dimiliki tanpa harus pergi 

ke booth karena pemilik usaha kecil bidang kuliner dapat memperoleh 

kemudahan untuk menjangkau customer untuk memberikan informasi 

produk berupa foto produk yang dapat disertai dengan nama dan harga 

produknya melalui posting atau private message atau chat. Selain itu, 

informasi tersebut juga dapat berupa informasi kepuasan konsumen, 

biasanya konsumen akan melakukan posting foto makanan yang dibeli 

dan mencantumkan komentar-komentarnya, melalui komentar tersebut 
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pemilik usaha dapat mengetahui kepuasan konsumen akan produk 

tersebut. Jika konsumen terlihat tidak puas maka pemilik usaha dapat 

mengetahuinya dan memperbaiki produk yang dimiliki sehingga 

konsumen dapat menjadi puas.  

2. e-Commerce membantu usaha kecil bidang kuliner meningkatkan 

loyalitas konsumen terhadap usaha yang dimiliki. Hal ini terbukti 

melalui pendapat para pelaku usaha kecil bidang kuliner  di Semarang 

bahwa mereka merasa dengan menggunakan e-Commerce memang 

dapat membuat konsumen menjadi lebih loyal, karena dengan adanya 

e-Commerce dapat membantu untuk mengingatkan konsumen akan 

kehadiran produk yang mereka miliki melalui daily posting pada 

media e-Commerce berupa gambar produk maupun event menarik 

sehingga dapat membuat konsumen menjadi loyal terhadap usaha 

tersebut. Biasanya event atau promo yang diadakan pemilik usaha 

bidang kuliner untuk menarik responden untuk berpartisipasi berupa 

event repost dimana konsumen diharapkan untuk melakukan repost 

foto atau gambar yang telah dipost oleh account pemilik usaha lalu 

mereka harus melakukan tagging ke beberapa account teman dari 

responden, dan nantinya akan dilihat oleh pemilik usaha bidang kuliner 

dan akan diundi beberapa kali sehingga muncul beberapa pemenang, 

bagi konsumen yang memenangkan undian tersebut biasanya akan 

memperoleh produk makanan secara gratis. 
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3. e-Commerce membantu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. 

Hal ini terbukti dan diperkuat melalui pendapat pelaku usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang bahwa mereka dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik  lagi melalui perbaikan-perbaikan dengan 

menerima feedback yang diperoleh dari konsumen sehingga mereka 

dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan bermacam-macam 

cara, salah satunya dengan melihat posting konsumen, karena biasanya 

konsumen akan melakukan posting makanan-makanan yang akan 

dimakan ke media sosial yang dimiliki oleh konsumen sehingga 

pemilik usaha dapat melihat respon dari konsumen melalui account 

sosial media yang dimiliki konsumen. Selain itu, banyak juga 

konsumen yang secara pribadi memberikan pendapat mereka 

mengenai produk maupun pelayanan yang diberikan pemilik usaha 

bidang kuliner melalui private message Instagram, Facebook maupun 

chat secara langsung melalui LINE, Whatsapp, BBM, dan lainnya. Hal 

ini membuat responden selaku pemilik usaha dapat lebih mendekatkan 

usaha yang dimiliki kepada konsumen serta merespon permintaan 

konsumen melalui e-Commerce yang dapat hadir kapan pun tanpa 

terbatas jarak dan waktu.  

4. e-Commerce mempermudah akses ke pasar internasional. Kebanyakan 

dari pelaku usaha kecil bidang kuliner yang menjadi responden 

menyadari dan merasakan manfaat e-Commerce yang pada umumnya 

memang memberikan akses ke pasar internasional karena terkadang 
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ada orang asing yang menyukai posting-an yang mereka buat di 

Instagram, namun kebanyakan dari pemilik usaha kuliner belum 

menargetkan ke pasar internasional ini karena masih ingin fokus 

kepada pasarnya, yaitu kota Semarang. Namun, ada juga usaha seperti 

Lunpia Tri Mulya yang sudah memiliki konsumen yang masih 

berwarganegara Indonesia namun tinggal di luar negeri seperti 

Hongkong, Singapore, dan Amerika. 

