
 

1 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting 

dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% 

dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. 

UMKM berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen, 

sedangkan kontribusi UMKM bersama koperasi terhadap pendapatan domestik 

bruto (PDB) adalah sebesar 57 persen (Bank Indonesia dan LPPI 2015). Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap perekonomian 

cukup besar mencapai 61.41 persen1. 

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bagian dari usaha nasional 

yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. UKM 

juga dapat dianggap sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan 

regional (daerah), karena berpotensi dalam memberdayakan semua sumber daya 

yang ada dan mendorong tumbuhnya pengembangan kewirausahaan (Sari et al. 

2016). Namun UKM yang ada di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah 

antara lain promosi, pemasaran dan penjualan produk yang dihasilkan (Jauhari 

2010).  

Teknologi internet yang semakin berkembang, menjadikan transaksi online 

semakin diminati oleh masyarakat. Kegiatan bisnis saat ini menjadi borderless 

dan timeless (tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu). Sejak tahun 2011, telah 

terjadi perubahan era industri, yaitu era Industri 4.0. Era ini ditandai dengan 

meningkatnya konektivitas, interaksi dan batas antara manusia dengan mesin dan 

sumber daya lainnya semakin konvergen melalui teknologi informasi dan 

komunikasi. Pada era ini pula teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan 

sepenuhnya. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai 

nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital 

guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik2. 

Pelaku usaha mikro di Indonesia masih bertransaksi secara konvensional 

khususnya UKM di sektor agribisnis. Sesuai data Kementerian Koperasi dan 

UMKM, hanya 8 persen atau sekitar 3,79 juta UKM di Indonesia yang 

memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya (KEMKOMINFO 

2017). Persentasi yang sangat kecil dibanding jumlah pembeli online Indonesia 

yang sudah mencapai 24,7 juta jiwa. Padahal, keterlibatan UKM secara digital 

bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 persen. Bahkan, diprediksi 

bisa memiliki pertumbuhan pendapatan antara 23-80 persen jika terampil dalam 

memanfaatkan teknologi digital3. 

 
1Sumber: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-

umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun tanggal 27 April 2017. 
2Sumber: http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-

Revolusi-Industri-Ke-4 tanggal 26 Januari 2019. 
3Sumber: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-

commerce tanggal 27 April 2017. 

 

https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/08/18/ouvlqv382-kontribusi-umkm-untuk-pertumbuhan-ekonomi-diprediksi-turun
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4
http://www.kemenperin.go.id/artikel/18967/Making-Indonesia-4.0:-Strategi-RI-Masuki-Revolusi-Industri-Ke-4
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-commerce%20tanggal%2027%20April%202017
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3582327/baru-9-persen-umkm-ri-yang-masuk-e-commerce%20tanggal%2027%20April%202017
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Defenisi UKM terlibat secara digital adalah pemasaran produknya dilakukan 

melalui toko online (e-commerce) atau pasar online (e-marketplace). Kegiatan e-

commerce dan e-marketplace di Indonesia sudah melibatkan berbagai sektor 

usaha. Namun untuk sektor agribisnis pangan masih belum banyak memanfaatkan 

pasar online. Padahal salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  daya  saing  UKM  

adalah  daya  inovasi  dan  kemampuan  teknologi. Keterbatasan   kemampuan   

teknologi   pada   UKM   disebabkan   lemahnya   akses terhadap teknologi 

(Angkasa 2011). 

Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahun. Penetrasi 

dan agresivitas e-commerce berbanding lurus dengan jumlah pengguna internet di 

Indonesia. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 

pada tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 

juta. Sebanyak 32,19 persen dari 2500 responden menggunakan internet untuk 

membeli barang namun berbeda dengan aktivitas menjual barang hanya 8,12 

persen. Toko online berbasis aplikasi yaitu, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan 

lain-lain terbukti sangat efektif karena di Indonesia pembelian barang-barang 

melalui e-commerce terus naik.4 

APJII (2018) melakukan survei durasi penggunaan internet per hari pada 

tahun 2017. Asosiasi tersebut melibatkan 2500 responden. Durasi penggunaan 

internet pada kelompok (1 – 3 jam per hari) yakni sebesar 43,89 persen. Durasi 

penggunaan internet 4-7 jam per hari yakni sebesar 29,63 persen dan di atas 7 jam 

sebesar 26,48 persen. Sebanyak 56,77 persen dari total responden setuju bahwa 

harga produk/jasa di internet tidak lebih mahal jika dibeli dari aplikasi mobile. 

Berdasarkan data penelitian tersebut, setengah dari jumlah penduduk Indonesia 

sudah menggunakan internet, maka internet menjadi salah satu media yang paling 

efektif dan efisien dalam berbisnis dan memasarkan produk dan jasa. 

