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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Usaha kecil menengah (UKM) mebel di Jepara merupakan salah satu bisnis yang 

mempunyai kedudukan yang sangat strategik. Mebel bukan sekedar bagian sangat penting 

bagi perekonomian di Jepara, akan tetapi mebel juga sebagai denyut nadi dan budaya dari 

masyarakat Jepara. Adanya keyakinan bahwa keahlian dan keterampilan membuat mebel 

adalah warisan sejarah yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Mereka mempunyai tugas 

suci untuk tetap menghidupkan mebel Jepara ditengah persaingan dunia (Purnomo, Irawati, 

and Melati 2010). Berbagai kelebihan dan keunikan yang dimiliki oleh mebel ukir Jepara 

sehingga mampu menjadi daya tarik konsumen dibandingkan dengan mebel ukir yang lain 

adalah desain ukirnya yang khas, memiliki nilai historis dan pengakuan dan perlindungan 

secara internasional sebagai produk indikasi geografis (IG) mebel ukir Jepara dari 

Menkumham RI pada tahun 2010, fasilitasi hak paten katalog desain mebel sehingga memiliki 

nilai tambah dan mampu bersaing di pasar global (Gabor 2012). 

Peranan UKM mebel ukir Jepara sangat besar dalam mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian daerah maupun nasional. Kontribusi usaha kecil menengah 

mebel ukir terhadap peningkatan produk domestik bruto dan peningkatan pendapatan asli 

daerah. Pada tahun 2013 usaha kecil menengah menyumbang kontribusi terhadap pendapat 

daerah sebesar 26% dengan nilai ekspor US$130 juta atau senilai lebih dari Rp1 triliun dan 

memberikan sumbangan devisa ke negara sebesar 10% dari total ekspor produk kayu olahan 

secara nasional yang mencapai US$1,35 miliar selama satu tahun lalu. Usaha kecil menengah 

juga memiliki kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja produktif, peningkatan jumlah unit 

pelaku usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga. Pada tahun 2013 jumlah unit usaha 

untuk furniture kayu sebesar 5.312 unit dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 70.412 

orang (Jepara 2014). 

Dalam perkembangannya UKM mebel ukir menunjukkan pasang dan surut dalam 

menjalankan usahanya, nilai ekspor mebel ukir Jepara pada tahun 2012 cenderung mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai 

ekspor mebel ukir Jepara sebesar US$102,7 juta atau sekitar Rp 964 miliar dengan jumlah 

volume ekspor sebanyak 29,8 juta kilogram. Jumlah tersebut menurun dibanding dengan 

ekspor pada 2011 yang mencapai USD 111,6 juta atau setara dengan Rp 980,2 miliar dengan 
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jumlah volume ekspor sebanyak 34 juta kg. Sedangkan pada tahun 2014 volume ekspor 

sebanyak 38,77 juta kilogram atau sebesar 131,07 juta dolar AS. Jumlah nilai ekspor 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 35,55 juta kilogram 

atau sebesar 112,53 juta US$. Mebel ukir masih mendominasi permintaan pasar internasional 

dengan persentase mencapai 88 persen dari total nilai ekspor pada tahun 2013 atau sebesar 

98,88 juta US dollar (Jepara 2014). 

Banyak kendala yang sering dihadapi, antara lain sulitnya memperoleh modal dari 

lembaga keuangan, bahan baku yang terbatas dan juga keterbatasan akses pasar yang 

dimilikinya (Zainuri 2012). Tidak jarang para pengrajin mebel ukir kecil menengah 

mengalami kerugian dalam menjual produknya, dengan harapan penjualan berikutnya lebih 

baik. Kekurangan dan kelebihan tata cara penjualan yang biasa dilakukan oleh para pengrajin 

adalah (1) pengrajin/produsen menjual hasil produknya langsung ke pemakai, (2) 

pengrajin/produsen menjual produknya ke pengepul untuk kemudian diekspor, (3) 

pengrajin/produsen ke makelar (broker) kemudian dari makelar ke pasar ekspor atau pemakai 

langsung, (4) pengrajin/produsen menjual hasil produknya ke gudang eksportir (Utomo 2012). 