5. e-Commerce memperluas jangkauan bisnis. Hal ini terbukti bahwa 

usaha kecil bidang kuliner merasakan dengan menggunakan e-

Commerce dapat membuat bisnis mereka memiliki jangkauan bisnis 

yang lebih luas dari sebelumnya, karena mereka merasa e-Commerce  

membuat usaha kuliner mereka tidak terbatas oleh jarak sehingga 

dimana pun orang tersebut berada dapat melihat produk yang 

ditampilkan pada media e-Commerce apalagi hal tersebut lebih 

dipermudahkan lagi dengan adanya fitur hashtag dan search yang 

tersedia pada media sosial seperti Instagram dan Facebook. Ada 

responden yang menyatakan bahwa ketika orang datang dari luar kota 

dan berlibur ke Semarang, banyak sekali dari mereka yang mampir ke 

toko yang dimiliki pemilik usaha tersebut untuk membeli produk yang 

dimiliki untuk dijadikan oleh-oleh.  

6. e-Commerce membantu untuk mengurangi biaya promosi. Hal ini 

terbukti melalui pendapat pelaku usaha kecil bidang kuliner bahwa 

mereka merasakan penekanan pada biaya promosi yang dikeluarkan 



 
 

33 
 

karena adopsi e-Commerce yang dilakukan membuat biaya promosi 

yang sebelumnya cukup tinggi melalui pembuatan dan membayar jasa 

penyebaran brosur menjadi lebih rendah akibat penggunaan e-

Commerce yang memungkinkan untuk melakukan posting berupa 

gambar produk makanan yang dapat disertai informasi berupa harga 

produk setiap harinya yang cenderung gratis melalui sosial media 

seperti Instagram dan Facebook.  

7. e-Commerce membantu usaha kecil bidang kuliner di Semarang dalam 

meningkatkan pertukaran informasi dengan supplier mengenai bahan 

baku, hal ini terbukti melalui pendapat pelaku usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang bahwa e-Commerce tidak hanya mempermudah 

pertukaran informasi dengan konsumen namun juga pertukaran 

informasi dengan supplier, mereka menjadi dapat lebih mudah 

memperoleh informasi tentang bahan baku dan packaging untuk 

produk yang dimiliki seperti bahan baku apa saja yang dimiliki 

supplier, harga bahan baku dan packaging, pemesanan bahan baku dan 

packaging minimal, bentuk packaging, maupun kualitas packaging. 

Responden juga dapat melakukan pemesanan bahan baku maupun 

packaging untuk produk melalui aplikasi messenger yang ada seperti 

BBM, LINE, Whatsapp, dan lainnya.  

Meskipun manfaat e-Commerce yang dirasakan oleh usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang tergolong bermanfaat namun hanya sedikit para pelaku usaha 
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kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi responden yang merasakan 

manfaat e-Commerce seperti: 

1.  Kurangnya biaya pembelian bahan baku melalui internet karena 

kebanyakan supplier yang dimiliki kebanyakan tidak berbasis online. 

Hal ini berarti manfaat e-Commerce yang dirasakan tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal saja melainkan faktor eksternal seperti 

supplier juga ikut berperan. 

2. Mayoritas usaha kecil bidang kuliner yang menjadi responden tidak 

merasakan manfaat e-Commerce, dimana e-Commerce memperkuat 

posisi usaha pada persaingan karena sekarang ini penggunaan internet 

untuk melakukan aktivitas sebuah usaha sudah merupakan hal yang 

wajar, maka dari itu sekarang ini adopsi e-Commerce pada sebuah 

usaha tidak menimbulkan dampak yang signifikan pada persaingan 

terkait posisi sebuah usaha pada persaingan tersebut.  

