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BAB 4 

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum UMKM bidang fashion di Semarang 

   Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau 

badanusaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang.UMKM merupakan salah satu usaha 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu 

perekonomian di Indonesia, UMKM juga sangat berkontribusi dalam 

mengatasi masalah pengangguran termasuk salah satunya di Kota 

Semarang ini.UMKM  Di kota Semarang sendiri setiap tahunnya 

mengalami penambahan sekitar 2000 UKM, jumlah tersebut yang tercatat 

di Dinas Koperasi dan UKM. Produk yang ditawarkan juga tidak kalah 

dengan produk-produk atau brand yang sudah memiliki merk yang 

terkenal. Dari segi kualitas juga UMKM di Kota Semarang ini sudah tidak 

dapat diragukan lagi karena para pemilik UKM telah memiliki  IUMK (Ijin 

Usaha Mikro Kecil). Jadi tidak perlu ragu akan kualitas barang-barang yang 

dijual oleh para UMKM di Kota Semarang ini.  

4.2 Gambaran Umum Responden 

  Responden dalam penelitian ini adalah para usaha mikro kecil 

menengah di Kota Semarang yang sudah menerapkan media E-commerce 

pada usahanya minimal 1 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

kepada 30 responden yang memenuhi kriteria maka diperoleh hasil 

mengenai deskripsi gambaran umum dan profil usaha responden sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.1 

Tabel Usia responden dan Lama penerapan IT 

  

Lama 

penerapan IT 

Total 1-3 4-6 

Usia 15-25 14 3 17 
     

26-35 4 2 6 

 

    

36-45 4 0 4 

 46-55 3 0 3 

Total 25 5 30 

   Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui responden terbanyak rata-rata 

berusia 15-25 tahun berjumlah 17 orang, sisanya responden berusia 26-35 

tahun berjumlah 6 orang, 36-45 tahun berjumlah 4 orang, dan yang paling 

sedikit responden yang berusia 46-55 tahun yaitu berjumlah 3 orang. 

Sedangkan responden terbanyak menerapkan IT selama 1-3 tahun 

berjumlah 25 responden dan sisanya responden menerapkan IT selama 4-6 

tahun berjumlah 5 orang. Dapat disimpulkan bahwa para pebisnis online 

bidang fashion pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang 

sudah berumur atau berpengelaman saja,berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan responden terbanyak berusia masih remaja dan sudah 

menerapkan IT selama lebih dari 1 tahun karena pada masa sekarang ini 

dengan kemudahan ilmu teknologi dan dengan ada nya E-commerce banyak 

anak-anak muda yang mulai mengembangkan kemampuan mereka di 

bidang bisnis, hal tersebut dapat dikatakan sangat baik untuk terus 

dipertahankan dan dikembangkan karena dapat dilihat potensi generasi 

muda untuk membantu pemerintah dalam membangun perekonomian di 
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Indonesia sekaligus mengurangi tingkat pengangguran yang ada di 

Indonesia. 

     Tabel 4.2 

Jumlah Tenaga Kerja 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui 21 responden memiliki 1-2 orang 

tenaga kerja dalam menjalankan bisnisnya, Selanjutnya ada 8 responden 

yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 3-4 orang dalam menjalankan 

bisnisnya, dan 1 responden selanjutnya memiliki 5 orang tenaga kerja, 

memiliki 5 orang tenaga kerja termasuk usaha yang sudah bisa dikatakan 

cukup besar,akan tetapi pada usaha ini responden mempunyai 5 orang 

tenaga kerja karena produk yang diproduksi hampir semua bahan dikerjakan 

sendiri mulai dari menjahit bahan, memberi warna bahan, dan juga 

menyablon gambar yang bermacam-macam motifnya. Setelah itu ada  2 

responden yang menjalankan bisnisnya dengan memiliki 10 dan 16 tenaga 

kerja orang tenaga kerja, usaha yang dimiliki oleh responden ini yaitu batik 

Balqis, usahanya terletak dikampung batik Semarang alasan pemilik batik 

ini memiliki 16 tenaga kerja karena beliau memproduksi batiknya sendiri 

mulai dari pewarnaan kain, membuat pola batik, dan menjahit batik hingga 

menjadi pakaian yang sudah jadi, maka dari itu pemilik batik memiliki 

tenaga kerja yang cukup banyak terlebih ditambah lagi dengan tenaga kerja 

khusus untuk melayani konsumen pada toko oflinenya, tetapi dari 16 tenaga 

kerja tersebut hanya 4 tenaga kerja yang diangga tetap, sisanya hanya 

No Jumlah tenaga kerja Jumlah 

responden 

1 1-2 orang 21 

2 3-4 orang 8 

3 5-6 orang 1 

Total 30 
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pegawai yang direkrut oleh pemilik untuk sementara saja ketika ada 

permintaan produksi yang melimpah dan ketika mengikuti pameran-

pameran tertentu. 

  Dari Tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan sebagian besar responden 

mempunyai 1-6 orang tenaga kerja dalam menjalankan bisnisnya karena 

responden yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu para UKM yang 

pada umumnya skala usaha yang dimiliki belum besar sehingga hanya 

memiliki tenaga kerja tidak banyak. 

