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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

I.1. Latar Belakang 

       Elektronik marketing (e-marketing) mulai diminati banyak pelaku bisnis 

seiring dengan perkembangan teknologi internet, dimana hampir seluruh orang 

di dunia dapat mengakses internet. Keterlibatan e-marketing pada usaha mikro, 

kecil dan menengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah jenis usaha yang dibedakan 

berdasarkan aset dan omset yang dimiliki. Untuk usaha mikro, aset yang 

dimiliki maksimal lima puluh juta rupiah, dengan omset maksimal tiga ratus 

juta rupiah. Sedangkan untuk usaha kecil, memiliki aset lebih dari lima puluh 

juta rupiah hingga maksimal lima ratus juta rupiah, dengan omset lebih dari tiga 

ratus juta hingga maksimal dua milyar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki 

aset lebih dari lima ratus juta dan omset lebih dari dua milyar rupiah. 

(“Perkembangan UKM dan UMKM di Indonesia,” n.d.)  

  Pertumbuhan tersebut dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjadi negara 

berpenghasilan menengah pada tahun 2025. Ada arahan yang disarankan bagi 

pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan digital dalam usaha mikro, kecil, 

dan menengah. Pertama, meningkatkan akses broadband. Peningkatan akses 

broadband dan kualitas layanan akan mendorong adopsi teknologi digital. 

(“Kementerian Komunikasi dan Informatika,” n.d.) 

Kedua, memperluas pembayaran elektronik atau e-payment. Hal ini dapat 

meningkatkan kepercayaan dalam platform pembayaran e-commerce yang 
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dapat meningkatkan volume transaksi digital di Indonesia. Ketiga, memperluas 

akses terhadap investasi. Hambatan akses investasi dapat mengurangi potensi 

usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Keempat, memperluas 

layanan pemerintah secara elektronik (e-government). Layanan pemerintah 

melalui online jauh lebih efektif dan efisien.(“Kementerian Komunikasi dan 

Informatika,” n.d.) 

E-marketing merupakan sisi pemasaran dari e-commerce, yang terdiri dari 

kerja dari perusahaan untuk mengkomunikasikan, mempromosikan, dan 

menjual barang dan jasa melalui internet (Fataryeji, 2004). Dalam jurnal 

Journal of American Academy of Business, e-marketing adalah proses 

memasarkan produk dan layanan kepada pelanggan dengan menggunakan 

media web. Promosi, iklan, transaksi dan pembayaran dapat dilakukan melalui 

halaman web. Pengguna internet marketing dapat dengan mudah mengakses 

informasi dimana pun dengan komputer yang terhubung ke internet. 

Dalam e-marketing ada, pihak yang berperan penting dalam perputaran 

ruang di Internet yakni market dan vendor. Market adalah tempat 

berkumpulnya para calon pembeli, contoh market adalah sosial media 

(Facebook, Instagram), Google, Yahoo. Sedangkan vendor adalah pihak yang 

membuat produk/jasa untuk dipromosikan ke market. Beberapa contoh vendor 

adalah e-marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Amazon. (“Definisi 

Internet Marketing,” n.d.) 

 E-marketplace adalah ruang online di mana pembeli dan penjual 

bertemu untuk melakukan transaksi yang melibatkan barang dan atau jasa. 
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Banyak pelaku usaha mendapat keuntungan yang begitu besar hanya dari e-

marketplace, bahkan mereka sendiri belum tentu memiliki toko offline. 

Sehingga banyak para pelaku usaha dengan sendirinya terdorong untuk 

mempelajari e-marketplace. E-marketplace memiliki beberapa manfaat antara 

lain biaya lebih murah tanpa harus menyewa toko, calon konsumen lebih 

banyak, semakin besarnya kepercayaan konsumen pada seller dunia maya, 

seller tidak perlu menjelaskan berulang-ulang keungulan produknya. (Corrot 

& Nussenbaum,2014) 

Seiring dengan perkembangan internet yang begitu pesat, dan hampir 

sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan fasilitas internet, e-

marketplace pun semakin banyak diminati oleh banyak pelaku usaha, dan 

menjadi peluang yang besar untuk meningkatkan penjualan sebuah bisnis.  

Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai strategi yang perlu 

disiapkan untuk melakukan inovasi pemasaran melalui pemanfaatan e-

marketplace dalam pengembangan bisnis. Pemilihan e-marketplace dalam 

inovasi pemasaran karena e-marketplace merupakan tempat umum 

berkumpulnya para penjual dan pembeli, sehingga akan banyak pembeli 

mencari barang yang dibutuhkan maupun diinginkan melalui e-marketplace. 

Begitu pula dengan banyaknya penjual yang berkumpul di e-marketplace 

dapat membantu untuk bertukar informasi dengan penjual lain. Tidak dapat 

dipungkiri, persaingan antar penjual juga semakin ketat, namun dengan 

begitu dapat terus memacu kreativitas para penjual sehingga dapat 

memberikan produknya dengan kualitas terbaik.  Banyaknya benefit yang 
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diberikan oleh penyedia e-marketplace, seperti fasilitas iklan, adanya 

rekening bersama untuk keamanan pembeli dan penjual, dapat membantu 

penjual memasarkan produknya di e-marketplace tersebut.  

Bisnis yang digunakan pada penelitian ini yaitu, bisnis kerajinan tangan 

tas fashion wanita, dengan merek Manzi Merci. Manzi Merci berdiri pada 

Maret 2016, Manzi Merci menjual dua model tas wanita, yang menggunakan 

bahan kain linen import, Manzi Merci melayani customize design¸ sehingga 

pelanggan dapat memilih sendiri motif tas yang mereka inginkan. Pemasaran 

Manzi Merci selama ini menggunakan sosial media, pelanggan dapat memilih 

motif yang mereka inginkan melalui Instagram, selanjutnya pelanggan dapat 

memesan tas dengan menginformasikan kode yang tertera di motif kain dan 

model tas yang mereka inginkan melalui Whatsapp atau Blackberry 

Messenger. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Online shop Manzi Merci melalui Instagram 

 (Sumber: Instagram @manzimerci_, 2017) 

Selama Manzi Merci berdiri, Manzi Merci memiliki rata-rata omzet 

perbulan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah. Meskipun telah dipasarkan 
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melalui media sosial yaitu Instagram, penjualan Manzi Merci belum 

mengalami peningkatan.  

        Tabel 1.1 Data omzet penjualan produk Manzi Merci tahun 2016 (dalam rupiah) 

Agustus September Oktober November Desember 

1.350.000 1.650.000 1.100.000 1.150.000 1.100.000 

(Sumber: data penjualan Manzi Merci, 2016)  

Oleh karena itu, Manzi Merci akan melakukan inovasi pemasaran untuk 

mengembangkan bisnis Manzi Merci melalui e-marketplace, diharapkan 

dapat membantu Manzi Merci meningkatkan omzet penjualan serta 

keuntungan dari bisnis tersebut. 

 

I.2.  Rumusan Masalah 

       Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, dalam penelitian ini 

mengangkat beberapa permasalahan yang timbul dalam menghadapi inovasi 

pemasaran dengan menggunakan e-marketplace untuk pengembangan bisnis 

Manzi Merci. Beberapa masalah yang timbul dapat dirumuskan kedalam 

beberapa hal sebagai berikut: 

- Apa inovasi pemasaran yang tepat untuk membantu meningkatkan 

penjualan Manzi Merci? 

- Bagaimana dampak inovasi pemasaran dalam penjualan Manzi Merci? 
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I.3.  Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang muncul, penelitian ini dibuat dengan tujuan 

menjawab beberapa permasalahan tersebut. Dengan menjawab dari 

permasalahan yang ada dan memahami tujuan dari penelitian ini, diharapkan 

dapat membantu para pelaku usaha untuk memanfaatkan inovasi pemasaran 

sehingga dapat mengembangkan bisnisnya melalui e-marketplace. Tujuan 

dari penelitian ini, yaitu: 

- Menemukan inovasi pemasaran yang tepat pada bisnis Manzi Merci melalui 

e-marketplace. 

- Mengetahui dampak inovasi pemasaran dalam penjualan Manzi Merci. 

 

I.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Bagi  perusahaan,  sebagai  bahan  evaluasi  untuk pengembangan bisnis 

melalui e-marketplace. 

2. Bagi peneliti lain,   untuk   menambah   pengetahuan   dan   wawasan 

dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan 

khususnya mengenai perhitungan bisnis yang dikembangkan melalui e-

marketplace. 

3. Bagi akademi, untuk memberikan pemaparan terkait perkembangan e-

marketplace yang ada di Indonesia. 

  