3. Mayoritas pelaku usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang 

menjadi responden juga tidak merasakan manfaat yang membuat e-

Commerce dapat menarik investor untuk berinvestasi, namun pemilik 

usaha Sugarsweet Pattiserie berpendapat bahwa sebenarnya e-

Commerce pada usaha kecil bidang kuliner lebih berperan untuk 

menarik para reseller untuk menjual kembali produk yang mereka 

miliki daripada menarik investor untuk melakukan investasi terhadap 

usaha yang dimiliki.  
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4.3. Kapabilitas Teknologi 

Kapabilitas teknologi mengacu pada kemampuan teknologi yang dimiliki 

oleh usaha kecil kuliner bidang Semarang dimana kemampuan teknologi ini 

mengarah pada aktivitas-aktivitas sederhana e-Commerce. Hasil analisis data yang 

diperoleh berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap kapabilitas teknologi 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi per Item 

Kapabilitas Teknologi 

No. Pernyataan Ya 

(2) 

Tidak 

(1) 

Jawaban 

Total 

Skor 

Kategori 

Kapabilitas Teknologi 

1 Saya memiliki strategi yang 

berkaitan dengan 

pengembangan e-Commerce 

pada usaha saya. 

8 

(16) 

2 

(2) 

18 Tinggi 

2 Adanya komputerisasi data 

konsumen pada usaha saya. 

6 

(12) 

4 

(4) 

16 Tinggi 

3 Adanya komputerisasi data 

supplier pada usaha saya. 

4 

(8) 

6 

(6) 

14 Rendah 

 

 

 

4 Adanya komputerisasi data 

mengenai persediaan produk 

pada usaha saya. 

2 

(4) 

8 

(8) 

12 Rendah 

5 Saya memiliki e-mail khusus 

untuk mengelola usaha. 

4 

(8) 

6 

(6) 

14 Rendah 

6 Adanya akses internet melalui 

dial-up line. 

10 

(20) 

0 

(0) 

20 Tinggi 

7 Adanya akses internet melalui 

leased line. 

7 

(14) 

3 

(3) 

17 Tinggi 

8 Saya melakukan adopsi e-

Commerce dengan dibantu 

tenaga ahli. 

0 

(0) 

10 

(10) 

10 Rendah 

 Jumlah 121 

 Rata-rata Total Skor 15.13 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.5. dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel 

kapabilitas teknologi memiliki skor 15.13 yang artinya kapabilitas teknologi yang 

dimiliki usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang telah menggunakan e-

Commerce lebih dari 6 bulan terakhir tergolong dalam kategori tinggi. 

Kapabilitas teknologi tergolong tinggi artinya bahwa responden sudah 

memiliki kapabilitas teknologi berupa aktivitas e-Commerce sederhana seperti 

berikut.   

1. Strategi terkait dengan pengembangan e-Commerce. untuk membuat 

usahanya lebih baik lagi. Mayoritas usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang sudah memiliki strategi untuk melakukan pengembangan e-

Commerce diantaranya ada yang ingin untuk menjalin kerjasama 

dengan Go-Jek untuk memudahkan konsumen melakukan pemesanan 

dan pengiriman secara online, membuat akun LINE atau BBM khusus 

sehingga konsumen dapat melakukan pemesanan, memperluas usaha 

ke sosial media lain seperti Facebook dan media sosial lain bagi yang 

belum memiliki, menggunakan Instagram Ads untuk menggencarkan 

pemasaran melalui iklan yang ditampilkan secara berjangka pada 

akun-akun pengguna Instagram lain, meningkatkan Brand Awareness 

dengan memfokuskan aktivitas usaha pada sosial media tertentu 

melalui posting yang lebih menarik dan lebih rutin. Meskipun banyak 

dari responden yang memiliki ide-ide atau strategi untuk 
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mengembangkan usahanya melalui e-Commerce namun ada juga 

responden yang tidak memiliki strategi terkait pengembangan e-

Commerce pada usaha karena merasa kebingungan hal apa lagi yang 

harus dilakukan. 