Tabel 4.3 

Jenis-jenis Media E-commerce yang digunakan 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

           Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 30 responden 

kebanyakan dari mereka hanya menggunakan 2-5 media saja dalam 

menjalankan usahanya, bahkan hanya 1 responden yang menggunakan 5 

media E-commerce. Sebagian besar responden hanya menggunakan 2 

media yaitu Instagram dan Whatsapp. Instagram sendiri memang memiliki 

No Nama Media E-

Commerce 

Jumlah responden 

yang menggunakan 

Persentasi 

1 Instagram 28 93 

2 Whatsapp 26 87 

3 Line 13 43 

4 Facebook 8 27 

5 Shopee 6 20 

6 Tokopedia 2 7 

7 Line@ 2 7 

8 Web 2 7 

9 Belanja.com 1 3 

10 Blog 1 3 
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fitur yang cukup lengkap untuk mendukung kegiatan jual beli, karena para 

pelaku usaha bisa langsung mem-posting produk yang mereka jual lengkap 

dengan memberikan keterangan produk sehingga konsumen mudah untuk 

mendapatkan informasi, selain itu yang menjadi nilai tambah adalah di 

Instagram sendiri banyak dimanfaatkan untuk kegiatan promosi dengan 

sasaran konsumen yang sangat luas bahkan sampai seluruh dunia.  

Oleh karena itu mengapa saat ini Instagram menjadi sasaran utama 

penjualan bagi para pelaku usaha yang ingin menerapkan E-commerce. 

Sedangkan Whatsapp kebanyakan digunakan para pelaku usaha untuk 

dijadikan sebagai media komunikasi lebih lanjut antara penjual dan pembeli 

saja, bukan untuk penjualan atau mem-posting produk.Jadi antara 

Instagram dan Whatsapp merupakan kedua media yang berkaitan dan saling 

melengkapi sehingga menurut para pebisnis online menggunakan kedua 

media ini sudah cukup 

Sedangkan Untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen, 

seorang pengusaha haruslah memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai 

tambah terhadap produk dari industrinya, dan jasa layanan yang diberikan 

kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan pelayanan 

yang bervariasi dalam usahanya.  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis E-commerce yang 

paling banyak digunakan yaitu Instagram, bahkan 93% responden 

menggunakan Instagram dalam menjalankan bisnisnya. Instagram 

termasuk salah satu media sosial yang cukup mendukung kegiatan jual-beli, 

karena fitur yang dimiliki instagram memudahkan para pedagang dalam 

mengenalkan barang dagangannya. Cara membuat Instagram sendiri juga 

tidak sulit bagi para pemula yang baru saja mengenal media sosial, cara 

penggunaannya pun tidak sulit seperti media E-commerce yang 

dikhususkan untuk jual-beli.  
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Promosi dengan menggunakan Instagram juga sangat 

menguntungkan karena cakupannya cukup luas tidak hanya masyarakat 

dalam negeri yang dapat melihat postingan kita akan tetapi seluruh dunia 

juga dapat melihat postingan yang kita tampilkan dari akun media sosial 

Instagram yang kita miliki. Oleh karena itu Instagram pada saat ini sangat 

diburu oleh para pelaku bisnis online yang baru saja menerapkan E-

commerce. Setelah Instagram diikuti dengan Whatsapp, 87% para pebisnis 

online menggunakan media ini karena penggunaannya yang sangat mudah 

bagi semua kalangan, baik anak muda maupun orang tua. Penggunaan 

Whatsapp ini sangat memudahkan konsumen karena konsumen dapat 

langsung berkomunikasi secara mendetail kepada pedagangnya langsung. 

Setelahnya media Whatsapp 43% responden menggunkan media Line yang 

sistem penggunaanya mirip dengan Whatsapp akan tetapi sistemnya lebih 

baru dan lebih lengkap sehingga banyak digunakan oleh para pebisnis 

online karena sistem penggunaannya cukup informatif bagi konsumen. 

Setelah media Line, 20% pedagang menggunakan Shopee karena perlu 

diketahui bahwa Shopee merupakan platform baru di media khusus jual-beli 

online yang memiliki fitur lebih lengkap dibandingkan dengan Instagram 

yang tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan karena system 

apilikasinya yang sedikit berbeda.  

Shopee saat ini sangat diburu oleh para pelaku bisnis online, banyak 

para pelaku bisnis online yang mendaftarkan lapaknya ke media Shopee ini 

karena fiturnya yang cukup menguntungkan penjual dan pembelinya serta 

keamanannya yang sudah tidak dapat diragukan lagi sehingga konsumen 

tidak perlu khawatir ada kendala dalam proses transaksinya. Setelahnya 

27% diikuti oleh Facebook, masih banyak masyarakat yang menggunakan 

media ini karena penggunaannya cukup mudah digunakan oleh semua 

kalangan serta aplikasinya juga lengkap. 

