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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi di era modern terlihat sangat pesat dari tahun 

ke tahun, terutama perkembangan teknologi internet. Saat ini, internet 

menjadi sesuatu yang melekat pada masyarakat, dan tidak dipungkiri lagi 

bahwa hal tersebut menjadikan manusia ketergantungan terhadap nya. Di 

era globalisasi ini, internet merupakan sebuah kebutuhan manusia dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari nya, hampir semua kegiatan yang 

dilakukan bisa disangkutkan bahwa manusia membutuhkan internet, 

seperti dalam kegiatan belajar mengajar; berkendara; berkomunikasi; 

bahkan sampai kegiatan memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli 

makan dan membeli pakaian pun dibutuhkan teknologi internet.  

Dari segala kegiatan yang dipermudah oleh kecanggihan teknologi 

internet akan memunculkan sikap konsumtif pada masyarakat. Karena 

merasa dimudahkan oleh teknologi internet, perilaku konsumtif akan 

melekat pada masing-masing masyarakat, dimana mereka akan membeli 

sesuatu secara berlebihan tanpa didasarkan faktor kebutuhan, namun 

hanya karena ingin memenuhi hasrat keinginan untuk memiliki, entah itu 

hasrat dari diri sendiri ataupun efek melihat atau mengikuti orang lain, dan 

efek mengikuti tren. Di lain hal, dari perilaku konsumtif tersebut 

menjadikan sebuah kesempatan baik bagi sebagian orang yang menjadikan 

teknologi internet untuk menghasilkan uang. Teknologi internet sudah 

tidak asing lagi digunakan sebagai media bisnis, yang biasa disebut 

dengan e-Commerce (perdagangan elektronik). E-Commerce sendiri 

merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen 

(consumers), manufaktur (manufactures), service providers dan pedagang 

perantara (intermediateries) dengan menggunakan jaringan-jaringan 

komputer (computer network) yaitu internet (Barkatullah & Prasetyo, 
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2006, 10). Pengertian lain menyebutkan bahwa e-Commerce merupakan 

penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan 

dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya internet. Sedangkan 

menurut Kalakota dan Winston (Suyanto, 2003, 11), definisi e-Commerce 

dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama dari perspektif 

komunikasi, e-Commerce adalah pengiriman barang, layanan, informasi, 

atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan 

elektronik lainnya; yang kedua dari perspektif proses bisnis, e-Commerce 

adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi 

bisnis dan aliran kerja; yang ketiga dari perspektif layanan, e-Commerce 

merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, 

dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (service cost) ketika 

meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan 

pengiriman; dan yang terakhir dari perspektif online, e-Commerce 

menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun 

informasi melalui internet dan sarana online lainnya. 

Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) (A. P. J. I. Indonesia, 2017), 

pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta user 

atau sekitar 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 262 juta 

orang. Hal tersebut ternyata juga terjadi peningkatan dari tahun sebelum 

nya yaitu tahun 2016 dengan jumlah pengguna internet 132,7 juta orang 

atau 50% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan jika melihat hasil riset 

yang dilakukan oleh idEA Asosiasi E-Commerce Indonesia (A. E.-C. 

Indonesia, 2016), bahwa penjualan terbesar dalam bisnis online di 

Indonesia bergerak di bidang fashion, yang mana dapat di simpulkan 

bahwa kebutuhan akan fashion atau ketertarikan terhadap fashion pada 

masyarakat di Indonesia itu sangat tinggi. Oleh karena itu, bisnis online di 

bidang fashion yang meliputi (pakaian dan aksesoris) semakin digandrungi 

oleh para pelaku bisnis online. Termasuk di Semarang, pelaku Usaha 
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Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama pelaku usaha mikro banyak 

yang sudah menjalankan bisnis nya di bidang fashion.  

Seperti yang kita ketahui, saat ini pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) semakin menduduki tangga teratas perekonomian di 

Indonesia dan memiliki peranan penting dalam perekonomian di 

Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (B. Indonesia, 2015), pada tahun 

2013 jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka 57.900.787 unit atau 

99.9%, sedangkan sisa nya merupakan usaha besar dengan jumlah 5.066 

atau 0.01%. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan UMKM 

perekonomian Indonesia sangat lah terbantu, juga diikuti dengan angka 

pengangguran di Indonesia yang terus berkurang. Di provinsi Jawa Tengah 

sendiri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan UMKM pada tahun 2018 (UMKM, n.d.), jumlah pelaku UMKM terus 

meningkat setiap tahun nya bahkan tidak pernah mengalami penurunan 

selama 10 tahun terakhir. 