2. Komputerisasi data konsumen pada usaha. Kebanyakan usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang sudah melakukan komputerisasi data 

konsumen seperti membuat daftar konsumen pada gadget yang mereka 

miliki sehingga mempermudah pertukaran informasi dengan konsumen 

untuk menjalin hubungan secara jangka panjang jika semisalnya ada 

produk makanan baru atau ada promo tertentu akan menjadi lebih 

mudah untuk menawarkan kepada para konsumen. Ada juga usaha 

kecil bidang kuliner di Semarang yang belum melakukan pencatatan 

data konsumen sama sekali baik secara komputerisasi maupun manual. 

3. Memiliki akses internet dial-up yang berarti memiliki akses internet 

melalui penyedia layanan seluler. Pelaku usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang tidak memiliki alasan khusus dalam memilih penyedia 

layanan seluler  tertentu untuk memiliki akses internet dalam 

menjalankan usahanya. Penggunaan layanan seluler tertentu seperti 3, 

XL, Telkomsel, dan lainnya pada dasarnya hanya dilandasi akan rasa 

nyaman akibat sudah cukup lama menggunakan layanan seluler 

tersebut. Seluruh responden memiliki akses internet dial-up karena 

pada masa seperti sekarang ini, akses internet melalui layanan seluler 

sudah menjadi hal yang wajar. 
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4. Memiliki akses internet melalui leased line dengan menggunakan jasa 

penyedia layanan internet seperti MNC, MyRepublik, dan Indihome 

untuk mendukung aktivitas e-Commerce yang dilakukan. Walaupun 

usaha kecil bidang kuliner di Semarang sudah memiliki akses internet 

secara dial-up, masih banyak pemilik usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang yang menggunakan jasa penyedia layanan internet untuk 

melakukan akses internet. Sebenarnya penggunaan layanan penyedia 

internet ini juga tidak dilandasi dengan alasan khusus karena di rumah 

responden sendiri memang menggunakan layanan dari perusahaan jasa 

penyedia internet tersebut untuk kegiatan sehari-hari. 

Meskipun usaha kecil bidang kuliner di Semarang memiliki kapabilitas 

teknologi yang mengacu pada aktivitas sederhana e-Commerce yang tergolong 

tinggi namun, ada beberapa indikator pada variabel kapabilitas teknologi yang 

masih tergolong rendah karena belum diterapkan, seperti:  

1. Adanya komputerisasi data supplier. Tidak banyak dari responden 

yang memiliki data terkait supplier karena para responden merasa 

belum membutuhkan untuk dilakukannya komputerisasi data supplier 

melihat jumlah supplier yang dimiliki masih sedikit. Namun, ada 

beberapa dari usaha kecil bidang kuliner di Semarang seperti Lekers, 

Lunpia Tri Mulya, Orel Cakery, dan Sugarsweet Pattiserie yang sudah 

menyadari dan merasa bahwa lebih mudah untuk memilah bahan baku 

dari supplier mana yang lebih murah jika memiliki list supplier. 
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2. Adanya komputerisasi data mengenai persediaan produk. Ada banyak 

usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang tidak melakukan 

komputerisasi data mengenai persediaan produk mereka alasannya 

karena mengingat produk yang mereka buat berupa makanan yang 

tidak dapat bertahan lama dan jumlah produksi yang sedikit serta 

mereka juga belum merasa untuk membutuhkan pencatatan persediaan 

produk baik itu manual maupun secara komputerisasi tetapi ada usaha 

kecil bidang kuliner di Semarang yang sudah melakukan pencatatan 

persediaan produk secara manual karena beranggapan bahwa akan 

repot jika melakukan komputerisasi persediaan produk. Namun, ada 

beberapa dari usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi 

responden seperti Ibarbo Pizza dan Pasta Semarang dan Sugarsweet 

Pattiserie sudah melakukan komputerisasi persediaan produk karena 

memudahkan untuk melakukan checking jumlah barang yang 

diproduksi.  

