
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Besarnya sumber daya alam Indonesia merupakan faktor penunjang 

penting bagi sektor agribisnis yang merupakan sektor potensial dan sentral 

dalam pembangunan bangsa : memiliki prospek dan peluang yang cerah untuk 

dikembangkan.  

Agribisnis sebagai mega sektor bisnis memiliki prospek yang cerah, 

sekaligus kendala-kendala, yang dalam pengelolaannya membutuhkan perhatian 

khusus. Dengan keragaman produk dan karakteristik yang sangat beraneka 

ragam dan berbeda-beda, diperlukan penanganan yang khusus.   

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memberikan devisa 

bagi negara dalam  Pelita ke VI dengan kontribusi pendapatan sebesar 3.15% 

dari GDP. Pada akhir tahun 1998 berdasarkan data dari Badan Pengembangan 

Ekspor Nasional, total ekspor produk agribisnis Indonesia dengan berbagai 

macam kategori sebesar 3,232,259 ton dengan total nilai US $ 3,653,385,000.  

Era teknologi informasi  merupakan suatu era pengembangan yang 

revolusioner dari cara atau metode konvensional yang telah lama diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang keuangan, pemasaran, 

distribusi.  Dalam era ini masyarakat mulai memasuki suatu dunia yang baru 

dimana mereka dapat berinteraksi dengan berbagai kegiatan kehidupan dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menggunakan media elektronik atau 

yang lebih dikenal dunia maya. Dunia bisnis merupakan kalangan yang paling 

awal memasuki dunia ini yang banyak melakukan kegiatan promosi dari 



 

perusahaan mereka sebelum masyarakat mengenal lebih luas tentang dunia 

maya.  Dengan semakin pesatnya arus informasi dan bisnis yang berkembang 

mengakibatkan bermunculan pasar di dunia maya seperti e-commerce 

(pengertian: berbagai bentuk transaksi usaha yang dilakukan secara elektronik 

dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, http://www.sitebot.com) yang 

sering dikenal dengan pasar elektronik yang memberikan kemudahan 

bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah kepada lingkungan dunia 

usaha dan masyarakat. Hal ini berbeda dengan pasar tradisional yang bersifat 

statis, lembam, dan miskin informasi, sedangkan pasar e-commerce bersifat 

dinamis, penuh dengan turbulensi dan kaya  informasi. Selain itu, adanya peran 

pengembangan teknologi dalam pembangunan yakni mengintroduksi teknologi 

baru  untuk merestrukturisasi industri, meningkatkan produktivitas dan memacu 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan daya saing. 

Dikarenakan hal-hal tersebut diatas maka sebaiknya dibangun sebuah pasar 

elektronik bagi produk agribisnis Indonesia. 

Business to business merupakan salah satu jenis e-commerce yang 

mulai dan banyak dipergunakan untuk berbagai macam transaksi perdagangan 

elektronik. Apa yang dimaksud dengan business to business e-commerce? 

Pengertian business to business e-commerce adalah merupakan “sistem 

komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis untuk melakukan transaksi 

perdagangan melalui media elektronik “ (Purbo, 2000). Berdasarkan data dari 

Forrester Research suatu lembaga penelitian di Amerika Serikat, pendapatan 

tahun 2003 yang dihasilkan dari business to business e-commerce di perkirakan 

akan mencapai lebih dari US$ 1.3 trilyun atau 9% lebih dari GDP Amerika 

Serikat. Sebelumnya telah terjadi pertumbuhan yang pesat yakni berangkat dari 

awal di tahun 1990 dan mencapai $ 43 milyar di tahun 1998. 



 

  Untuk itu dalam penulisan tesis ini, penulis mengkhususkan pada 

pembangunan sebuah web site business to business e-commerce produk 

agribisnis Indonesia. Penelitian dilaksanakan dimulai dari analisa sistem 

informasi yang akan dikembangkan sampai kepada pengembangan prototipe 

business to business e-commerce. Business to business e-commerce yang 

dibangun adalah business to business marketplace yang merupakan wadah 

bagi pelaku agribisnis untuk menemukan mitra usaha yang paling tepat dalam 

memasarkan produk agribisnisnya.   Business to business marketplace ini 

memungkinkan pelaku agribisnis dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi 

dengan mitra usahanya, sehingga tidak ada lagi batasan waktu dan jarak bagi 

pelaku agribisnis untuk menjual dan atau membeli hasil produksi. Lembaga 

pendidikan maupun pemerintah diharapkan dapat menjadi  pengelola (provider) 

dari business to business e-commerce marketplace ini.  

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem informasi business to business 

    e-commerce marketplace bagi produk agribisnis Indonesia. 

2. Bagaimana        prototipe       business     to       business        e-commerce 

    marketplace produk agribisnis Indonesia yang dirancang. 

     

C. Tujuan 

  Tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 

          1.  Menganalisa kebutuhan sistem yang akan diterapkan pada business to 

                 business e-commerce marketplace produk agribisnis Indonesia. 



 

2.    Mengembangkan prototipe bagi wadah perdagangan elektronik produk 

 agribisnis Indonesia. 
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