Masalah-masalah mendasar lainnya yang dihadapi usaha kecil menengah adalah kualitas 

produk, pemasaran dan sustainability (Sriyana 2010) 

Kebanyakan UKM mebel ukir menjual produknya dalam bentuk setengah jadi kepada 

pengepul, dengan sistem mata rantai penjualan seperti itu pengrajin hanya memperoleh 

keuntungan paling tinggi sekitar 10% dari biaya produksi dan belum dihitung biaya tenaga 

kerja pemiliknya. Hal ini dilakukan para pengrajin karena akses pasar yang dimiliki terbatas 

dan tergantung pada pengusaha mebel besar. Permasalahan dan isu yang ada dalam hal 

pemasaran adalah terbatasnya akses pasar global baik melalui berbagai macam pameran 

tingkat internasional dan pemasaran melalui media online.  

Ketenaran dan popularitas mebel ukir Jepara membuat para pengrajin/produsen dan 

juga eksportir kurang melakukan penetrasi pasar, hal ini dikarenakan kebanyakan dari 

pembeli baik pembeli langsung maupun pembeli melalui perantara (broker) akan datang 

langsung ke Jepara untuk melihat secara langsung berbagai macam produk mebel dan 

selanjutnya melakukan pembelian produk mebel yang dikehendaki. Kondisi seperti ini 

berpengaruh pada pemahaman tentang penetrasi pasar menjadi lebih sempit yaitu hanya 

terbatas pada perebutan konsumen yang berkunjung ke Jepara. Padahal tidak demikian, 

penetrasi pasar akan terbuka lebih luas dengan upaya-upaya mencari pasar baru yang lebih 

potensial. Sebagaimana yang disampaikan Sujarot (2012) bahwa beberapa pengrajin/produsen 

turut serta dalam kegiatan pameran dengan tujuan penetrasi pasar yang lebih luas dan menjadi 
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bagian dari kegiatan pemasaran sehingga mampu  menjaring pembeli lebih banyak. Biasanya 

manfaat mengikuti pameran akan dapat dirasakan setelah beberapa bulan kemudian. Untuk 

memfasilitasi para pengrajin/produsen pemerintah daerah memberikan subsidi sewa tempat, 

sehingga dapat mendorong pengrajin/produsen dapat ambil bagian dari kegiatan tersebut. 

Beberapa kegiatan pameran yang sifatnya rutin adalah International furniture and craft fair 

Indonesia (IFFINA) di Jakarta dan pameran di Singapura. (Irawati and Purnomo 2012).  

Zainuri (2012) menyatakan bahwa struktur pasar pada UKM ukir Jepara dilihat dari 

indikator halangan memasuki pasar (Barrier to entry) pada umumnya masih sangat rendah, 

hal tersebut dikarenakan produk mebel yang dihasilkan bervariasi, sehingga produsen dengan 

mudah masuk ke pasar melalui produk yang memiliki kualifikasi rendah dengan 

menggunakan tenaga kerja sendiri dan dipasarkan pada segmen pasar kelas rendah. Namun 

demikian fenomena yang terjadi memperlihatkan adanya perubahan hambatan untuk masuk 

ke pasar dari rendah menjadi tinggi khususnya produk di pasar ekspor, yang mana buyers 

menetapkan syarat kepada para exporter untuk menyediakan fasilitas produksi, infrastruktur, 

aset yang menjamin kualitas maupun kontinuitas pasokan, dan hal tersebut hanya bisa 

dilakukan oleh para produsen yang besar. Perkembangan teknologi informasi yang sangat 

pesat memberi pengaruh positif terhadap beberapa pengrajin/produsen, dimana para pengrajin 

mebel dan pelaku industri mebel mulai menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan 

bisnis mereka. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa adopsi e-commerce pada UKM di 

negara berkembang belum menjadi solusi bisnis, sehingga adopsi belum sepenuhnya 

dilakukan (Iddris 2012), bahkan  adopsi e-commerce pada UKM masih jauh tertinggal jika 

dibandingkan dengan adopsi e-commerce pada perusahaan besar (Rahayu and Day 2015), 

seperti di Indonesia dimana adopsi e-commerce pada UKM masih rendah (Triandini, 

Djunaidy, and Siahaan 2017).  

