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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakang 

Sekarang ini kemunculan teknologi telah merambah ke seluruh aspek 

kehidupan manusia.Teknologi merupakan suatu pengetahuan yang umumnya 

dimaksud untuk membuat suatu alat atau pun melakukan tindak pengolahan 

guna menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan sehari 

hari manusia.Teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas kemampuan 

kita dalam menjalankan suatu bisnis. 

Denganperkembanganteknologi yang pesatsaatini para 

pengusahadituntutuntukmengadopsimanfaatteknologikedalambisnismereka.P

engadopsianteknologidalammenjalankanbisnisitudisebutE-Commerce 

atauElectronic Commerce.MenurutLaudon&Traver (2012:49) dalam 

Nurrohmah(2016),E-Commerce didefinisikansebagaipengunaan internet dan 

web untuk bertransaksi bisnis dan memungkinkan terjadinya transaksi 

komersial antara organisasi dan individu. Berikutadalahmanfaat E- 

Commerce menurut para pengusahayaknidapatmengurangibiayaoperasional, 

dapatmemperluasdanmeningkatkanpangsapasar, 

meningkatkankepercayaankepadakonsumen, 

danmasihbanyaklainnya.Takhanyadarisisipengusaha, konsumen pun 

ikutmerasakanmanfaatdari E-Commerce tersebut.ManfaatE-Commerce yang 

turutdirasakanolehkonsumendiantaranyadapatmenghematwaktukarnadapatme

lihatdari website sajatanpaharus datang ketoko, biayaprodukbisa 
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lebihrendahkarenabiayaoperasionalnya yang berkurang, konsumen juga 

bisamelakukanpembelianselama 24 jam melalui online. 

Adopsi E-Commerce merupakansalahsatufaktor yang 

pentinguntukmenunjangkeberhasilanusaha.Keberhasilanusahamerupakansuat

u proses peningkatankuantitasdaridimensiperusahaan. Setiapperusahaan yang 

inginmemperluasjangkauanpemasarannyapastimempunyai website 

sebagaiwahanapromosimaupuntransaksibagiperusahaan.Denganadanya 

internet proses 

pemasarandanpenjualandapatdilakukansetiapsaattanpaterikatruangdanwaktu 

(Jinling, Oktober 200, dalam (Jauhari, April 2010)). Kini hampir 

seluruhmasyarakatsudahterbiasadengan E-Commerce, 

karenakebanyakaninformasidiperolehdari E-commerce.Sedangkan dalam  

penelitian yang dilakukan Anandia dan Farah (2016), faktor-faktor yang 

mendorong adopsi E-Commerce pada UMKM fesyen adalah faktor teknologi, 

faktor perusahaan, dan faktor lingkungan.Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa faktor teknologi mempunyai pengaruh sebesar 35,512% pada adopsi 

E-Commerce. 

Menurut kominfo.go.id (12/11/1S), besarnyapotensi E-Commerce 

tidaklepasdariperkembanganpengguna internet di Indonesia.Di tahun 2014, 

jumlahpengguna internet di Indonesia mencapai 88,1jutajiwa.Sedangkan di 

tahun 2015, jumlahpengguna internet mencapai 93,4jutajiwa. 

Berdasarkandata 

diatasdapatdisimpulkanbahwadalamsetahuntelahterjadipeningkatan yang 
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cukuptinggi.Potensi E-Commerceterlihatdaripenggunaan internet 

digunakanuntukmencariinformasiprodukdanmelakukanbelanja 

online.Jumlahpelanggan online shop di tahun 2016 telahmencapai 8,7juta 

orang dengannilaitransaksi yang mencapai 4,8miliyar US dollar. Data 

darilembagariset ICD memprediksibahwapasar E-Commerce di Indonesia 

akantumbuhdenganangka yang lebihtinggijikadibandingkanNegaralainnya. 

UMKM yang merupakansingkatandari Usaha Mikro Kecil 

MenengahmenurutRudjitoadalahusaha yang 

mempunyaiperananpentingdalamperekonomian Negara Indonesia, 

baikdarisisilapangankerja yang 

terciptamaupundarisisijumlahusahanya.Makadariitu, UMKM di Indonesia 

juga harusdiperhatikankarena UMKM 

berpotensidalammeningkatkanpergerakkanperekonomian di Indonesia.Di 

kota Semarang pun terdapatbanyak UMKM denganbidangusaha yang 

beranekaragam. Saatini UMKM yang sedangberkembangadalah UMKM 

batik.Batik telahbanyakdikenalsebagaikaryasenibudayabangsa Indonesia yang 

dikagumiolehmasyarakat Indonesia maupunluarnegeri.Olehkarenaitu, batik 

patutdilestarikankebudayaannyasecaramaksimal. 

