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                           Program Studi  Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat berdampak pada 

setiap sektor kehidupan manusia, salah satunya adalah strategi pemasaran. 

Pemasaran konvensional berupa word of mouth kini berubah menjadi 

pemasaran berbasis internet. Penerapan bisnis berbasis internet sudah mulai 

dilakukan dan dijalankan oleh sebagian besar pebisnis. 

Dewasa ini, pemasaran berbasis internet atau E-commerce tidak 

hanya berlaku pada pemasaran produk saja, tetapi juga pada pemasaran 

jasa.Melalui E-commercesetiap usaha, khususnya UMKM dapat lebih 

memajukan dan mengembangkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan E-

commerce dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam bidang 

pemasaran, khususnya berkaitan dengan biaya dan waktu. Penerapan E-

commerce dapat membantu pengusaha dalam menjangkau wilayah-wilayah 

yang letaknya jauh, termasuk juga melakukan promosi internasional. E-

commerce dalam dunia bisnis memberikan manfaat dan fungsi bagi para 

pembisinissebagai alat menjual, membeli, menawarkan, melelang, dan 

pelayanan kepada pelanggan. 

Dari hasil pengamatan bulan Januari 2017 yang dilakukan oleh “We 

Are Social”  bahwa Indonesia merupakan negara pengguna internet terbesar 
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di dunia. Pada awal tahun 2016 pengguna internet sebesar 88,1 juta dan 

pada tahun awal tahun  2017 mengalami peningkatan sebesar 51 persen 

sehingga mencapai 132,7 juta pengguna internet. We Are social juga 

melaporkan bahwa pengguna internet belanja online pada tahun 2017 

mencapai 24,47 juta orang. Dalam melakukan transaksi belanja E-commerce 

di tahun terakhir pengguna menghabiskan US$5,6milyar atau 7,64 triliun 

dan di Indonesia pengguna belanja E-commerce rata-rata menghabiskan 

uang sebesar 3 juta pertahun (Smartbisnis, 2 Februari 2017). Hal ini 

menjadikan peluang bagi para pembisnis bahwa internet dan E-commerce 

menjadi teknologi informasi untuk meningkatkan pemasaran dan penjualan 

produk dan jasa. 

UMKM Kandri Ethnic merupakan salah satu usaha yang bergerak di 

bidang kerajinan yaitu menjadikan sampah-sampah organik menjadi 

miniatur hiasan rumah, accesories, dan souvenir pernikahan. Produk Kandri 

Ethnic ini memiliki keunikan dah ciri khas yang ethnic, dimana produk yang 

dihasilkan tidak perlu membeli bahan baku utama hanya membeli bahan 

sebagai perekat yaitu lem. Bahan baku pembuatan ini dihasilkan dari 

sampah-sampah masyarakat, sampah kayu bekas, dan sampah pertanian 

yang di olah menjadi barang yang unik dan menggambarkan aktivitas 

budaya dan sosial masyarakat Indonesia. 
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Kandri Ethnic dari segi sumber daya manusia memiliki 3 tenaga 

kerja. Omzet yang di dapat dari usaha Kandri Ethnic berkisar 3-5 juta 

perbulan. Dari data pemesanan akhir bulan Desember omzet yang didapat 

berkisar 13 juta, dimana 3 juta merupakan modal, 10 juta penghasilan 

bersih. Keuntungan sebesar 90% yang dihasilkan dari produk yang dijual 

Kandri Ethnic dan 10% merupakan modal. Dalam produksinya Kandri 

Ethnic hanya memproduksi setiap ada pemesanan dan pemesannya tersebut 

dilakukan 6 bulan sebelum pengambilan, sehingga tidak produksi untuk 

setiap harinya. Usaha Kandri Ethnic sudah melakukan ekspor produknya ke 

beberapa negara (India dan Norwegia), produk ini dipesan oleh warga India 

dan  Norwegia yang menganggap bahwa produk Kandri Ethnic ini 

merupakan produk yang unik.  

Kandri Ethnic dalam pemasaran masih melalui mulut ke mulut, bazar 

dan media social seperti (instagram, whatsapp, dan sebagainya). Hal ini 

dalam promosi atau pemasaran yang dilakukan masih dapat dikatakan kurang 

Gambar 1-1 Pemilik Usaha dan Produksi Kandri Ethnic 
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efektif terutama dalam hal perluasan pasar dan volume penjualan. Salah satu 

cara pengembangan strategi adalah dengan menggunakan pendekatan analisis 

SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, Treats). “SWOT merupakan salah 

satu alat yang dapat dipakai untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan 

suatu perusahaan, khususnya di bidang pemasaran. Sedangkan analisis 

SWOT adalah analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

yang dimiliki dan dihadapi perusahaan” Rangkuti, 2009 dalam Setyawan, R 

(2015). Dengan menggunakan analisis SWOT perusahaan dapat menetapkan 

strategi untuk dapat lebih unggul dari pesaing dan bertahan pada kondisi 

pasar yang dihadapi. Perusahaan dihapkan dapat menjalankan aktivitas 

operasinya secara efektif dan efisien terkhususnya dibidang pemasaran.  