Toko Laurike atau Laurike Home Industri merupakan anggota UKM 

pemerintahan kabupaten (Pemkab) Bogor. Toko ini adalah salah satu produsen 

Virgin Coconut Oil (VCO) dan minyak kelapa. Toko Laurike pun turut bekerja 

sama dengan anggota UKM Pemkab Bogor lainnya dalam memasarkan produk 

agribisnis. Laurike Home Industri juga sering dijadikan tempat penitipan produk 

UKM agribisnis lainnya seperti jahe merah, bawang goreng, pewangi pakaian dan 

madu untuk dijual secara online. Toko Laurike juga menjual produknya secara 

offline, seperti membuka toko dan mengikuti pameran yang diadakan Pemkab 

Bogor, SMESCO termasuk pasar tani yang diadakan IPB (Institut Pertanian 

Bogor). 

Produk Toko Laurike yang dipasarkan melalui e-marketplace, 

https://www.bukalapak.com (Bukalapak), https://www.tokopedia.com 

(Tokopedia), http://www.elevenia.co.id (Elevenia) dan sosial media (Facebook). 

Tingkat penjualan dari masing-masing e-marketplace ini berbeda-beda jumlahnya. 

Berdasarkan data tahun 2017, melalui Bukalapak hanya 7 faktur penjualan, 

melalui Elevenia hanya 1 faktur penjualan dan melalui Tokopedia 348 faktur 

penjualan. Hal ini patut diulas, mengapa produk VCO Toko Laurike lebih banyak 

terjual melalui Tokopedia dibanding e-marketplace yang lain. Ulasan ini diawali 

dengan mengkaji faktor determinan (faktor penentu) dari pengguna Tokopedia  

 
4Sumber: https://www.liputan6.com/tekno/read/3326217/orang-indonesia-habiskan-rp-146-triliun-

untuk-belanja-online tanggal 28 Januari 2019. 

https://www.bukalapak.com/
https://www.tokopedia.com/
http://www.elevenia.co.id/
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untuk berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel atau 

produk pangan yang karakteristiknya sama dengan VCO. Penemuan faktor ini 

akan menjadi masukan bagi Laurike Home Industri dalam mengembangkan e-

commerce yang saat ini sedang dibangun. 

Toko dan pasar online adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi 

informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh pemrosesan 

masukan hingga menghasilkan informasi dengan baik, tetapi ditentukan juga oleh 

kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan. Sistem informasi belum bisa 

dikatakan berhasil bila pemakai sistem informasi tidak dapat menerimanya atau 

bahkan enggan menggunakannya (Jogiyanto 2007). Jumlah pengguna dianggap 

sebagai keberhasilan dari teknologi informasi. Apakah pengguna merasa terbantu 

dengan kehadiran aplikasi sehingga tertarik menggunakan. Faktor bermanfaatnya 

teknologi pasar online ini, yaitu dilihat dari banyaknya pengguna yang merasa 

terbantu dengan kehadiran teknologi baru. Dilihat dari perspektif lainnya, bahwa 

pembeli dan penjual sama-sama percaya bertransaksi melalui media online. 

Penelitian yang dilakukan Suandana (2015), faktor kepercayaan mempunyai 

dampak terhadap pembelian ulang melalui toko online. Faktor lainnya juga 

mencakup kemudahan penggunaan aplikasi sehingga mau menerima teknologi 

tersebut. Oleh karena itu, aplikasi belanja online harus mampu 

mentransformasikan sistem belanja offline menjadi online dengan semenarik 

mungkin. Pengguna aplikasi tidak merasa kesulitan dalam bertransaksi, dan tetap 

saling percaya meskipun pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. 

Teori mengenai penerimaan teknologi informasi sudah banyak diteliti dan 

dimodelkan. Salah satu model yang sudah banyak digunakan untuk melihat 

bagaimana sebuah aplikasi diterima adalah TAM (technology acceptance model). 

Banyak penelitian telah menemukan bahwa TAM adalah sebuah model yang 

secara konsisten menjelaskan sebagian besar ragam (variance) dalam 

menggunakan tujuan dan tingkah laku, diantara sebuah variasi teknologi-teknologi 

(Widiatmika dan Sensuse 2008). TAM berteori bahwa niat seseorang untuk 

menggunakan sistem atau teknologi ditentukan oleh dua faktor, yaitu persepsi 

kemanfaatan (perceived usefulness), adalah tingkat kepercayaan individu bahwa 

penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan 

penggunaan (perceived ease of use) (Devi dan Suartana 2014). Begitu halnya di 

salah satu Bank XYZ tentang penerimaan aplikasi surat menyurat secara online. 