Berikutnya ada 3 media yang memiliki persentasi sama 7% yaitu 

Tokopedia,  line@, dan Web. Tokopedia dan Line@ kedua media ini sama-
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sama mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai media jual/beli online, 

akan tetapi masih sedikit responden yang menggunakan Tokopedia dan 

Line@ karena kedua media ini mempunyai banyak pesaing yang lebih 

dikenal oleh masyarakat sehingga media ini masih sedikit digunakan oleh 

para pebisnis online. Setelahnya ada media Web, media ini juga salah satu 

media yang bisa dikatakan senior dalam dunia E-commerce akan tetapi 

masih sedikit yang menggunakan media ini karena cara membuatnya cukup 

sulit terlebih untuk orang yang pemula menggunakan media E-commerce 

serta yang membuat para pebisnis online jarang yang menggunkan media 

ini karena fasilitas untuk jual/beli online masih kurang. 

2 media yang terakhir mempunyai kesamaan jumlah persentasi yaitu 

3% belanja.com dan blog. Kedua media tersebut mempunyai kesamaan 

yaitu dapat digunakan sebagai media promosi, akan tetapi jika dibandingkan 

secara keseluruhan media tersebut memiliki keunggulan yang berbeda 

karena media belanja.com lebih mengutamakan untuk transaksi sedangkan 

media blog lebih mengutamakan untuk informasi saja. 

Tabel 4.4 

Pemanfaatan Perusahaan dalam menggunakan E-commerce 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

No Pemanfaatan 

perusahaan dalam 

menggunakan E-

commerce 

Jumlah responden 

yang menggunakan 

Persentasi 

1 Promosi 30 100 

2 Penjualan 27 90 

3 Informasi 23 76 

4 Pembayaran 2 7 

5 Pemesanan 27 90 

6 Komunikasi 24 80 

7 Transaksi 27 90 

8 Komplain 17 57 
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Setelah melihat jawaban dari responden dapat dilihat 100% 

pemanfaatan perusahaan dalam menggunakan media E-commerce yaitu 

untuk mempromosikan produknya. Menurut Kotler dan Keller (2008) 

dalam (Pondaag dkk, 2016) mendefinisikan promosi adalah semua kegiatan 

yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan 

mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Promosi bertujuan agar 

produk yang telah diproduksi dapat lebih dikenal oleh masyarakat yang 

lebih luas jangkauannya. 

Promosi merupakan salah satu syarat penting dalam menjalankan 

sebuah bisnis karena dengan promosi akan mempengaruhi hasil penjualan 

produk dan tentunya sangat berdampak besar terhadap keberlangsungan 

aktifitas suatu usaha. 

Selanjutnya selain menggunakan media E-commerce sebagai media 

untuk promosi 90% responden juga menggunakan media E-commerce 

sebagai media untuk menjual produknya. Penjualan merupakan aktivitas 

utama yang dilakukan hampir semua badan usaha, karena hasil dari 

penjualan tersebut merupakan bagian dari kelangsungan hidup perusahaan 

itu sendiri.(Manik, 2012). Dengan menjual produk melalui media E-

commerce tidak hanya konsumen dari beberapa wilayah saja akan tetapi jika 

berjualan melalui E-commerce konsumen dari luar negri pun juga dapat 

melihat iklan-iklan produk yang dijual, maka dari itu berjualan dengan 

memanfaatkan media E-commerce sangat memudahkan konsumen selain 

menghemat biaya juga dapat menghemat waktu.  

Setelah menggunakan media E-commerce sebagai media penjualan 

80% responden menggunakan media E-commerce sebagai media 

informasi.Menurut Bonnie Soeherman & Marion Pinontoan (2004), Sistem 

informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, prosedur, 

data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi yang bernilai untuk pengambilan keputusan (Ashari, 2014). 
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Responden menggunakan media E-commerce sebagai media informasi 

untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan produknya karena jika 

konsumen ingin membeli suatu produk biasanya konsumen tersebut pasti 

membutuhkan informasi yang jelas berkaitan dengan produk tersebut 

seperti warna detailnya, ukuran detailnya, bahan detailnya serta harga yang 

ditawarkan oleh penjual tersebut. 

 Selain menggunkan media E-commerce sebagai media informasi 

responden juga menggunkan media E-commerce sebagai media 

pembayaran. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, pola dan 

instrument pembayaran dalam transaksi terus mengalami perubahan. 

Kemajuan tehnologi dalam intrumen pembayaran menggeser peranan uang 

tunai sebagai alat pembayaran kedalam bentuk pembayaran non tunai yang 

lebih efisien dan ekonomis. Pembayaran non tunai pada umumnya 

dilakukan dengan cara mentransfer antar bank atau transfer intra bank 

melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai 

dilakukan dengan kartu sebagai alat pembayaran seperti kartu ATM, kartu 

debit dan kartu kredit. (Lintangsari dkk, 2017) 

Akan tetapi hanya 10% responden yang memanfaatkan media E-

commerce sebagai media pembayaran karena penggunaan media E-

commerce sebagai media pembayaran justru malah mempersulit konsumen 

dengan alasan konsumen harus mengisi saldo media E-commerce yang 

ingin digunakan seperti system mengisi pulsa pada handphone baru setelah 

itu dapat digunakan untuk membeli suatu produk yang mereka inginkan 

sedangkan untuk mengisi saldonya harus melalui transfer via atm atau 

dengan mengunjungi minimarket seperti indomaret dan alfamart. 

