
 

1 

 

BABI 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Hubungan antara perdagangan dan teknologi telah lama ada dan berlanjut 

untuk waktu yang lama. Banyak perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dalam beberapa dekade terakhir telah menyebabkan banyak 

evolusi di banyak bidang seperti perdagangan global. Akibatnya, proses yang 

terlibat dalam banyak bidang seperti perdagangan, ekonomi, perbankan, bea 

cukai, dll telah berkembang dan berubah. Seiring berlalunya waktu, perdagangan 

tradisional tidak akan lagi dapat merespon kebutuhan modern. Oleh karena itu, 

metode perdagangan baru akan dibutuhkan (Rahayu dan Day, 2015).  

 Saat ini, perusahaan pengembang kecil memainkan peran penting dalam 

memperbaiki dan meningkatkan indeks e-commerce dan ekonomi global. Dengan 

demikian, keuntungan dari metode baru dan modern seperti e-commerce dalam 

melakukan proses komersial dapat memainkan peran penting dalam kesuksesan 

perusahaan komersial. Saat ini, internet telah menjadi komponen kehidupan 

orang-orang yang sangat diperlukan. Mayoritas orang di seluruh dunia mengakui 

bahwa internet memainkan peran penting dalam kehidupan kita dan telah 

menyebabkan produksi kesempatan kerja dan evolusi dalam bisnis dan 

perdagangan. Teknologi elektronik telah banyak menghasilkan peluang melalui 

pola bisnis (Apavaloaie, 2014).  
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 Berkat dampaknya yang luar biasa dan berbuah pada ekonomi, sains, 

masyarakat, dan sebagainya, teknologi informasi (TI) dianggap sebagai salah satu 

inovasi terbesar. Penerapan TI dalam operasi yang berkaitan dengan proses 

komersial dan ekonomi telah menyebabkan penciptaan interdisipliner baru, 

disebut sebagai e-commerce, yang memainkan peran luar biasa dalam urusan 

ekonomi global. Tidak diragukan lagi, memanfaatkan TI adalah salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan efisiensi perdagangan dengan menggunakan e-

commerce. E-commerce telah menyebabkan perubahan dramatis dan evolusi 

dalam urusan komersial. Artinya, e-commerce telah menyebabkan variasi dan 

perubahan dalam membeli dan menjual produk dan item dan telah memperbaiki 

hubungan dan komunikasi antara pelanggan dan pemasok. Selanjutnya, hal itu 

telah menghasilkan perubahan mendasar dalam pandangan bisnis dalam hal 

produksi yang lebih baik dan hubungan yang lebih baik antara pelanggan dan 

produsen (Yang et al., 2015). 

 Perkembangan dan kemajuan di bidang TI dengan cepat memimpin 

masyarakat menuju pengetahuan dan masyarakat berbasis kesadaran. Teknologi 

informasi dan komunikasi menciptakan kesempatan bagi organisasi untuk 

memenuhi aktivitas komersial mereka secepat mungkin. Perkembangan yang 

dicapai pada akhir abad ke-20 menghasilkan pembentukan e-commerce yang 

merevolusi bidang perdagangan dan bisnis. Dengan kata lain, e-commerce telah 

mengubah secara dramatis gaya hidup orang-orang di negara maju. E-commerce 

dianggap sebagai salah satu contoh terbaik di mana teknologi informasi dan 

komunikasi diterapkan untuk tujuan ekonomi. Dengan menggunakan teknologi ini 
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dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, meningkatkan 

efisiensi komersial dan memfasilitasi konvergensi dan kesatuan negara, terutama 

negara-negara berkembang. Seiring perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, organisasi yang tersedia di industri yang berbeda harus menggunakan 

dan menerapkan teknologi ini sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari 

keunggulan kompetitif mereka. Memang, organisasi harus berhenti menggunakan 

metode komersial tradisional dan menyambut inovasi teknologi baru yang 

berbasis di seluruh dunia dan, karenanya mendorong organisasi menuju 

pembangunan dan kemakmuran (Borges et al., 2009). 

