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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manfaat e-Commerce yang dirasakan pada usaha kecil bidang 

kuliner di Semarang tergolong dalam kategori bermanfaat, yang berarti usaha 

yang melakukan adopsi e-Commerce benar-benar memperoleh manfaat dari 

melakukan adopsi e-Commerce, hal ini tercermin melalui  para responden yang 

merasakan banyak manfaat dari melakukan adopsi e-Commerce seperti membantu 

meningkatkan pertukaran informasi dengan konsumen, membantu meningkatkan 

loyalitas konsumen terhadap usaha, membantu untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada konsumen, mempermudah akses ke pasar internasional, 

membantu untuk memperluas jangkauan bisnis, membantu untuk mengurangi 

biaya promosi.  

Namun ada manfaat e-Commerce yang belum dirasakan sehingga ada 

beberapa manfaat e-Commerce yang dirasakan masuk ke dalam kategori tidak 

bermanfaat dan hal tersebut ternyata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

supplier karena ada manfaat e-Commerce seperti mengurangi biaya melalui 

pembelian berbasis internet. Kebanyakan supplier yang dimiliki oleh responden 

tidak berbasis online sehingga manfaat e-Commerce untuk mengurangi biaya 

melalui pembelian berbasis internet kurang dirasakan. Responden juga tidak 

merasakan adanya manfaat e-Commerce berupa membantu usaha memiliki posisi 
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yang kuat dalam sebuah persaingan dan manfaat lain seperti menarik investor 

untuk berinvestasi  ke usaha yang dimiliki. 

Kapabilitas teknologi yang dimiliki oleh usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang masuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini tercemin melalui aktivitas e-

Commerce sederhana yang sudah dilakukan pada usaha kecil yang dimiliki oleh 

para responden seperti memiliki strategi yang berkaitan dengan pengembangan e-

Commerce pada usaha, melakukan komputerisasi terkait data konsumen pada 

usaha, adanya akses internet secara dial-up line dan leased line, bahkan responden 

mampu untuk melakukan adopsi e-Commerce tanpa dibantu oleh tenaga ahli. 

Namun, masih ada hal mendasar terkait dengan kapabilitas teknologi yang 

mengacu pada aktivitas mendasar e-Commerce yang masih belum diterapkan 

seperti memiliki e-mail khusus untuk usaha dan komputerisasi data persediaan 

produk dan data supplier karena responden belum menyadari pentingnya atau 

manfaat yang dapat diperoleh dari menerapkan hal tersebut. 

Tingkat adopsi e-Commerce yang dimiliki oleh usaha kecil bidang kuliner 

di Semarang  masuk ke dalam kategori rendah karena penerapan tingkat adopsi e-

Commerce yang lebih baik seperti memiliki situs sendiri belum terlalu banyak 

dipikirkan oleh responden, memberikan layanan pembayaran dengan 

menggunakan credit card. Selain itu, belum banyak usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang yang melakukan pemesanan bahan baku dan pembayaran melalui 

internet mengingat supplier yang dimiliki tidak berbasis online. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan 

untuk usaha kecil bidang kuliner di Semarang. 

1. Terkait dengan indikator dari variabel manfaat e-Commerce yang 

dirasakan yang tidak bermanfaat seperti “e-Commerce membantu 

mengurangi biaya melalui pembelian berbasis internet”. Manfaat ini 

kurang dapat dirasakan karena kebanyakan pelaku usaha kecil bidang 

kuliner di Kota Semarang tidak melakukan pembelian bahan baku dan 

packaging melalui internet. Diharapkan  pelaku usaha kecil bidang 

kuliner di Kota Semarang mulai mencoba untuk melakukan pembelian 

berbasis internet, karena dengan melakukan pembelian berbasis 

internet, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mencari bahan 

baku dan packaging dapat dihilangkan serta dapat menghemat waktu 

yang digunakan untuk mencari bahan baku atau packaging tertentu. 

2. Terkait dengan indikator dari variabel manfaat e-Commerce yang 

dirasakan yang tidak bermanfaat seperti “e-Commerce membuat usaha 

memiliki posisi yang kuat”. Manfaat e-Commerce ini kurang dapat 

dirasakan karena memang sekarang ini penggunaan e-Commerce 

sudah merupakan hal yang biasa, namun menurut responden yang 

merupakan pelaku usaha kecil bidang kuliner di Semarang, manfaat ini 

dapat dirasakan jika foto yang di posting ke sosial media dapat 

menarik konsumen maka dapat membuuat usaha lebih unggul 

dibandingkan pesaing. Maka dari itu diharapkan para pelaku usaha 
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kecil bidang kuliner di Semarang dapat melakukan hal serupa, yaitu 

dengan memposting foto produknya semenarik mungkin sehingga 

dapat menarik konsumen dibandingkan pesaing-pesaing lain. 