 Setelah itu 90% responden mamanfaatkan E-commerce sebagai 

media untuk pemesanan produk.Definisi Pemesanan menurut Utara (2011) 

dalam (Rahman & Santoso, 2015) adalah suatu aktifitas yang dilakukan 

konsumen sebelum membeli. 
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 Media pemesanan biasanya digunakan responden sebagai media 

untuk mempermudah konsumen agar dapat membeli suatu produk tanpa 

mengunjungi toko atau lokasi dimana penjual berjualan, hanya dengan 

menggunakan media E-commerce konsumen dapat bertanya-tanya lebih 

jelas mengenai produk tersebut seperti menanyakan apakah produk masih 

tersedia atau tidak maka dari itu pasti para pebisnis online menyediakan 

media khusus untuk pemesanan. Selanjutnya responden juga pasti 

memberikan media contact person sebagai media khusus untuk 

berkomunikasi lebih intens kepada konsumennya seperti untuk memberikan 

kabar berkaitan dengan barang atau produk yang telah diproses oleh 

penjual.  

 Selanjutnya 90% responden menggunakan media E-commerce 

sebagai media untuk bertransaksi. Menurut Rezkiawan, (2008) transaksi 

jual beli yang awalnya dilakukan dengan manual, yaitu penjual dan pembeli 

ada pada suatu tempat, saat ini mulai berubah, yaitu proses jual beli dapat 

dilakukan kapan saja dan dimana saja. Karena saat ini mulai diperkenalkan 

dengan E-commerce yang merupakan sebuah sarana untuk melakukan 

transaksi keuangan secara online. Bertransaksi dengan menggunakan media 

E-commerce dapat memudahkan transaksi antara penjual dan pembeli 

karena dengan menggunakan media E-commerce bertransaksi tidak perlu 

bertemu langsung hanya dengan menggunakan perantara suatu media E-

commerce penjual dan pembeli dapat mendapatkan keinginannya masing-

masing. 

Pada tabel yang terakhir ini 57% responden menggunakan media E-

commerce sebagai sarana untuk memberikan fasilitas kepada konsumen 

khusus untuk memberikan komplain terhadap barang atau dagangan yang 

dijualnya, Menurut Tjiptono (2015) dalam (Indriyani dkk, 2016)  komplain 

bisa di artikan sebagai ungkapan ketidakpuasan dan kekecewaan. Misalkan 

barang dagangan yang telah dibeli oleh konsumen mengalami kecacatan 

ketika sudah sampai ke tangan konsumen, dengan kejadian tersebut pasti 



 
 

30 
 

membuat konsumen kecewa , dengan hal tersebut konsumen berhak 

memberikan komplain kepada pedagangnya. 

 Selanjutnya yang akan dibahas pada tabel berikutnya yaitu 

mengenai layanan contact person yang dimiliki oleh penjualuntuk 

komunikasi antara penjual dan pembeli mengenai informasi yang berkaitan 

dengan produk yang ingin ditanyakan lebih lanjut oleh konsumen, layanan 

contact person ini juga dapat digunakan sebagai media layanan pemesanan, 

tetapi bisa juga hanya digunakan sebagai media komunikasi jika pemesanan 

menggunakan media tertentu yang berbeda dari media layanan informasi. 

Hasil dari wawancara dengan responden mengenai layanan contact person 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Media Layanan Contact Person 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

Contact person merupakan salah satu media yang penting dan harus 

dimiliki oleh para pelaku usaha online untuk menjalankan bisnis nya 

tersebut, seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa ada sebagian penjual 

yang menggunakan contact person ini sekaligus untuk proses pemesanan 

oleh konsumen. Bagi penjualyang tidak menjadikan contact person tersebut 

untuk layanan pemesanan, contact person tersebut tetap penting untuk 

dijadikan sebagai media komunikasi lanjut dengan konsumen, dan 

memudahkan konsumen untuk mendapatkan tambahan informasi yang 

No Media Contact Person 

yang digunakan 

Jumlah responden 

yang menggunakan 

Persentasi total 

1 Whatsapp 26 87 

2 Line 13 43 

3 Line@ 2 6 
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dibutuhkan dari seller mengenai produk dan hal lainnya yang bersangkutan 

dengan pembelian online.  

  Jika melihat dari hasil tabel frekuensi diatas, media layanan contact 

person Whatsapp paling populer saat ini untuk dijadikan sebagai media 

komunikasi lanjutan antara pembeli dan penjual, hampir 87% responden 

pada objek penelitian ini menggunakan aplikasi Whatsapp sebagai layanan 

contact person, selanjutnya diikuti dengan aplikasi Line sebanyak 43% dari 

total 30 responden. Media Line sendiri sebenarnya juga cukup populer 

dikalangan pelaku bisnis online, akan tetapi dengan adanya aplikasi 

Whatsapp membuat aplikasi Line menjadi tersaingi.  