 Website e-commerce di Indonesia semakin banyak. Menurut Pengelola 

Domain Internet Indonesia (PANDI) dalam Cordiaz dan Prahasto (2013), sampai 

tahun 2006 domain co.id terdaftar berjumlah 15844 domain. Berdasarkan data 

mulai tahun 2002 sampai tahun 2006 didapatkan rata-rata pertumbuhan jumlah 

domain co.id sebesar 17,56%. Besarnya pertumbuhan domain tersebut jika 

diproyeksikan di tahun 2010, akan diperkirakan jumlah domain co.id sebesar 

30.200 lebih. Jumlah website e-commerce dengan top level domain dot com 

(.com) yang melayani transaksi untuk pengunjung dari Indonesia tidak dapat 

diketahui. 

 Sudah kurang lebih satu dekade konsep teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) telah muncul sebagai fenomena baru dan kuat di dunia. Hal ini 

telah mulai memengaruhi kehidupan orang secara langsung atau tidak langsung 

melalui dampaknya yang signifikan terhadap struktur budaya, ekonomi, sosial dan 

politik. E-commerce telah menyebabkan perubahan dan evolusi yang jelas dalam 
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fondasi konvensional administrasi masyarakat dengan memperkenalkan sistem 

manajemen baru (Apavaloaie, 2014). E-commerce bukanlah konsep baru namun 

mengalami perkembangan yang meningkat dan tak terduga dalam beberapa tahun 

terakhir. Memang, internet dapat dianggap sebagai pembenaran utama untuk 

pengembangan e-commerce (Choshin dan Ghaffari, 2017).  

 E-commerce yang sukses memerlukan rencana yang cermat, oleh karena 

itu, sumber daya yang ada harus digunakan secara optimal, kebutuhan harus 

diidentifikasi dan dianalisis, harapan pelanggan harus dihormati, manfaat bersama 

harus direalisasikan dan yang terbaru. pengetahuan dan teknologi harus 

diterapkan. Untuk berhasil, e-commerce membutuhkan faktor-faktor pendukung. 

Dalam penelitian ini mengidentifikasi faktor dan parameter yang berpengaruh 

pada keberhasilan e-commerce. Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah dengan 

diketahuinya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan e-commerce 

maka diharapkan dapat meningkatkan penggunaan e-commerce di usaha mikro 

kecil (UMK) Semarang. 

 Objek riset ini di usaha mikro kecil (UMK) karena UMK merupakan katup 

penyelamat ekonomi Indonesia. Selain sebagai katup penyelamat, UMK juga 

memberikan kontribusi yang terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB). Kategori usaha di sektor ini juga merupakan kesempatan kerja yang paling 

realistis bagi orang miskin. Distribusi penyebaran perusahaan menurut skala usaha 

menurut Sensus Ekonomi 2006 (BPS, 2006) menyatakan bahwa UMK 

mendominasi sebesar 99,75 persen, dan hanya 0,19 persen merupakan usaha skala 

besar. Dominasi skala usaha mikro sebesar 83,27 persen atau sebanyak 18,933 
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juta usaha dan 15,81 persen usaha kecil. Ini jelas memberikan gambaran bahwa 

UMK di Indonesia sangat penting. Data lain yang cukup penting adalah  adanya 

serapan tenaga kerja yang mampu diciptakan oleh sektor UMK mencapai  83,87 

persen dari 49,67 juta total tenaga kerja Indonesia.  

 Didukung adanya studi yang mengemukakan bahwa inovasi terkait dengan 

TI seperti e-commerce oleh UMK dapat memberikan berbagai macam keuntungan 

yang signifikan bagi bisnis mereka. Keuntungan tersebut antara lain: UMK dapat 

menyamakan posisi dengan bisnis berskala besar, memudahkan komunikasi 

dengan pelanggan, dapat meningkatkan inovasi, produksi, penjualan serta layanan 

perusahaan dan mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan daya saing 

produk lokal (Fadila et al., 2014). 

