
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Perdagangan melalui internet (e-Commerce) merupakan inovasi teknologi yang 

mulai berkembang pesat sejak awal 1990-an. Louis V. Gerstner Jr., CEO dari 

perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia, IBM, dalam pendahuluan makalah 

E-Bussiness yang disusun oleh Shelley J. Thompson, 2000 mengatakan bahwa e- 

Commerce menghasilkan kesempatan yang luar biasa untuk mengubah keunggulan 

kompetitif perusahaan, membuka alternatif kana1 distribusi, mengubah kerangka 

bisnis dan struktur biaya dan,dapat dilakukan oleh berbagai jenis bisnis sehingga akan 

mempengaruhi perkenomian secara global. 

Perdagangan melalui media elektronik sebenarnya telah dikenal di dunia 

teknologi informasi sejak dua dekade yang lalu, teknologi ini dikenal dengan 

pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange, EDI). Media internet mulai 

dikembangkan sejak tahun 1965 untuk menghubungkan beberapa universitas terpilih 

dengan laboratorium riset di departemen pertahanan di Amerika Serikat. Sejak World 

Wide Web dipublikasikan pada tahun 1989, perdagangan melalui internet mulai 

dipikirkan sebagai perubahan besar-besaran dari ED1 menjadi internel bused e- 

cornmercr. Melalui internet, perdagangan menjadi lebih interaktif, transaksi &an 

keterhubungan bisnis menjadi real tinlc, terbuka terhadap pasar global dan 

menciptakan mekanisme distribusi dan pasar baru yang kemudian dikenal dengan 



Dalam perkembangannya, perdagang'an melalui internet dibedakan menjadi dua 

jenis, Bussiness to Cottsumer (B to C) dan Bussiness to Bussitless (B to B). Bussiness 

to Consttmer adalah transaksi bisnis di internet yang menjual barang atau jasa 

langsung kepada penggunanya. Sedangkan Bussitzess to B~~ssiness melakukan 

bisnisnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Kalangan akademisi sepakat 

mendefinisikan E-Commerce sebagai "salah satu cara memperbaiki kineja dan 

mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan 

memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital". Peter Fingar, 2000 

dalam bukunya "Enterprise e-Commerce" mengungkapkan bahwa pada prinsipnya E- 

Commerce menyediakan infrastmktur bagi pemsahaan untuk melakukan ekspansi 

proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan 

waktu dan ruang (time and space) yang selama ini menjadi isu utama dalam 

perdagangan. 

Forrester Research, sebuah pemsahaan konsultan terkemuka memperkirakan 

perdagangan rnelalui internet di seluruh dunia yang rnencapai.uS$ '44.1 juta di tahun 

2000 akan berkembang hingga mencapai US$ 1.4 rnilyar pads tahun 2004. (Sanders, 

2000). Di . Eropa, . saat ini diperkirakan telah ada'25.000 situs e-Commerce yang telah 

beroperasi sejak tahun 2001, sekitar 1500 bergerak di sektor makanan dan 

diperkirakan 1000 situs memperdagangkan komoditi dan produk agribisnis. Pada 

tahun 2005, diperkirakan perdagangan rnelalui inletnet di seluruh Eropa akan 

rnencapai Euro 19,060 jula (Goldman Sachs, 2000) dan keuntung~n yang di dapalkan 

dari transaliqi tcrschuc diprcdiksikan mencap;~i Euro 2,527 juta. 
,. .. ... 



E-Commerce Transaction Volume 
(in million USD) 

Gambar. 1. Volume Transaksi e-Commerce di Indonesia 

Menurut International Development Research Centre (IDRC, 2003) volume 

transaksi e-Commerce di Indonesia berkembang dari 20 juta USD pada tahun 1996 

menjadi 100 juta USD pada tahun 2000. Pada tahun berikutnya transaksi meningkat 

sebesar 100% menjadi 200 juta USD. Bahkan pada tahun 2003 transaksi perdagangan 

melalui e-Commerce diperkirakan mencapai 1,2 milliar USD. Hal ini menunjukkan 

bahwa volume perdagangan melalui internet akan semakin meningkat dengan 

berkemb'angnya infrastruktur telekomunikasi dan multimedia di lnddnesia. 

Meningkatnya persaingan giobal dengan akan birdirinya pabrik-pabrik PET di . . 

C i ~ a  pada periode 2005-2010 menyebablian manajemen rnencari alternatif pemasaran 

global yang tidak terhambat oleh kendala geografis. 



Karena itulah PT. Polypet Karyapersada melakukan langkah-langkah untuk 

mengembangkad pasar antara lain: 

1. Meningkatkan Sertifikasi Kebijakan Mutu menjadi ISO-2000 

2. Menyediakan fasilitas e-Commerce melalui situs www.polv~et.co.id dan 

bekeja sama dengan ChemCross untuk memberikan informasi produk 

dan perusahaan, hingga melakukan online ordering melalui internet. 

3. Memantau kebutuhan dan ketersediaan PET di dunia melalui PC1 - PET 

Packaging, Resin & Recycling Ltd. Sebuah perusahaan konsultan 

internasional untuk PET Resin. 