Priyadi (2015) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perilaku  

penggunaan  aplikasi e-office (DiO) oleh karyawan Bank XYZ dengan pendekatan 

model The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), yaitu 

perilaku pengguna. 

TAM banyak dikembangkan oleh peneliti, namun tetap menggunakan dua 

model dasar TAM. Davis dan Venkatesh (2000) melakukan pengembangan TAM 

dengan nama model TAM2. Pada model TAM2 ditambahkan niat penggunaan 

dan pengalaman dari pengguna. Dari model TAM2 juga dikembangkan oleh Lai 

(2016) untuk melihat model penerimaan teknologi baru,  sistem single e-payment 

(penggabungan card, internet dan mobile menjadi satu sistem). Lai menemukan 

bahwa pada model penerimaan sistem single e-payment ditemukan 2 faktor yang 

menstimulus niat seseorang menggunakan sistem. Model Lai ini dinamakan 

Stimulus Theoritical Framework Technology Acceptance Model (STF-TAM). 

Kedua faktor stimulus tersebut adalah Design dan Security. Faktor Design 
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(rancangan) dan Security (sistem keamanan) ditemukan memiliki kontribusi 

terhadap kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use) dan persepsi akan 

manfaat (Perceived Usefulness). Lai juga mengemukakan bahwa Security terbukti 

berpengaruh langsung terhadap niat seseorang menggunakan sistem single e-

payment. 

Kemauan seseorang untuk menerima dan memakai teknologi berpengaruh 

langsung terhadap perkembangan bisnis online, reaksi dan persepsi pengguna 

teknologi informasi akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan teknologi 

informasi. Pengaruh dari penggunaan e-commerce terhadap perkembangan UKM  

di Taiwan pernah dikaji, perihal dampak terhadap bisnisnya (Tseng 2011). Pelaku 

UKM Taiwan yang akan memasuki pasar global harus mampu mempersiapkan 

diri untuk menggunakan e-commerce. Penelitian yang dilakukan oleh Chulikavit 

(2003) juga menghasilkan dampak internet terhadap UKM adalah mendorong 

UKM akan melakukan lebih banyak ekspor langsung. Tuntutan bagi pelaku UKM 

di Indonesia juga sama yaitu mampu memanfaatkan toko online yang sudah ada 

apabila masih belum sanggup membangun e-commerce sendiri. 

Penelitian ini berfokus pada pencarian faktor penentu dari pengguna 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan 

gel atau produk yang karakteristiknya sama dengan VCO. Pengguna yang diteliti 

adalah pembeli online dari toko Laurike di aplikasi Tokopedia dan pengguna 

Tokopedia yang pernah berbelanja produk sekarakteristik dengan VCO. Hasil dari 

penelitian ini akan menjadi masukan bagi Laurike Home Industri untuk 

membangun toko online demi membangun merek di usaha serupa. Harapan dari 

penelitian ini juga bagi UKM agribisnis lainnya adalah mengajak pelaku UKM 

memasarkan produknya secara online. Walaupun produk UKM agribisnis cair dan 

gel sulit dikemas, namun dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat 

sudah mau berbelanja produk tersebut secara online. Diharapkan pula penggunaan 

e-marketplace menjadi sarana dalam pengoptimalan biaya pemasaran. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Pada Era Industri 4.0 ini, fenomena berbelanja online sudah bukan hal yang 

baru bagi masyarakat Indonesia. Jumlah pengguna internet dan pembeli online 

bertambah setiap tahun, maka e-marketplace dan e-commerce adalah salah satu 

media pemasaran baru. Persaingan dari e-marketplace dan e-commerce sangat 

kompetitif dengan beragam fitur yang ditawarkan. Keseluruhan fitur diharapkan 

mampu menarik niat penggunaan aplikasi untuk berbelanja online, sehingga setiap 

pelaku usaha harus mengetahui faktor penyebab niat penggunaan aplikasi. Dengan 

demikian, pelaku UKM termasuk Toko Laurike dapat merumuskan strategi bisnis 

yang tepat dalam mengembangkan usahanya demi mendukung pemerintah 

meningkatkan daya saing UKM. 

