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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

 Pada masa sekarang manusia perlu menyadari bahwa suatu perubahan 

sangatlah dibutuhkan.Oleh karena itu pada saat ini manusia berlomba-lomba 

dalam menciptakan sesuatu yang baru.Termasuk menciptakan alat-alat yang 

berguna untuk menunjang kebutuhan hidup manusia.Salah satu contoh yaitu 

Teknologi.Perkembangan teknologi pada saat ini sudah tidak dapat diragukan 

lagi karena teknologi sudah dijadikan sebagai kebutuhan pokok bagi semua 

masyarakat.Kemudahan menggunakan teknologi membuat masyarakat 

semakin konsumtif dalam menggunakannya. 

 Dengan adanya teknologi pada saat ini dapat memudahkan masyarakat 

dalam mengerjakan pekerjaannya,mencariinformasi, dan dapat memberikan 

peluang bisnis baru. Teknologi yang sangat berkembang saat ini yaitu teknologi 

internet. Dengan adanya teknologi internet ini apa saja bisa kita dapatkan 

dengan mudah dan cepat sehingga masyarakat saat ini semakin dimanjakan 

dengan keberadaannya. Prasetiadi (2011) dalam (Setiawan, 2018)  

Teknologi pada zaman sekarang sangat berpengaruh terhadap segala 

bidang, termasuk wirausaha.Banyak wirausaha yang mengembangkan 

usahanya dengan menggunakan teknologi atau dapat disebut dengan 

technopreneurship sehingga para wirausaha tersebut harus mempunyai 

ketrampilan dan kemajuan teknologi. Menurut Prasetiadi (2011)dalam 

(Setiawan, 2018)Technopreneurship (teknologi Entrepreneurship) merupakan 

bagian dari Entrepreneurship yang menekankan pada faktor teknologi yaitu 

kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses bisnisnya. 

Teknologidigunakan sebagai media yang dapat membantu para pengusaha 

kecil seperti UMKM dalam mengembangkan usahanya, Salah satunya yaitu 

bisnis online atau online shop. Online shop merupakan salah satu usaha yang 

dapat disebut sebagai Technopreneurship, karena seperti yang diketahui media 
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internet termasuk alat utama yang digunakan oleh online shop. Online shop 

adalah suatu bisnis jual beli yang dilakukan tanpa bertemu langsung atau 

bertatap muka langsung antara penjual dan pembelinya, proses transaksi 

dilakukan hanya dengan menggunakan media komputer yang disambungkan 

dengan koneksi internet proses transaksi dapat berjalan dengan cepat dan 

mudah. Hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien. 

Setiap tahunnya perkembangan online shop di Indonesia selalu meningkat 

baik skala kecil maupun nasional. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPSIndonesia,2016) Perkembangan usaha perdagangan berbasis online (e-

commerce) di Indonesia sangat signifikan dari tahun 2006-2016 naik 17 

persen.hingga saat ini total jumlah e-commerce di Indonesia mencapai 26,2 

juta.Termasuk di Kota Semarang pelaku usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) terutama usaha mikro banyak yang sudah menjalankan bisnis online 

di berbagai bidang, karena seperti yang diketahui pelaku usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) semakin menduduki tingkat tertinggi perekonomian di 

Indonesia dan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS,2015) 

pada tahun 2015 jumlah UMKM diperkirakan mencapai 60,7 juta unit dan 

sebagian besar usaha berskala mikro (98,73%). Dengan adanya hal tersebut 

dapat dikatakan UMKM sangat membantu perekonomian di Indonesia karena 

mengurangi angka pengangguran di 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 bergerak 

dibidang fashion dimana dapat disimpilkan bahwa kebutuhan atau ketertarikan 

terhadap fashion di Indonesia sangat tinggi. Oleh karena itu bisnis online 

dibidang fashion yang meliputi pakaian dan aksesoris semakin digandrungi 

oleh para pelaku bisnis online.Termasuk di Semarang pelaku usaha mikro kecil 

menengah (UMKM), terutama pelaku usaha mikro banyak yang sudah 

menjalankan bisnisnya di bidang fashion. 

http://bisnis.liputan6.com/read/2569801/4-bukti-indonesia-jadi-pasar-e-commerce-terbesar-di-asean
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Technopreneurship tidak hanya berguna dalam mengembangkan industri 

yang canggih tetapi juga untuk UMKM, karena dengan technopreneurshipbagi 

UMKM, ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang 

memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidup 

mereka.Pada saat ini berwirausaha dengan menggunakan teknologi belum 

tentu dapat menjamin keberlangsungan bisnisnya karena dalam berwirausaha 

menggunakan teknologi ada tantangan yang dihadapi oleh para 

technopreneurship dalam menjalankan bisnisnya salah satunya yaitu 

kemampuan teknologi pada pemilik UMKM  yang masih sangat rendah 

sehingga menghambat mereka dalam proses pengembangan produk. Hal 

tersebut dapat menghambat para pengusaha UMKM dalam menjalankan 

bisnisnya. 

Berdasarkan Penjelasan diatasmaka dilakukan penelitian dengan 

judul“Tantangan Technopreneurship pada UMKM bidang fashion Di Kota 

Semarang 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah : 

1. Apa saja tantangan-tantangan Technopreneurship bagi pelaku bisnis pada 

Usaha MikroKecil Menengah? 

2. Apa upaya dalam menghadapi tantangan - tantangan 

Technopreneurshipbagi pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja tantangan-tantangan Technopreneurship bagi 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. 

2. Untuk mengetahui upaya dari tantangan-tantanganTechnopreneurship bagi 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya dari tantangan-

tantangan Technopreneurship yang dialami oleh para pelaku Usaha Mikro 

Kecil Menengah agar tetap bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upayabagi para pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama pelaku usaha mikro 

Kecil Menengah di Semarang yang belum mengetahui tantangan-

tantangan Technopreneurship dalam menjalankan bisnis nya untuk 

menunjang aktivitas bisnis nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