Selanjutnya yaitu untuk aplikasi Line@ sebanyak 6%, aplikasi 

Line@ merupakan “bagian” dari aplikasi Line yang sebenarnya dibuat 

khusus oleh Line untuk para pelaku usaha E-commerce, sehingga didalam 

nya dilengkapi dengan fitur-fitur yang dibutuhkan penjual seperti fitur 

jadwal posting-an produk, fitur reply mode yaitu untuk memudahkan 

penjual dalam pemberian informasi otomatis, fitur Line Shopping yang bisa 

dijadikan sebagai media e-Commerce tambahan, dan masih banyak ftur 

yang lain nya didalam aplikasi Line@, akan tetapi aplikasi Line@ ini masih 

sedikit sulit untuk digunakan karena banyaknya fitur yang ditawarkan, 

terlebih untuk pelaku usaha online yang masih baru dalam menggunakan 

media tersebut 

4.3  Tantangan dalam menggunakan Media 

Dalam menjalankan usahanya para pemilik UKM di Kota Semarang 

banyak yang memanfaatkan media E-commerce untuk memasarkan 

produknya, Dalam proses penggunaan media E-commerce mereka pasti 

banyak yang menghadapi tantangan-tantangan dalam segala proses, salah 

satunya yaitu dalam hal penggunaan media. Berikut beberapa tantangan 

yang dihadapi para pemilik UKM dalam menggunakan media E-commerce 

: 
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Tabel 4.6 

 Tantangan dalam menggunakan media E-commerce 

    

 

 

               

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 Dapat dilihat dari tabel diatas semua responden mengalami tantangan 

dalam menggunakan media E-commerce, 17 responden mengalami 

tantangan karena tidak paham cara mendaftar media E-commerce tertentu 

misalnya cara untuk mendaftar Web, Shopee, Kaskus, Olx, Tokopedia, dan 

Bukalapak. Alasan dari responden mengalami tantangan dalam mendaftar 

pada situs Web karena untuk mendaftar pada situs Web terlalu banyak syarat 

dan tahap yang harus dilakukan oleh penggunanya salah satunya yaitu 

registrasi setelah melakukan registrasi ada lagi tahap-tahap selanjutnya yang 

membuat para pengguna yang awam merasa kesulitan.  

 Ada juga responden yang mengatakan ia mengalami tantangan 

dalam mendaftar kaskus dan Olx, menurut mereka untuk mendaftarkan 

produk pada kaskus dan Olx cukup ribet karena harus membuat akun 

email juga. Alasan dari responden tersebut sebenarnya tidak dikhususkan 

untuk semua orang,

No Tantangan dalam Menggunakan Media Frekuensi 

1 Tidak paham cara mendaftar media 17 

2 Produknya belum memenuhi kriteria 8 

3 Tidak paham cara menggunakan aplikasi 6 

4 Media belum memiliki fasilitas keamanan yang 

mendukung 

6 

5 Pengetahuan mengenai teknologi sangat minim 4 

6 Harus aktif memperbarui iklan 3 

7 Proses registrasi terlalu banyak syarat 3 

8 Tidak memiliki fasilitas teknologi yang mendukung 2 
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hanya orang-orang yang baru terjun pada dunia E-commerce saja yang 

memiliki tantangan tersebut serta memiliki latar belakang pendidikan yang 

terbatas karena untuk membuat akun jual/beli Olx dan Kaskus hanya registrasi 

seperti halnya membuat media-media E-commerce lainnya seperti Facebook, 

instagram dll, tidak ada syarat-syarat tertentu yang dapat menyulitkan 

penggunanya, terlebih pada saat registrasi sudah ada penjelasan cara mendaftar 

tahap per tahap dengan jelas.  

 Beberapa responden ada juga yang mengalami tantangan berkaitan 

dengan proses untuk mendaftar media Shopee, Tokopedia dan Bukalapak yang 

menurutnya terlalu ribet karena harus memenuhi syarat-syarat yang cukup 

banyak seperti harus mendeskripsikan dengan detail produk yang akan dijual 

pada media tersebut, harus memberikan informasi toko dengan jelas ,dan harus 

memberikan salah satu jaminan identitas yang dapat dipertanggungjawabkan 

ketika produk/forum mengalami masalah. Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak 

memang benar adanya memiliki syarat yang cukup detail karena ketiga media 

tersebut merupakan platform baru yang memaksimalkan fasilitas aplikasinya 

untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari media E-commerce yang 

sudah dulu ada sebelumnya sehingga dapat memberikan kenyamanan terhadap 

konsumen ketika melakukan transaksi menggunkan media tersebut. Menurut 

saya cara untuk membuat media – media tersebut tidak sulit karena jika 

responden tersebut sudah pernah menggunakan salah satu media E-commerce 

pasti mereka bisa untuk mencoba mendaftar ke media-media yang lainnya 

karena mendaftar ke media-media tersebut ada petunjuk yang jelas ketika akan 

melakukan registrasi sama seperti media-media E-commerce pada umumnya. 