Menurut PC1 Consultant dalam World supply & demand 2004, kebutuhan 

PET Resin di dunia menunjukkan trend yang terns meningkat walaupun banyak 

negara diperkirakan meningkatkan kapasitas produksinya. Hal tersebut dapat dilihat 

melalui tabel supply dan demand berikut ini: 

Tabel 1. Kebutuhan PET Resin Dunia (dalam ribu ton) 

Sumber : World Supply & Demand Report of Paraxytene & Derivatives 2004, PC1 Consultant 



Tabel 2. Produksi I Suplai PET Resin Dunia (dalam ribu ton) 

Surnber : World Supply &Demand Report 2004 of Paraxylene & Derivatives, Pa Consultant 

1.2. Identifikasi Masalah 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan PET Resin tidak hanya 

digunakan untuk kemasan plastik atau botol air minum saja tetapi juga untuk produk 

lainnya seperti serat polyester, film, serat ban berkualitas tinggi dan lain-lain maka 

permintaan PET Resin secara global diperkirakan akan meningkat dari 13,245 ribu 

ton di tahun 2004 menjadi 13,940 ribu ton pada tahun 2005. (PCI, 2003). Peningkatan 

kebutuhan PET resin secara global ini ini tentunya merupakan peluang pasar yang 

sangat baik, terutama bila PT. Polypet Karyapersada dapat menjaga kualitas PET 

resin yang dihasilkan dan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggannya. 



Dari sisi produksi PET resin, tern'yata kapasitas produksi masih belum bisa 

memenuhi permintaan pasar. Pada tahun 2003, produksi PET resin mencapai 9,134 

ribu ton dan diperkirakan pada tahun 2004 mencapai 10,208 ribu ton. Secara makro, 

pasar PET adalah pasar yanz dinamis, mencapai average growth rate 8,s % selama 

periode tahun 2000-2003, 9,l % pada periode 2000-2005 dan 6,7 % pada periode 

2000-2011. Hal ini dipicu oleh pendirian pabrik-pabrik raw material dari PET yaitu 

PTA di Cina pada periode tahun 2000-2005 dan rencana pendirian pabrik PET pada 

periode 2005-2010. Maka pada periode 2005-2010 diramalkan bahwa pemsahaan 

penghasil PET akan mendapatkan persaingan yang sangat ketat dari pemsahaan- 

pemsahaan bam di Cina. Sehingga diperkirakan pemsahaan penghasil PET di Asia 

diperkirakan akan kehilangan segmen market Eropa dan Timur Tengah. 

Dengdn melihat kendala-kendala dari sisi pemasaran maupun distribusi inilah, 

beberapa pemsahaan kimia pada umumnya dan perusahaan penghasil PET Resin 

secara khusus mulai melibatkan diri dalam situs-situs e-commerce untuk lebih 

memperluas segmen marketnya ke seluruh dunia. Antara lain dengan bergabung ke 

situs-situs e-commerce seperti www.chemround.com, www.chemcross.com, 

www.chemindustrv.com dll. Kemudiansatu ha1 yang perlu dipertanyakan adalah . . . . 

sejauh mana situs e-commerce tersebut secara efektif mampu mendorong secara 

signifikan dari sisi pemasaran, distribusi informasi, penjualan secara online hingga ke 

distribusi produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan penjualin &an pendapatan 

perusahaan. 



1.3. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dan ident'lfikasi masalah diatas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah E-Commerce yang telah ada berfungsi secara efektif ? 

b. Bagaimana sikap dan perilaku pelanggan terhadap adanya fasilitas E- 

commerce. 

c. Apakah E-Commerce mampu memberikan kepuasan bagi pelanggan dan 

sejauh mana tingkat kepuasan dan kepentingan e-commerce menurut 

pelanggan terhadap layanan e-commerce yang telah diberikan selama ini. 

1.4. Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah : 

a. Menentukan apakah e-commerce PT. Polypet Karyapersada sudah efektif 

b. Mengetahui sikap dan perilaku pelanggan terhadap fasilitas e-Commerce 

di PT. Polypet Karyapersada 

c. Mengetahui tingkat kepentingan dan kepuasan pelanggan terhadap 

fasilitas e-commerce 

d. Memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kualitas situs e- 

Commerce. 



1.5. Ruang Lingkup 

PT. Polypet Karyapersada tergabung dalam situs www.chemcross.com sebagai 

member yang mempunyai fasilitas untuk menetapkan harp ,  melakukan penawaran, 

ikut serta dalam bursa penjualan dan kegiatan pemasaran melalui internet. Cakupan 

penelitian adalah bagaimana perilaku pelanggan terhadap internet dan perdagangan 

melalui internet (e-commerce) dan sejauh mana pemsahaan pelanggan 

memanfaatkan situs ini secara efektif dalam mencari informasi, ikut serta dalam bursa 

penjualan, menganalisis pasar hingga melakukan pembelian. Pemsahaan pelanggan 

yang diteliti adalah pemsahaan yang menjadi pelanggan PT. Polypet Karyapersada 

dan responden secara aktif masih melakukan pembelian biji plastik (PET) dalam 

tahun 2003 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Juni dan 

hasil penelitian diharapkan telah selesai pada awal Agustus 2004. 