Persaingan antara usaha kecil menengah (UKM) dengan perusahaan besar tak 

terelakkan, sehingga sangat penting bagi usaha kecil menengah dapat merancang strategi yang 

lebih baik untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing. E-commerce adalah 

media baru perdagangan di abad 21 ini, sehingga dapat mendorong pengembangan kuantitas 

UKM dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko perusahaan (Chen and Zhang 2015). 

Pemanfaatan teknologi e-commerce memungkinkan UKM mampu meningkatkan kompetensi 

UKM di pasar (Triandini, Djunaidy, and Siahaan 2017). Model pemasaran yang selama ini 

menggunakan cara-cara tradisional sekarang berubah dengan pemanfaatan teknologi 

informasi. Pemasaran melalui internet seperti pembuatan website yang berisi profil lengkap 

perusahaan dan produk telah banyak dilakukan pengrajin mebel dan perusahaan mebel. 
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Sebagian ada yang memasarkan hanya melalui media sosial seperti facebook, twitter, 

instagram, WhatsApp atau menggunakan situs jual beli online (marketplace) yang lain dan 

beberapa memanfaatkan teknologi informasi mobile untuk mendukung kegiatan bisnis 

mereka. Kegiatan pemasaran melalui jaringan internet yang biasa disebut dengan e-commerce 

memberikan banyak keuntungan bagi pengrajin dan produsen, dengan e-commerce akan 

memperluas jangkauan pemasaran yang lebih luas. Operasi bisnis melalui internet akan 

mampu menghasilkan lebih banyak pelanggan, dan pendapatan bagi pengusaha karena e-

commerce membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya seperti biaya pemasaran, 

biaya manajemen persediaan, biaya tenaga kerja, dan biaya iklan dll, dan sangat mudah untuk 

mencapai banyak konsumen di seluruh dunia dan tersedia untuk setiap tempat, setiap saat 

(Kanchanopast 2014).  

Munculnya internet telah mengubah lingkungan bisnis yang tidak sedikit dan telah 

memengaruhi cara bertransaksi dalam bisnis (Ayo et al. 2008). Internet telah memfasilitasi 

pertumbuhan yang sangat cepat dengan menyederhanakan transaksi-transaksi bisnis secara 

tradisional dan memungkinkan perusahaan untuk berhubungan langsung dengan konsumen 

dengan menggunakan cara online atau web berbasis penjualan. Operasi bisnis melalui internet 

akan mampu menghasilkan lebih banyak pelanggan di seluruh dunia dan meningkatkan 

pendapatan bagi pengusaha (Kanchanopast 2014). Keberadaan internet saat ini memiliki 

peranan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, internet telah menjadi kendaraan untuk 

layanan bukan hanya repository statis informasi (Maamar 2003). Internet juga telah menjadi 

faktor utama dalam globalisasi karena memungkinkan perusahaan, besar dan kecil, untuk 

memperluas jangkauan mereka dalam menjual produk atau jasa. Akan tetapi penggunaan 

internet oleh UKM di negara berkembang seperti Indonesia masih sangat rendah, hal ini 

dikarenakan pemahaman mereka yang rendah tentang pentingnya TIK untuk bisnis mereka, 

pola pikir mereka yang tidak mendukung penggunaan TIK dalam melakukan bisnis mereka 

dan kurangnya pengetahuan mereka tentang cara mengoperasikan teknologi ini, dan 

kurangnya inovasi (Tambunan 2020).  

Pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemasaran (e-commerce) merupakan 

strategi bisnis yang memberikan banyak keuntungan bagi pelaku bisnis baik usaha besar 

maupun UKM. Sebagaimana definisi yang disampaikan Grandon and Pearson (2004) 

menyatakan bahwa e-commerce merupakan aktivitas membeli dan menjual produk atau jasa 

dengan menggunakan transmisi data elektronik melalui internet dan www. E-commerce 

memiliki lima aspek domain yaitu perdagangan, kerjasama, komunikasi, koneksi, dan 

komputasi, aspek-aspek tersebut memberikan peluang bagi organisasi untuk melakukan  
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inovasi pemasaran (Zwass 2003). Adopsi e-commerce telah berkembang, menciptakan 

peluang baru bagi eksportir untuk meningkatkan cara saat melakukan bisnis dan 

memengaruhi pengembangan strategi pemasaran ekspor yang kompetitif (Karavdic and 

Gregory 2005). Sehingga pengusaha memiliki kesempatan untuk memperluas pasar mereka 

dan dengan e-commerce mampu meningkatkan penjualan produk-produk dan jasa (Ibarra, 