3. Terkait dengan indikator dari variabel manfaat e-Commerce yang 

dirasakan yang masih tidak bermanfaat seperti “e-Commerce mampu 

untuk menarik investor untuk berinvesasi ke bisnis yang dimiliki”. 

Menurut responden yang merupakan pelaku usaha kecil bidang kuliner 

di Semarang, e-Commerce lebih kepada menarik reseller daripada 

investor untuk melakukan investasi, maka dari itu baik untuk menarik 

reseller maupun investor diharapkan para pelaku usaha kecil mulai 

mencoba untuk mencari reseller online dan menawarkan kerjasama 

untuk membantu menjualkan produknya. 

4. Terkait dengan indikator dari variabel kapabilitas teknologi yang 

rendah seperti “Komputerisasi data mengenai persediaan produk pada 

usaha”. Diharapkan usaha kecil bidang kuliner memulai untuk 

melakukan komputerisasi data supplier dan persediaan produk. 

Komputerisasi data supplier berperan penting dalam sebuah usaha 

untuk mempermudah pencarian supplier yang memiliki bahan baku 

termurah, meskipun supplier yang dimiliki masih sedikit hal ini tetap 

perlu dilakukan. Selain itu, data terkait persediaan produk juga 

diperlukan dalam usaha, dengan walaupun produk yang diproduksi 

hanya sedikit dan berumur pendek dengan mengetahui persediaan 

produk, sebuah usaha dapat mengetahui permintaan konsumen yang 
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paling banyak pada jenis produk apa, sehingga pemilik usaha dapat 

mengambil keputusan untuk lebih memperbanyak produksi produk 

kuliner yang lebih tren atau laris dipasaran pada saat itu. 

5. Terkait dengan indikator dari variabel tingkat adopsi e-Commerce 

yang rendah seperti “menggunakan website yang menjelaskan tentang 

produk usaha saya”. Sebenarnya bagi usaha kecil hal ini belum terlalu 

perlu untuk dilakukan, namun diharapkan usaha kecil bidang kuliner di 

Semarang, mulai memikirkan untuk membuat website sendiri sehingga 

jika nantinya usaha yang dimiliki bertambah besar pasti nantinya akan 

perlu untuk membuat website karena memiliki target pasar yang 

semakin luas, dengan adanya website tersendiri menggambarkan 

bahwa sebuah usaha memiliki kredibilitas bahwa usaha tersebut dapat 

dipercaya dan memang berkomitmen untuk menjalankan usaha 

sehingga usaha tersebut sudah memiliki nilai tambah di mata 

konsumen dibandingkan pesaing-pesaing lainnya. 

6. Terkait dengan indikator dari variabel tingkat adopsi e-Commerce 

yang rendah seperti “memberikan layanan pembayaran dengan 

menggunakan credit card melalui internet”, meskipun hal ini belum 

begitu diperlukan pada usaha kecil, diharapkan pelaku usaha kecil 

bidang kuliner di Semarang dapat memahami atau mencari tahu 

tentang cara untuk menyediakan layanan pembayaran credit card 

sehingga jika nantinya diperlukan pelaku usaha dapat dengan cepat 

mengadakan layanan credit card karena sudah mengetahui prosedur 
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dan cara-cara untuk menciptakan layanan pembayaran menggunakan 

credit card. 

7. Terkait dengan indikator dari variabel tingkat adopsi e-Commerce 

yang rendah seperti “melakukan pemesanan bahan baku kepada 

supplier melalui internet” dan “melakukan pembayaran kepada 

supplier melalui internet”. Kebanyakan dari responden tidak 

melakukan pemesanan bahan baku serta pembayaran kepada supplier 

melalui internet karena kebanyakan supplier memang tidak berbasis 

online. Maka dari itu diharapkan para pelaku usaha bidang kuliner 

dapat memberikan saran kepada supplier yang dimiliki untuk 

setidaknya menyediakan layanan pemesanan berbasis online untuk 

mempermudah transaksi antara supplier dan pemilik usaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 