 Selanjutnya ada 8 responden yang memiliki tantangan yang sama yaitu 

karena produknya belum memenuhi kriteria untuk dijual melalui media E-
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commerceTokopedia, Bukalapak, dan Shopee , perlu diketahui bahwa untuk 

membuka lapak atau berjualan pada media E-commerce seperti 

Bukalapak,Tokopedia,dan Shopee pelapak harus mendeskripsikan barang 

dagangan yang akan mereka jual dan ketersediaan stok barang yang lebih dari 

1, karena ketiga media tersebut tidak akan menerima penjual yang hanya 

menjual 1 item saja. Jika produk belum dapat memenuhi kriteria dari media 

tersebut pasti akan mendapatkan penolakan dari pihak media tersebut.  

 Setelah itu ada 6 responden mengalami tantangan karena tidak paham 

cara menggunakan aplikasi E-commerce Instagram, Twitter, Web, Shopee, 

Kaskus, Olx, Tokopedia, dan Bukalapak .Untuk menggunakan media E-

commerce pada dasarnya harus memiliki latar belakang pendidikan yang cukup 

karena jika hanya mempelajari media E-commerce  yang disukai saja mereka 

akan mengalami kerugian jika ada media baru yang lebih lengkap aplikasinya 

dan yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat serta mengalami kesulitan 

dalam mengikuti perkembangan zaman. 

Kemudian ada 6 responden juga yang mengatakan mempunyai 

tantangan karena media belum memiliki fasilitas keamanan yang mendukung 

contohnya seperti Olx, Facebook, dan Twitter.Banyak konsumen yang kurang 

percaya dengan Facebook, Twitter dan Olx karena media tersebut keamanannya 

masih belum terjamin.Facebook, Twitter, dan Olx memang belum memiliki 

fasilitas keamanan  yang terjamin beda dengan Tokopedia, Bukalapak, dan 

Shopee karena jika bertransaksi menggunakan Twitter, Facebook, dan Olx 

tanpa perantara pihak ketiga beda dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee 

sehingga keamanannya kurang terjamin. Akan tetapi Facebook, Twitter, dan 

Olx memiliki kelebihan dibandingkan dengan Tokopedia, Bukalapak, dan 

Shopee yaitu ketiga media tersebut dapat digunakan untuk menjual barang per 

item saja dan juga media tersebut dapat digunakan untuk menjual barang bekas. 
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Berikutnya ada 4 responden yang kesulitan karena pengetahuan 

mengenai teknologi sangat minim. Hal ini disebabkan karena faktor pendidikan 

yang rendah dan faktor usia yang bisa dikatakan sudah cukup berumur sehingga 

pengetahuannya mengenai teknologi sangat kurang terlebih jika usia sudah 

mulai berumur keinginan untuk belajarnya dan mencari taunya sudah sangat 

kurang sehingga dapat menghambat mereka dalam menjual produknya melalui 

media E-commerce. 

Selanjutnya ada 3 responden mengatakan mengalami tantangan dalam 

menggunakan media Facebook, Web, Kaskus, Olx, Tokopedia, Bukalapak, Line 

harus selalu aktif memperbarui iklan-iklannya karena jika permintaan dari 

konsumen melebihi stok yang tersedia tapi ketersediaan stoknya ternyata tidak 

sesuai maka penjual akan mendapatkan komplain dari konsumennya, 

sedangkan jika setiap waktu penjual harus memantau semua aplikasi yang 

dimiliki tersebut penjual pasti mengalami kesulitan terlebih jika penjual hanya 

memiliki tenaga kerja yang terbatas. 

 Selanjutnya 3 responden mengatakan bahwa mengalami kesulitan pada 

proses pembuatan Shopee, Tokopedia dan Bukalapak karena terlalu banyak 

syaratnya. Untuk berjualan menggunakan media Shopee, Tokopedia dan 

Bukalapak memang perlu memenuhi beberapa syarat dan kriteria tertentu 

karena ketiga media tersebut bisa dikatakan ketat dalam proses registrasi, ketat 

dalam proses registrasi bertujuan untuk kenyamanan  dan keamanan dari kedua 

belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi jika produk atau lapak yang 

dimiliki oleh pedagang sudah memenuhi kriteria dan syarat yang berlaku 

sebenarnya untuk mendaftarkan tidak sulit karena cara untuk mendaftarnya 

sama seperti mendaftar media-media E-commerce lainnya. 

2 responden yang terakhir ini mengatakan mengalami tantangan karena 

tidak memiliki fasilitas teknologi yang mendukung.Karena untuk 
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menggunakan media E-commerce yang tampilannya jelas perlu menggunkan 

teknologi yang mendukung juga seperti laptop/komputer.Untuk menggunkan 

aplikasi Facebook, Twitter, Web, Shopee, Kaskus, Olx, Tokopedia, Bukalapak 

semua media tersebut harus menggunakan laptop/komputer, jika menggunakan 

handphone tampilan dari aplikasinya kurang lengkap sedangkan penjual tidak 

mempunyai media yang mendukung. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 100% responden mengalami 

tantangan dalam menggunakan media E-commerce dan dari 30 responden 

belum ada yang menggunakan media E-commerce yang lengkap dalam 

mempromosikan produknya, sedangkan  dengan menggunakan media E-

commerce yang bervariasi akan memudahkan konsumen dalam mengenal 

produknya sehingga akan menarik konsumen yang lebih banyak lagi. Promosi 

merupakan media yang paling penting dalam mengenalkan suatu produk 

maupun jasa dalam membuka suatu usaha sehingga jika suatu usaha pandai 

dalam mempromosikan dengan menggunakan berbagai macam media pasti 

usaha tersebut juga akan banyak yang mengenal baik skala kecil hingga skala 

yang lebih luas lagi.  