3. Seluruh usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi 

responden memiliki e-mail untuk melakukan pengelolaan usaha 

mereka namun, hanya beberapa dari usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang seperti Lova Cookies, Ibarbo Pizza dan Pasta Semarang, 

Mie GG Semut, dan Sugarsweet Pattiserie yang memiliki e-mail 

khusus untuk mengelola usaha agar tidak tercampur dengan urusan 

pribadi mereka karena kebanyakan dari mereka berpendapat malah 
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akan lebih menyulitkan mereka untuk mengelola 2 e-mail maka dari 

itu mereka tidak membuat e-mail khusus terkait usaha yang dimiliki.  

4. Melakukan adopsi e-Commerce dengan dibantu tenaga ahli. Usaha 

kecil bidang kuliner di Semarang melakukan adopsi e-Commerce 

dengan sendirinya tanpa dibantu tenaga ahli karena memang masih 

bisa ditangani sendiri dan belum membutuhkan bantuan tenaga ahli 

untuk membantu mengelola aktivitas e-Commerce pada usaha yang 

dimiliki. Namun, beberapa usaha kecil bidang kuliner di Semarang 

menggunakan jasa promote di Instagram seperti Aku Cinta Makanan 

Semarang (ACMS) untuk membantu memasarkan produk yang mereka 

miliki akibat jumlah followers yang dimiliki account promote seperti 

Aku Cinta Makanan Semarang (ACMS) cenderung lebih banyak 

daripada akun yang dimiliki oleh pelaku usaha bidang kuliner. 

 

 

4.4.Tingkat Adopsi e-Commerce 

Tingkat Adopsi e-Commerce berkaitan dengan sampai sejauh mana usaha 

kecil bidang kuliner di Semarang melakukan adopsi e-Commerce dalam kegiatan 

usahanya. Hasil analisis data yang diperoleh berdasarkan hasil tanggapan 

responden terhadap tingkat adopsi e-Commerce adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi per Item 

Tingkat Adopsi e-Commerce 

No. Pernyataan Ya 

(2) 

Tidak 

(1) 

Jawaban 

Total 

Skor 

Kategori 

Tingkat Adopsi e-Commerce 

1 Saya menggunakan website 

yang menjelaskan tentang 

produk usaha saya. 

0 

(0) 

10 

(10) 

10 Rendah 

2 Saya memberikan layanan yang 

membuat konsumen dapat 

melakukan pemesanan melalui 

internet. 

9 

(18) 

1 

(1) 

19 Tinggi 

3 Saya memberikan layanan 

pembayaran dengan 

menggunakan credit card 

melalui internet. 

0 

(0) 

10 

(10) 

10 Rendah 

4 Saya menyediakan layanan 

customer service di internet. 

9 

(18) 

1 

(1) 

19 Tinggi 

5 Saya melakukan pemesanan 

bahan baku kepada supplier 

melalui internet. 

1 

(2) 

9 

(9) 

11 Rendah 

6 Saya melakukan pembayaran 

kepada supplier melalui 

internet. 