Dalam penelitian Ilmi, B. T. Eddy dan A. Setiadi (2013) mengenai 

“Penggunaan Internet pada Usaha Peternakan Rakyat: Studi Kasus pada 

Usaha Peternakan Kambing Barokah Gunungpati dan Peternakan Kelinci 

Hias Meteseh Kota Semarang”. Pada awalnya usaha ini hanya melalui 

pemesanan telepon dan berkunjung langsung ke tempat pemilik. Kemudian 

pemilik usaha menerapkan penjualan melalui media online website. Hasil 

penelitian yang dilakukan dalam penggunaan internet sebagai pemasaran dan 

penjualan dengan website mengalami kenaikan atau pertambahan volume 

penjualan sebesar 100% dari bisnis website online. Dengan ini bahwa E-

commerce memberikan keutungan bagi penjual. Tidak hanya dalam 

pertambahan volume penjualan tetapi pemasaran yang mudah dan biaya 

pemasaran yang kecil. 
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Dengan permasalah yang terjadi pada usaha Kandri Ethnic ini maka 

penulis mencoba untuk merancangkan, menerapkan, merencanakan dan 

mengimplementasikan sistem penjualan produk UMKM dengan penggunaan 

E-commerce Ebay. Dengan demikian judul yang dipilih adalah 

“PENERAPAN PENGGUNAAN E-COMMERCE  WEBSITE EBAY 

PADA UMKM KANDRI ETHNIC SEMARANG”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Usaha yang dilakukan oleh UMKM Kandri Ethnic ini dalam 

pemasarannya masih menggunakan media sosial dan pemasaran melalui 

mulut ke mulut. Sehingga pemasaran dan penjualan masing terbilang 

terbatas.Pemilik usaha Kandri Ethnic ingin menjangkau pangsa pasar yang 

luas di dalam negeri maupun di luar negeri dan usaha produk kreatif beliau 

dapat diketahui hingga mancanegara. Maka dari itu, perumusan masalah dari 

penelitian ini :  

1) Variabel-variabel apa sajakah yang menjadi kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman 

(threat)UMKM Kandri Ethnic dalam bidang pemasaran? 

2) Bagaimana proses penerapan E-commerce website Ebay pada UMKM 

Kandri Ethnic Semarang? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. Mengetahui variabel-variabel yang menjadi kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman 

(threat)UMKM Kandri Ethnic dalam bidang pemasaran. 

b. Mengetahui proses penerapan E-commerce website Ebay pada 

UMKM Kandri Ethnic Semarang. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini juga memberikan manfaat kepada : 

a. Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi 

penulis dalam pembuatan E-commerce website Ebay dan dapat 

mengetahui pemasaran yang lebih luas menggunakan website 

Ebay. 

b. Perusahaan 

1) Peneliti dapat membantu perusahaan dalam proses 

penjualan dan pemasaran usahanya melalui E-commerce 

Website Ebay. 

2) Peneliti dapat memperluas pasar dan informasi mengenai 

usaha produk dari Kandri Ethnic, sehingga tidak hanya 

dikenal di area Semarang tetapi di mancanegara. 



7 

Program Studi  Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata          

3) Peneliti dapat meningkatkan potensi, budaya, dan kreatifitas 

yang dimiliki pengusaha. 

4) Peneliti dapat meningkatkan penjualan di dalam negeri 

maupun di luar negeri. 

5) Dengan penggunaan website Ebay ini perusahaan dapat 

menerima laporan penjualan barang melalui website Ebay 

tersebut. 

c. Konsumen 

1) Peneliti dapat mempermudah konsumen di dalam negeri 

dan diluar negeri dalam proses pembelian dan pemesanan 

produk yang tanpa batas meskipun dengan jarak yang jauh. 

2) Peneliti dapat memberikan informasi mengenai produk, 

ketersediaan produk, kualitas produk dan fasilitas lain yang 

konsumen butuhkan. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi teori-teori yang digunakan, 

antara lain: teori pemasaran, teori analisis SWOT, teori ecommerce, 

dan teori UMKM. Pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan 

kerangka berpikir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan obyek 

penelitian dan lokasi penelitian, populasi, sampel dan teknik 

sampling, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bagian ini berisi analisis dari hasil 

pengolahan data dan pembahasan mengenai proses penerapan E-

commerce website Ebay pada UMKM Kandri Ethnic Semarang. 

BAB V KESIMPULAN Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan 

dengan hasil penelitian. 

  


