
1 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Internet atau yang biasa dikenal dengan World Wide Web (WWW) 

telah mempengaruhi  industri, pasar maupun bisnis untuk memenuhi tuntutan 

ekonomi. Teknologi informasi (IT) sudah banyak dimanfaatkan untuk aktivitas 

bisnis. Pada saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi seseorang 

dalam menjalankan aktivitasnya. Kemajuan teknologi, telekomunikasi dan 

komputer telah mengembangkan internet menjadi level yang sudah sangat 

kompleks saat ini. Internet sudah banyak sekali membantu segala 

pengembangan usaha bagi pelaku bisnis baik dari sistem informasi, 

penunjangan aktivitas bisnis maupun strategi bisnis.  

Teknologi dan kewirausahaan sudah banyak diterapkan bahkan hampir 

semua usaha baik di ranah UMKM maupun besar sudah mengaplikasikan 

penggunaan teknologi. Untuk mempertahankan bisnis di Indonesia, pebisnis 

Indonesia saat ini terdorong untuk menerapkan teknologi dalam bisnisnya 

untuk bertahan hidup dari pesaing yang semakin banyak dan mudah 

menjalankan bisnis. Salah satu teknologi yang paling mudah digunakan yaitu 

e-commerce. Menurut Rahayu & Day, (2015) UMK di negara manapun di 

dunia memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi.  

 

Tentunya terdapat faktor pendorong mengapa UMKM menerapkan e-

commerce pada bisnis nya. Menurut Kuspriatni, (2009) Perdagangan melalui 

jaringan elektronik atau e-commerce didefinishikan sebagai aktifitas 

perdagangan melalui jaringan elektronik dengan menggunakan perangkat 

komputer untuk memudahkan semua operasi komputer. E-commerce 
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melibatkan lebih dari satu perusahaan, dan dapat diaplikasikan hampir disetiap 

jenis hubungan bisnis. 

Menurut Pradana, (2015) Terdapat beberapa alasan mengapa 

perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, 

yaitu : 

a. Dapat menjangkau audiensi/pengguna lebih luas. 

b. Dapat melakukan komunikasi dengan biaya yang lebih efisien. 

c. Dapat menjangkau target konsumen tertentu. 

d. Lebih mudah mendapat perubahan informasi (seperti perubahan harga 

bahan baku atau informasi lain). 

e. Pelayanan pelanggan yang lebih efisien karena akses internet yang 

tersedia 24jam/7hari. 

f. Mendapat respon/umpan balik segera dari konsumen. 

g. Menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efekif dan 

efisien. 

h. Saluran distribusi alternatif. 

 

Penggunaan internet untuk transaksi bisnis sudah dianggap sebagai suatu 

hal yang penting, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pengusaha yang 

menggunakan e-commerce dalam perusahaannya. E-commerce merupakan 

langkah awal bagi UMKM untuk menerapkan pengembangan teknologi 

UMKM sendiri berkontribusi sangat besar dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, (2018) dalam empat 

tahun terakhir Indonesia telah melakukan upaya besar dalam merombak 

perekonomian dengan memberi kemudahan berusaha di negara ini. Upaya ini 

bertujuan untuk peningkatan produktivitas, kompetitif maupun kemandirian 

ekonomi Indonesia sehingga memberikan nilai tambah, lapangan pekerjaan 

serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5.7% menjadi 5.13%. 
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Dengan adanya kemudahan dalam membuka usaha, peluang pebisnis untuk 

memasuki pasar ataupun menciptakan pasar baru semakin mudah. Kebijakan 

pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha di Indonesia seharusnya 

memotivasi pelaku usaha atau pelaku usaha baru untuk mengembangkan 

bisnisnya. 