 Choshin dan Ghaffari (2017) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan e-commerce di UMK Iran. Hasil penelitiannya 

menemukan bahwa faktor-faktor: orientasi pada kepuasan pelanggan, biaya, 

infrastruktur serta kesadaran dan pengetahuan berpengaruh terhadap penggunaan 

e-commerce. Dalam saran penelitiannya Choshin dan Ghaffari (2017) 

menyarankan untuk meneliti dengan sampel lain sehingga dalam penelitian ini 

diteliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan e-commerce di 

UMK Semarang. Yang dimaksud kesuksesan e-commerce dalam penelitian ini 

adalah penggunaan e-commerce di UMK Semarang sehingga menggunakan 

sampel UMK Semarang yang telah menggunakan e-commerce minimal setahun. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul: “PENGARUH 

ORIENTASI PADA KEPUASAN PELANGGAN, BIAYA, 
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INFRASTRUKTUR SERTA KESADARAN DAN PENGETAHUAN 

TERHADAP KESUKSESAN E-COMMERCE DI USAHA MIKRO KECIL 

SEMARANG.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Apakah orientasi pada kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap 

kesuksesan e-commerce? 

2. Apakah biaya berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-commerce? 

3. Apakah infrastruktur berpengaruh positif terhadap kesuksesan e-

commerce? 

4. Apakah kesadaran dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap 

kesuksesan e-commerce? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh orientasi pada kepuasan pelanggan terhadap 

kesuksesan e-commerce. 

2. Untuk mengetahui pengaruh biaya terhadap kesuksesan e-commerce. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap kesuksesan e-

commerce. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pengetahuan terhadap 

kesuksesan e-commerce. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka manfaat penelitian dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis 

Bagi para praktisi pemilik UMK, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kesuksesan e-commerce dari UMK. Sehingga dapat diperbaiki faktor yang 

tidak berpengaruh dan dapat ditingkatkan faktor berpengaruh. 

2. Kontribusi teoritis 

Membuktikan teori Technological, Organizational and Environmental 

Framework (TOE). Pertama, kerangka TOE telah dikenal secara luas oleh 

penelitian sebelumnya sebagai kerangka kerja yang mapan untuk 

mempelajari adopsi e-commerce. Kedua, kerangka TOE 

mempertimbangkan berbagai konteks, tidak hanya berfokus pada konteks 

teknologi (seperti IDT), namun juga mempertimbangkan konteks organisasi 

dan lingkungan. Hal ini diakui bahwa model yang mencakup banyak 

dimensi dapat memberikan kekuatan penjelasan yang lebih baik daripada 

model yang hanya mencakup satu dimensi. Ketiga, kerangka TOE diakui 
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sebagai model yang menggunakan perspektif interaktif yang 

mengasumsikan bahwa perubahan dalam organisasi ditentukan tidak hanya 

oleh individu dalam organisasi tetapi juga oleh karakteristik organisasi 

tempat mereka beroperasi.  

 

1.4. Kerangka Pikir  

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

 

 H1 (+) 

 H2 (+) 

 H3 (+) 

 H4 (+)  

 

 Berkat dampaknya yang luar biasa dan berbuah pada ekonomi, sains, 

masyarakat, dan sebagainya, teknologi informasi (TI) dianggap sebagai salah satu 

inovasi terbesar. Penerapan TI dalam operasi yang berkaitan dengan proses 

komersial dan ekonomi telah menyebabkan penciptaan interdisipliner baru, 

disebut sebagai e-commerce, yang memainkan peran luar biasa dalam urusan 

ekonomi global. Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan e-commerce, antara lain orientasi pada kepuasan pelanggan, biaya, 

infrstruktur serta kesadaran dan pengetahuan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah: 

BAB  I PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan sampai dengan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, objek dan 

lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber dan jenis data, 

teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel serta teknik analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. 