Dengan menggunakan media E-commerce banyak keuntungan yang 

didapat oleh penjual maupun pembeli salah satu contohnya yaitu dapat 

mengurangi biaya promosi. Dengan menggunakan media E-commerce penjual 

tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat brosur-brosur, membuat iklan 

dikoran ataupun media di televisi. Dari tabel diatas dapat dilihat para responden 

masih banyak yang menerapkan media-media tertentu saja yang menurut 

mereka unggul dan mudah dalam penggunaanya sedangkan media yang 

dianggap sulit sebenarnya jika mereka mau untuk mencoba belajar dan mencari 

tahu semua media tersebut hampir sama cara menggunakannya dan juga jika 

ingin belajar, persyaratan, cara membuatnya bahkan cara menggunakannya pun 

dapat dicari diaplikasi google.  
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Jika para pedagang tersebut dapat lebih kreatif dalam mempromosikan 

produknya pasti konsumen akan semakin mengenal produk yang mereka 

hasilkan sehingga dapat memperbanyak pelanggan yang membeli produknya, 

salah satu contohnya dengan menggunakan media yang bervariasi. 

4.4 Upaya Menghadapi Tantangan 

 Dalam menghadapi tantangan pemilik UKM mempunyai upaya-upaya 

yang mereka lakukan agar usaha yang mereka jalankan dapat terus berkembang 

dalam menjalankan bisnisnya. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

para pemilik UKM menghadapi tantangan dalam menggunakan media E-

commerce : 

Tabel 4.7  

Upaya dalam menghadapi Tantangan 
 

No Tantangan dalam 

menggunakan media 

E-commerce 

Upaya dalam menghadapi 

Tantangan 

Frekuensi 

1 Tidak paham cara mendaftar 

media 

1 Mencari tau melalui media 

internet atau mencari tau 

dengan cara bertanya kepada 

teman komunitas online shop 

yang sudah lebih dulu 

mendaftar. 

 

6 

2 Pengetahuan mengenai teknologi 

sangat minim 

1. Belajar dan mencari tau dari 

rekan maupun saudara 

 

4 

3 Tidak memiliki fasilitas 

teknologi yang mendukung 

1. Menggunakan media 

teknologi yang ada saja dan 

mudah dalam cara 

penggunaannya seperti 

handphone. 

 

4 

4 Produknya belum memenuhi 

kriteria 

1. Memperbanyak produksi 

2. Memperbaiki produk agar 

dapat memenuhi kriteria. 

        3 
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Lanjutan Tabel 4.7 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui para responden mempunyai upaya 

bagi tantangan yang mereka alami masing-masing,Berikut upaya yang mereka 

lakukan dalam menghadapi tantangan: 

Ada 6 responden yang berupaya untuk mencari tau melalui media 

internet atau mencari tahu dengan cara bertanya kepada teman komunitas 

online shop yang telah diikuti, nama dari komunitas yang telah diikuti oleh 

pedagang bisnis online tersebut yaitu Komunitas Online Shop Semarang yang 

mempunyai anggota lebih dari 50 pedagang. Nama akun media sosial twitter 

yang dimiliki oleh komunitas Online Shop Semarang tersebut yaitu 

@OLS_SMG. 

Untuk mendaftarkan produk pada media-media E-commerce pada 

umumnya sama semua hanya memasukan identitas diri dan hanya memasukan 

email pribadi saja selebihnya syarat dan ketentuannya ada penjelasannya, jika 

5 Proses registrasi terlalu banyak 

syarat 

1. Melengkapi syarat-syarat 

terlebih dahulu agar 

produknya  dapat didaftarkan 

3 

6 Harus selalu aktif memperbarui 

iklan 

1. Menggunakan sarana media e-

commerce lain yang dapat 

memperbarui iklan secara 

otomatis. 

3 

7 Tidak paham cara menggunakan 

aplikasi 

1. Belajar dengan saudara 

terdekat yang lebih paham 

dengan teknologi 

 

3 

8 Media belum memiliki fasilitas 

keamanan yang mendukung 

1. Menggunakan media yang 

sudah pasti keamanannya 

sehingga tidak perlu 

meyakinkan konsumen lagi. 

Contohnya seperti Tokopedia 

dan Shopee 

3 
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responden sudah menggunakan media E-commerce lainnya pasti tidak akan 

mengalami masalah jika responden mengalami masalah dalam mendaftarkan 

produknya biasanya produk yang dimiliki responden ini tidak memenuhi syarat 

dan ketentuan yang berlaku dalam media E-commerce tersebut sehingga 

mengalami masalah dalam proses mendaftarnya. 