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2008 – 2018 

Provinsi Jawa Tengah 

 

Gambar 1. 1 Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2008 – 

2018 Provinsi Jawa Tengah 
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Jika melihat pelaku bisnis online saat ini, dapat dibedakan antara 

pelaku bisnis yang menggunakan sosial media hanya untuk mengikuti 

trend tanpa dikelola dengan baik, biasanya pelaku bisnis ini memiliki toko 

konvensional atau sekurang-kurangnya memiliki toko yang berada di 

tempat tinggal pemilik itu sendiri; dengan pelaku bisnis yang sangat 

bergantung pada sosial media yang mereka gunakan untuk menunjang 

kegiatan aktivitas bisnis nya, disini dapat terbagi ke dalam 2 kategori yang 

berbeda pula, kategori pertama untuk mereka yang menggunakan sosial 

media sebagai media penjualan utama, tetapi tanpa melakukan banyak 

kegiatan penunjang di dalam pengelolaan nya; kategori kedua adalah 

mereka yang menggunakan sosial media sebagai media penjualan utama, 

dengan diikuti dengan banyak kegiatan penunjang di dalam pengelolaan 

nya, kegiatan penunjang tersebut biasanya berupa: memiliki konsep atau 

tema yang diusung kedalam bentuk layout akun sosial media, dengan 

meng-upgrade konsep atau tema tersebut dalam periode kurun waktu 

tertentu; melakukan kegiatan endorsement; memanfaatkan jasa paid 

promote; dan masih banyak kegiatan bisnis lain nya yang dijadikan 

sebagai acuan utama untuk menunjang aktivitas bisnis tersebut seperti 

memberikan discount disaat-saat tertentu dan mengadakan giveaway. 

Sebelum berkembangnya teknologi internet, kesuksesan bisnis 

dilihat dari bagaimana perkembangan fisik usaha (toko konvensional), 

seperti ramai atau tidak nya toko tersebut dikunjungi oleh pelanggan. 

Sedangkan saat ini, keadaan tersebut sudah tidak menjadi titik ukur 

kesuksesan bisnis karena banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM), terutama pelaku usaha mikro di Semarang (bidang fashion) 

yang sukses tanpa memiliki toko konvensional. Hal tersebut tentu nya 

diikuti dengan perkembangan masing-masing pelaku bisnis dalam 

menjalankan dan mengembangkan bisnis e-Commerce nya sebagai 

penunjang aktivitas bisnis. Bagaimana mereka berlomba-lomba untuk 

menyusun dan menata lapak online nya sebaik mungkin untuk menarik 
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para calon pembeli, dan atau mempertahankan pembeli yang sudah pernah 

melakukan transaksi sebelumnya untuk menjaga loyalitas pelanggan. 

Dengan melakukan kegiatan seperti yang sudah dijelaskan dalam 

menerapkan e-Commerce pada usaha yang dimiliki akan menjadi nilai 

tambah bagi para pelaku usaha tersebut dan akan menjadi penentu bagi 

pelanggan untuk memercayai pelaku bisnis mana yang akan dipilih untuk 

melakukan kegiatan transaksi online, juga menjadikan kepercayaan jangka 

panjang sebagai loyalitas pelanggan. 

Dari uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“PENERAPAN E-COMMERCE PADA PELAKU USAHA MIKRO 

BIDANG FASHION DI SEMARANG”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana profil usaha dari pelaku Usaha Mikro bidang fashion di 

Semarang? 

2. Bagaimana manfaat penerapan e-Commerce bagi pelaku Usaha Mikro 

bidang fashion di Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana profil usaha dari pelaku Usaha Mikro 

bidang fashion di Semarang. 

2. Untuk mengetahui manfaat dari penerapan e-Commerce bagi pelaku 

Usaha Mikro bidang fashion di Semarang. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat 

pembuktian bahwa dengan menerapkan e-Commerce dalam 

menjalankan bisnis online dapat menunjang aktivitas bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan masukan baru bagi para pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) , terutama pelaku usaha mikro bidang 

fashion di Semarang yang belum menerapkan e-Commerce dalam 

menjalankan bisnis nya untuk menunjang aktivitas bisnis nya, dan 

meyakinkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 

terutama pelaku usaha mikro bidang fashion di Semarang yang 

sudah menerapkan e-Commerce dalam menjalankan bisnis nya 

untuk tetap terus mempertahankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