Masalah yang menjadi sasaran penelitian ini didasari karena perbedaan 

tingkat penjualan produk Toko Laurike di tiga e-marketplace (Tokopedia, 

Elevenia, dan Bukalapak). Produk yang dijual di ketiga pasar online tersebut 

adalah sama, namun hasil penjualan di tiap pasar elektronik secara signifikan 

berbeda. Penjualan produk Toko Laurike melalui Tokopedia adalah terbesar 

dibanding Bukalapak dan Elevenia. Hal tersebut yang mendasari penelitian, yaitu 
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mengapa orang-orang mau berbelanja produk UKM agribisnis pangan dalam 

bentuk cair dan gel melalui Tokopedia. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi 

pengguna sehingga berbelanja melalui Tokopedia. Apakah mungkin karena 

aplikasi Tokopedia sangat mudah digunakan dan bermanfaat. Atau alasan lainnya 

dari sisi design atau rancangan sistemnya yang dianggap menarik. Mungkin saja 

sistem keamanan Tokopedia yang dianggap paling handal. Pencarian faktor niat 

penggunaan Tokopedia ini mengacu pada model penerimaan teknologi yang 

dikembangkan oleh Lai (2016) yaitu Stimulus Theoritical Framework Technology 

Acceptance Model. 

Menurut Lai (2016) pada model penerimaan single platform e-payment 

system (penggabungan card, internet dan mobile), ditemukan alur model adopsi 

teknologi baru, yaitu adanya faktor stimulus yang memotivasi penggunaan 

aplikasi dan menghasilkan respon terhadap penggunaan sistem. Faktor stimulus 

tersebut adalah fitur dan kemampuan sistem. Stimulus ini dianggap memotivasi 

user sehingga menggunakan aplikasi. Respon dari stimulus adalah Niat seseorang 

(User’s intention to use) menggunakan teknologi tersebut. 

Fitur dan kemampuan sistem yang dianggap memberi stimulus adalah faktor 

Design (rancangan) dan Security (sistem keamanan). Design dan Security dari 

aplikasi terbukti berpengaruh nyata terhadap kemudahan penggunaan (Perceived 

Ease of Use) dan persepsi akan manfaat (Perceived Usefulness). Lai juga 

mengemukakan bahwa Security terbukti berpengaruh langsung terhadap niat 

seseorang menggunakan sistem E-payment. Dengan mengacu pada latar belakang 

masalah yang telah disampaikan, masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Faktor apakah dari model Stimulus Theoritical Framework Technology 

Acceptance Model yang paling berpengaruh terhadap niat penggunaan 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair 

dan gel apakah dari sisi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, 

rancangan atau sistem keamanan Tokopedia. 

2. Apakah Design dan Security dari Tokopedia memiliki kontribusi terhadap 

persepsi manfaat (Perceived Usefulness) dan Kemudahan Penggunaan 

(Perceived Ease of Use). 

3. Apakah sistem Security dari Tokopedia berpengaruh terhadap niat 

penggunaan Tokopedia (Consumers’ Intention to Use) dalam berbelanja 

produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Menemukan faktor penentu (determinan) niat penggunaan Tokopedia 

(Consumers’ Intention to Use) dalam berbelanja produk UKM agribisnis 

pangan berbentuk cair dan gel atau yang karakteristiknya sama dengan 

minyak kelapa dan VCO. 

2. Menganalisis pola hubungan Design dan Security terhadap kemudahan 

penggunaan (Perceived Ease of Use) dan persepsi kemanfaatan 

(Perceived Usefulness). 
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3. Menganalisis kontribusi Security terhadap niat penggunaan Tokopedia 

dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan gel. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini mencakup pada lingkup Laurike Home 

Industri dan pelaku UKM agribisnis lainnya di Indonesia. Uraian manfaat ini 

didefenisikan sebagai berikut: 

1. Bagi Laurike Home Industri, diharapkan melalui hasil penelitian ini 

memberi masukan untuk pengembangan toko online atau e-commerce 

yang sedang dibangun (https://www.laurike.com) sehingga Toko Laurike 

semakin dikenal di pasar UKM Indonesia maupun manca negara. 

2. Bagi UKM Agribisnis lainnya, diharapkan melalui hasil penelitian ini 

bisa memanfaatkan e-marketplace dalam pemasaran produknya, atau 

membangun e-commerce sendiri sehingga semakin bertambah UKM 

yang Go-Online dan mampu memasuki pasar global. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah fokus terhadap tujuan penelitian 

yaitu menganalisis faktor penentu seseorang sehingga berniat menggunakan 

Tokopedia dalam berbelanja produk UKM agribisnis pangan berbentuk cair dan 

gel. Batasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pelanggan Toko Laurike yang terdaftar di aplikasi Tokopedia, yaitu 

berdasarkan data pembeli tahun 2017 dan dijadikan sebagai sumber data 

responden penelitian. 

2. Responden lainnya adalah pengguna Tokopedia yang pernah berbelanja produk 

UKM agribisnis berbentuk cair dan gel yang karakteristiknya sama dengan produk 

Toko Laurike dan mereka belum mengenal Toko Laurike. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil Menengah) 

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku 

ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup 

pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator 

pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008, 

pengertian Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 