 

Dalam penerapan implementasi e-commerce di Indonesia, masih banyak 

kendala yang dihadapi pada usaha mikro & kecil (UMK). Menurut Direktur 

Rakuten, Yasunobu Hashimoto dikutip dari Reska K. Nistanto, (2014) : 

 

"Di Indonesia, setidaknya masih ada tiga kendala yang membuat e-

commerce susah berkembang, kendala itu adalah koneksi internet, logistik, dan 

model pembayaran," 

 

Dalam Firmansyah, (2017) kendala implementasi e- commerce di Indonesia 

utamanya mencakup dua hal yaitu kendala yang bersifat teknis dan kendala non 

teknologi. Kendala teknis yaitu terdiri dari belum adanya standar baku 

mengenai e-commerce sendiri sehingga masih sulit dalam menilai standar 

kesiapan untuk menggunakan e-commerce. Sedangkan untuk kendala non-

teknologi yaitu masih kurangnya partisipasi pelaku usaha terutama usaha mikro 

kecil yang menggunakan teknologi e-commerce dan kurangnya pemerataan 

serta dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan e-commerce pada 

usaha-usaha mikro dan kecil. 

 

Go-food merupakan e-commerce dalam bentuk jasa food delivery service  

yang dikelola oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang biasa dikenal 

dengan Go-jek. Go-food sendiri sudah bermitra dengan berbagai outlet maupun 

usaha makanan & minuman (food & beverage) di kota-kota di Indonesia yang 

sudah tersedia jasa Go-jek sebagai jasa induk dari Go-food. Go-food sendiri 

merupakan e-commerce Indonesia yang berbentuk B2B antara go-food dengan 

mitra, dan juga berbentuk P2P antara mitra dengan konsumen. Go-food bekerja 



4 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

dalam aplikasi utama yaitu go-jek dengan menu aplikasi tersendiri dan jasa 

antar yang digunakan adalah jasa ojek dari Go-jek. Aplikasi ini terintegrasi satu 

sama lain dengan sistem pembayaran yang dirancang dalam aplikasi pula 

(pembayaran go-pay). Sampai saat ini, aplikasi go-food masi menerima 

pembayaran secara manual (secara cash saat pesanan sudah diantar). Namun, 

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa memberikan kemudahan kepada konsumen 

dengan menyediakan jasa pembayaran dengan sistem cashless melalui go-pay. 

Keuntungan dari mitra sendiri yang menjadi mitra bisnis dari go-food seperti 

yang tercantum dalam Gojek.com sebagai berikut : 

a. Promo Biaya Antar Menggunakan GO-PAY  

Perusahaan memberikan potongan biaya pengiriman di setiap 

pemesanan konsumen. 

 

b. Memaksimalkan Potensi Bisnis  

Dengan bermitra dengan go-food, potensi bisnis akan menjadi lebih 

meluas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

 

c. Posisi Strategi Pada Aplikasi  

Berbagai fitur dan kategori dalam aplikasi GO-FOOD akan 

memudahkan restoran/ usaha diakses oleh jutaan pengguna GO-JEK. 

 

d. Akses ke Pelanggan  

Melalui marketing channel GO-FOOD, mitra dapat 

menginformasikan berbagai produk unggulan langsung ke jutaan 

pengguna GO-JEK. 

 

e. Promosi Melalui Aplikasi  

Tampilkan menu-menu terbaik oleh produk mitra melalui promosi 

pada layanan GO-FOOD. 
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Menurut Kotelnikov, (2007) Usaha Kecil dan Menengah biasanya 

perusahaan yang mempekerjakan tidak lebih dari 250 pekerja. Ada beberapa 

standar atau kriteria usaha mikro, kecil maupun menengah di beberapa negara. 

Di Indonesia sendiri, usaha mikro, kecil maupun menengah diatur dalam 

Undang-undang no. 20 tahun 2008. Dalam Undang-undang no. 20 tahun 2008 

pasal 20 tentang pengembangan dalam bidang desain dan teknologi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, salah satunya 

dilakukan dengan cara memberikan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Ini 

artinya bahwa UMKM sudah didukung dan didorong oleh pemerintah untuk 

melakukan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta 

mengembangkan dalam bidang desain maupun teknologi. Namun untuk 

dukungan pemerintah terhadap e-commerce masih kurang serta masih banyak 

kendala-kendala pada implementasi maupun kapabilitas teknologi pada usaha 

mikro kecil di Indonesia. 