1 

(2) 

9 

(9) 

11 Rendah 

 Jumlah 80 

 Rata-rata Total Skor 13.33 Rendah 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat dilihat bahwa rata-rata skor variabel tingkat 

adopsi e-Commerce memiliki skor 13.33 yang artinya usaha kecil bidang kuliner 

di Semarang yang telah menggunakan e-Commerce lebih dari 6 bulan terakhir 

tergolong dalam kategori rendah. Tingkat adopsi e-Commerce tergolong rendah 

artinya bahwa:  

1. Seluruh usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi 

responden belum memiliki website sendiri di dalam pengelolaan usaha 



 
 

42 
 

mereka dan aktivitas usaha mereka hanya sebatas pada media sosial 

saja seperti Facebook dan Instagram dengan alasan bahwa bagi pelaku 

usaha kecil bidang kuliner di Semarang  merasa sudah cukup dengan 

dilakukannya aktivitas usaha melalui media sosial untuk 

menginformasikan produknya kepada konsumen dengan didukung 

aplikasi messenger seperti LINE, BBM, Whatsapp untuk menanggapi 

order atau saran dan keluhan dari konsumen. Banyak dari pelaku 

usaha kecil bidang kuliner belum terpikir untuk membuat website 

sendiri untuk menjalankan aktivitas usahanya dan merasa bahwa akan 

rumit untuk mengelola website sendiri dengan tenaga yang dapat 

dikatakan cukup terbatas padahal setiap harinya mereka juga harus 

melakukan produksi, pembuatan website tersebut juga membutuhkan 

waktu dan tenaga ekstra untuk mengenalkan dan memberitahu 

konsumen bahwa mereka sudah memiliki website tersendiri dan lagi 

mereka meyakini konsumen pasti akan lebih sering untuk mengunjungi 

akun media sosial yang mereka miliki daripada website mereka. 

Namun, ada juga dari responden yang ingin untuk memiliki website 

sendiri untuk menjalankan aktivitas usahanya. 

2. Seluruh usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi 

responden tidak memberikan layanan pembayaran dengan 

menggunakan credit card karena kebanyakan dari mereka tidak 

mengetahui cara menyediakan layanan tersebut secara online serta jika 

diterapkan layanan pembayaran ini membutuhkan kerjasama dengan 
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pihak ketiga (bank) yang tergolong rumit dan tidak sesuai dengan 

usaha kecil. Bahkan ada dari mereka yang mengatakan bahwa 

penggunaan kartu kredit tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan 

oleh usaha kecil karena mereka hanya memiliki satu toko saja dan lagi 

harga produk yang mereka miliki cukup murah. 

3. Hampir seluruh usaha kecil bidang kuliner di Semarang yang menjadi 

responden tidak melakukan pemesanan bahan baku melalui internet 

karena bahan  baku yang dibutuhkan para responden harus fresh 

sehingga tidak cocok jika dilakukan pemesanannya melalui internet. 

Kebanyakan dari mereka cenderung membeli bahan baku di pasar pada 

pagi hari sebelum produksi atau berjualan. Namun, ada usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang yang menjadi responden yang sudah 

melakukan pemesanan melalui internet melalui chat di aplikasi 

messenger seperti LINE. 

4. Pembayaran terhadap supplier juga tidak dilakukan melalui internet 

karena tidak tersedianya layanan pembayaran melalui internet 

mengingat kebanyakan dari usaha kecil bidang kuliner di Semarang 

yang menjadi responden berbelanja di pasar sehingga pembayaran juga 

pasti dilakukan secara langsung namun, ada usaha kecil bidang kuliner 

di Semarang yang menjadi responden yang sudah melakukan 

pembayaran melalui internet seperti melalui i-banking.  
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Meskipun tingkat adopsi e-Commerce tergolong rendah namun usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang sudah menerapkan tingkat adopsi e-Commerce yang 

lebih baik seperti: 

1. Layanan yang membuat konsumen dapat melakukan pemesanan 

melalui internet, yaitu melalui aplikasi messenger seperti BBM, LINE, 

WhatsApp, dan lainnya.  

2. Layanan customer service yang kebanyakan dilakukan oleh pemilik 

usaha sendiri, layanan customer service tersebut termasuk pemesanan 

terhadap produk, penerimaan saran maupun keluhan terhadap 

pelayanan yang diberikan atau produk yang dimiliki usaha tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