DenganmengadopsiE-Commerce pada UMKM batik, makabudaya 

batik inidapatdilestarikandenganmaksimal.Sebagaibuktijika UMKM batik 

akanmendapatmanfaat yang besardenganmengadopsi E-Commerce, 

beberapaahlitelahmelakukanpenelitianyakni, menurutpenelitian (Fatmariani, 

2011) menunjukanbahwasemakintinggiadopsiteknologiinformasi Open 
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Source E-Commerce dalam UMKM, makasemakintinggi pula kinerja 

UMKM. Kemudianpenelitianmenurut (Sevtian, 2011), juga 

menunjukkanbahwabesarnyapengaruhsecarasimultanantara E Commerce 

terhadap volume penjualanadalahsebesar 90,9%dansisanyadipengaruhioleh 

factor lain. Menuruthasilpenelitian (Adi, 2008) juga 

menyebutkanbahwapenggunaan TIK dikalangan UMKM India danhadirnya 

website telahmenghasilkanpeningkatanpendapatan. 

Banyakpenelitian yang dilakukandenganmembahas E Commerce, 

UMKM batik yang sedangberkembang, sertapengaruhpenggunaan E 

Commerce terhadap UMKM di Indonesia pada masa 

sekaranginimembuatpenelitimerasatertarikuntukmelakukanpenelitiantentangb

agaimanaadopsi Ecommerce pada UMKM di Semarang, khususnyapada 

UMKM Batik di Semarang. 

 

1.2. PerumusanMasalah 

1. Apakah faktorlingkungan berpengaruh terhadap adopsi e-commerce 

dalam UMKM Batik di Semarang ? 

2. Apakah faktor perusahaan berpengaruh terhadap adopsi e-commerce 

dalam UMKM Batik di Semarang ? 

3. Apakah faktor teknologi berpengaruh terhadap adopsi e-commerce dalam 

UMKM Batik di Semarang ? 

4. Apakah faktor lingkungan,faktorperusahaan, dan faktor teknologi secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap adopsi e-commerce dalam UMKM 

Batik di Semarang ? 
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1.3. BatasanPenelitian 

Padapenelitianinipopulasi yang digunakanadalah UMKM di 

Semarang.Namun UMKM di Semarangdapatmenyebabkanketidaksesuaian 

data yang 

diperolehkarenaterlalubanyakdanterlaluberagambaikjenisusahanyamaupunbes

arkecilnyausaha.Olehkarenaitu, 

dalampenelitianiniditetapkanbatasanjikasampel yang diambiladalah UMKM 

yang bergerakdibidang batik dansudahmelakukanadopsi E Commerce 

selamakuranglebih 3 bulanterakhir agar penelitibisa mendapatkan data yang 

sesuai. 

 

1.4. TujuanPenelitian 

Tujuannyadilakukanpenelitianiniadalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan terhadap adopsi e-

commercepada UMKM Batik di Semarang 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktorperusahaan terhadap adopsi e-

commercepada UMKM Batik di Semarang 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor teknologi terhadap adopsi e-

commercepada UMKM Batik di Semarang 

4. Untuk mengetahui pengaruh faktor lingkungan, faktorperusahaan, dan 

faktor teknologi secara bersama-sama terhadap adopsi e-commercepada 

UMKM Batik di Semarang. 
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1.5. ManfaatPenelitian 

1. BagiPeneliti 

Penelitianinidilakukangunauntukmenerapkanilmupengetahuan yang 

sudahdidapatkanolehpenelitiselamaperkuliahanberlangsungsertadapatdijad

ikansebagaiinformasitambahandalamduniabisnis yang 

akandihadapiselanjutnya 

2. BagiPemilik UMKM di Semarang 

Penelitianinidiharapkandapatbergunauntuk para pemilik UMKM batik di 

Semarang untukmenambahilmupengetahuantentangpengadopsian E 

Commerce dalammenjalankanbisnisnya. 

 

1.6  Sistimatika Penulisan 

Penyusunanpenelitianiniakandisajikandalamsistematikapenulisany

angterdiri dari 5 bab yaitu: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraiakan latar belakang penelitian, rumusan dan 

batasan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Babinimenguraikanlandasanteori,penelitianterdahulu,kerangka

pikir,hipotesis penelitian, dan definisi operasionalvariabel. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan populasi, sampel dan tekniksampling,  

pengumpulan data, alat analisis data, dan pengujian hipotesis. 

BAB IV  : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian 

dan analisis yang berisi hasil dan pembahasan. 

BABV :PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saranyang 

dirangkum dari bab-babsebelumnya. 