 

  Go-food dan Usaha Mikro kecil sendiri sudah banyak berkembang selama 

2 tahun terakhir seiring dengan upaya pengembangan aplikasi go-jek untuk 

mempermudah pengguna dalam mengakses aplikasi tersebut. Menurut (Habib 

Allbi Ferdian & Jofie Yordan, “Kontribusi mitra Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Go-Food tahun 2018 naik hampir tiga kali lipat dibanding 

tahun 2017. Pertumbuhan kontribusi mitra UMKM Go-Food ini antara lain 

disebabkan oleh optimalisasi fitur teknologi GOJEK yang digunakan oleh 

mitra UMKM Go-Food”. Pengguna atau mitra go-food sendiri dapat dengan 

mudah bergabung dan mengembangkan usaha nya melalui kerjasama dengan 

gojek. 

 

Dari latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan 

judul “Implementasi E-commerce dan Kapabilitas Teknologi pada usaha mikro 

kecil Mitra Go-food di Kota Semarang” dimana penelitian ini memiliki 
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rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan mauapun manfaat dari penelitian 

tersebut.  

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN BATASAN PENELITIAN 

Dari uraian latar belakang diatas, masalah yang ingin diteliti yaitu : 

a. Bagaimana implementasi e-commerce pada usaha mikro kecil Mitra jasa 

go-food di Kota Semarang? 

b. Bagaimana kapabilitas teknologi yang dimiliki usaha mikro kecil Mitra 

jasa go-food di Kota Semarang untuk melakukan implementasi e-

commerce? 

 

Pada penelitian ini, populasi yang akan penulis jadikan sebagai objek 

penelitian yaitu usaha mikro kecil di kota Semarang yang memiliki kriteria 

usaha seperti yang tercantum pada Badan Pusat Statistik.  Karena keberagaman 

usaha mikro kecil yang semakin banyak, pada penelitian ini memiliki batasan 

penelitian yaitu usaha yang akan digunakan yaitu usaha  dalam bidang 

makanan dan minuman dan sudah melakukan implementasi e-commerce yaitu 

menjadi mitra go-food dan menggunakan jasa food delivery service dari go-

food. Lama berdirinya usaha minimal 1 tahun terakhir sehingga dapat diperoleh 

data yang sesuai untuk penelitian ini. 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 

a. Mengidentifikasi implementasi e-commerce pada usaha mikro kecil Mitra 

jasa go-food di Kota Semarang 

b. Mengidentifikasi kapabilitas teknologi yang dimiliki usaha mikro kecil 

Mitra jasa go-food di Kota Semarang untuk melakukan implementasi e-

commerce 
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Dari tujuan tersebut, manfaat dari penelitian yang akan diperoleh yaitu : 

 

a. Bagi Akademisi 

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran 

implementasi serta kapabilitas teknologi e-commerce  pada usaha mikro 

kecil Mitra jasa  go-food di Kota Semarang 

 

b. Bagi praktisi 

Bagi praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi 

gambaran implementasi serta kapabilitas teknologi e-commerce  pada 

usaha mikro kecil Mitra jasa go-food di Kota Semarang untuk 

pengembangan usaha khususnya di bidang teknologi e-commerce. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitain ini terdiri dari : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik akademisi 

maupun praktisi serta sistematika penulisan skripsi 

BAB II   LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini berisi tentang teori yang terkait dengan penelitian 

seperti kewirausahaan, usaha mikro kecil, e-commerce, penelitian terdahulu 

serta kerangka penelitian yang didukung dengan penjelasan definisi 

operasional variable. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi mengenai objek dan lokasi penelitian, populasi, 

sampel dan teknik sampling, metode pengumpulan data serta alat analisis 

data pada penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi mengenai analisis dan pembahasan dari hasil 

penelitian di lapangan.  

BAB V  PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran pada 

penelitian. 

  