Selanjutnya ada 4 responden mempunyai upaya untuk belajar dengan 

rekan atau saudara, karena kemampuan ilmu teknologi mereka yang masih 

kurang serta pengetahuan mereka yang masih kurang. Menurut saya jika 

pedagang ingin terus maju dan berkembang dalam menjalankan bisnis, mereka 

juga harus bisa mengembangkan pola pikir dan pengetahuan yang lebih luas 

lagi jadi bukan hanya media teknologi yang terus berkembang akan tetapi pola 

pikirnya  juga perlu dikembangkan mengikuti perkembangan yang semakin 

pesat ini. 

Setelah itu ada 4 responden juga yang berupaya untuk Menggunakan 

media teknologi yang ada saja Hal ini dapat menghambat bisnis yang 

dijalankan karena faktor media teknologi yang dimiliki sangat terbatas melihat 

media teknologi merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh pebisnis 

online , jika hanya memiliki media yang terbatas maka hasil yang didapatkan 

pasti juga akan terbatas.   

Setelah itu ada juga 3 responden berupaya untuk memperbanyak produk 

setelah itu mendaftarkan produk ke Bukalapak dan Tokopedia.Banyak 

responden yang tidak dapat menjual produknya hanya karena produksi yang 

dihasilkan sangat terbatas karena alasan-alasan tertentu seperti alat produksi 

yang terbatas atau tenaga kerja yang terbatas.Hal tersebut dapat menghambat 

perkembangan dari bisnis tersebut terlebih jika produk yang ditawarkan banyak 

diminati oleh konsumen. 
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Upaya yang selanjutnya dilakukan oleh 3 responden yaitu memperbaiki 

produk agar dapat memenuhi kriteria untuk dijual melalui media E-commerce 

yang lebih modern. Untuk menjual produk melalui media E-commerce tidak 

sembarangan karena kualitas produk sangat diperhitungkan dalam proses 

mendaftarkan produk pada media E-commerce karena dengan menjamin 

kualitas dari produk dapat meyakinkan konsumen membeli produk tersebut, 

karena dengan bertransaksi melalui media E-commerce konsumen tidak dapat 

melihat produknya secara langsung sehingga konsumen yang akan membeli 

pasti memiliki keraguan terlebih jika penjual tidak memberikan keyakinan 

mengenai kualitas produknya secara detail. 

Setelahnya ada 3 responden yang mempunyai upaya untuk melengkapi 

syarat-syarat terlebih dahulu agar produknya  dapat didaftarkan. Jadi untuk 

menjual produk dagangan pada media Bukalapak, Tokopedia dan Shopee harus 

memenuhi beberapa kriteria dan syarat tertentu termasuk salah satunya yaitu 

penjual harus dapat memberikan spesifikasi yang jelas dari produk yang 

ditawarkan serta pilihan yang lengkap seperti ukuran dan model 

pakaiannya.Jika belum memenuhi kriteria tersebut pihak dari media yang 

bersangkutan tidak bisa mengkonfirmasi. 

Berikutnya 3 responden ada yang berupaya untuk menggunakan sarana 

media E-commerce lain yang dapat memperbarui iklan secara otomatis.Hal 

tersebut merupakan keinginan dari setiap pemilik atau pengguna media E-

commerce karena hingga saat ini belum ada media E-commerce yang dapat 

memperbarui iklan secara otomatis.Semua media E-commerce pada umumnya 

harus selalu aktif terlebih jika digunakan sebagai media promosi, pasti 

pengguna harus memperbaruinya setiap beberapa hari sekali atau seminggu 

sekali dengan tujuan agar iklannya selalu mendapatkan respon dari konsumen. 

Jika media E-commerce tidak pernah diperbarui maka konsumen akan 

berpikiran jika media tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh pemiliknya 
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karena tidak ada pembaruan dari aktivitas pemilik media, maka dari itu media 

E-commerce perlu diperbarui secara berkala. 

Kemudian 3 responden selanjutnya berupaya untuk belajar dengan 

saudara terdekat yang lebih paham dengan teknologi. Masih banyak pebisnis 

online yang hanya memiliki kemampuan menggunakan teknologi yang terbatas 

sehingga hanya dapat menggunakan media yang monoton/itu-itu saja, jika ada 

media-media baru yang semakin canggih pasti mereka kesulitan dalam 

menggunkannya hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang masih 

kurang serta mereka yang tidak berani belajar sesuatu yang baru, ketika mereka 

sudah menemui media yang membuat mereka nyaman maka mereka akan 

menggunakan media itu saja tidak mencoba media yang lainnya. 

Ada 3 Responden yang terakhir berupaya untuk menggunakan media 

yang sudah pasti keamanannya karena faktor keamanan merupakan salah satu 

hal yang paling penting dalam jual/beli online sehingga jika keamanannya 

terjamin akan menambah kepercayaan dari konsumen maka konsumen akan 

semakin tertarik untuk membeli. Pada saat ini jaminan keamanan adalah modal 

utama yang perlu dimiliki oleh semua para pebisnis online karena keamanan 

merupakan faktor penentu kenyamanan konsumen untuk membeli produk 

melalui media online. 