Partida, and Aguilar 2015). E-commerce memengaruhi bisnis ekspor. Pertama, Internet 

meningkatkan kekuatan relatif dari pembeli, pemasok dan perantara dengan menurunkan 

biaya mencari dan mendistribusikan informasi pasar terkait (Mahadevan 2000). Kedua, 

penyebaran informasi melalui e-commerce memungkinkan lebih banyak perusahaan untuk 

menawarkan barang dan jasa pengganti (Karavdic and Gregory 2005). Melalui e-commerce 

dapat memperkenalkan dan menjual produk kepada pasar domestik dan pasar global secara 

online, hal ini menjadikan pangsa pasar UKM menjadi lebih luas. Jaringan-jaringan 

pelanggan baru dari berbagai penjuru dunia dapat diraih, penjualan produk akan meningkat, 

dan bisnis UKM mampu bersaing dipasar global. E-commerce tidak lagi diperlakukan sebagai 

hanya alat pemasaran. Ini menjadi bagian penting dari kinerja bisnis yang dapat menghasilkan 

nilai tambah yang signifikan bagi perusahaan dan subjek lain dalam rantai nilai tambah, 

adopsi e-commerce dalam bisnis memiliki dampak positif pada efisiensi bisnis (Barsˇauskas, 

Sˇarapovas, and Cvilikas 2008). 

Menurut Potočan & Mulej (2009) dalam Yu and Dong (2013) e-commerce tidak hanya 

inovasi teknologi, tetapi lebih dari inovasi bisnis dari perusahaan-perusahaan dalam ekonomi, 

sosial dan peraturan lingkungan yang sangat dinamis. E-commerce bukanlah inovasi 

sederhana; melainkan merupakan sekelompok inovasi yang terpisah, yang melibatkan 

akuntansi dan audit, hukum bisnis dan etika, ilmu komputer dan sistem informasi manajemen, 

ekonomi dan keuangan, pemasaran, manajemen, dan lain-lain. Di era globalisasi dan 

digitalisasi, inovasi e-commerce adalah proses multi-disiplin yang membutuhkan keterlibatan 

semua fungsi individu dalam rangka untuk memberikan produk dan layanan untuk benar-

benar memuaskan pelanggan online (Huizingh and Brand 2009). Dengan demikian, e-

commerce UKM harus menganggap mengembangkan inovasi sebagai prasyarat untuk daya 

saing mereka (Zhao 2010). Inovasi adalah suatu keharusan untuk pengembangan e-commerce 

sehat dalam ekonomi transisi dan bahwa kita perlu untuk memperluas visi pada tingkat yang 

lebih tinggi untuk mengetahui solusi dari banyak masalah yang menghambat pembangunan e-

commerce (Yu and Dong 2013). Sumber daya bisnis yang berupa kapasitas yang inovatif, 

orientasi pasar dan fleksibilitas strategis adalah prediktor kunci dari kemampuan e-commerce 
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yang mengarah pada kinerja bisnis yang lebih baik dalam lingkungan bisnis digital (Jehangir, 

Dominic, and Downe 2011). 

Daniel, Wilson, and Myers (2002) dalam penelitiannya menemukan adanya 

kesenjangan dalam mengadopsi e-commerce pada UKM di Inggris dan menemukan empat 

kelompok dalam adopsi e-commerce, cluster adopsi pertama adalah Perusahaan-perusahaan 

saat ini sedang mengembangkan layanan e-commerce pertama mereka, cluster adopsi kedua 

menggunakan e-mail untuk berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok dan karyawan. 

Mereka pada tingkat ketiga adopsi memiliki operasi website berbasis informasi dan 

mengembangkan fasilitas pemesanan on-line. Kesenjangan adopsi e-commerce juga terjadi 

antara masyarakat kota dengan masyarakat desa dan divisi sosio-ekonomi (Zhu and Chen 

2013). Pengadopsi yang paling maju memiliki pemesanan on-line dalam operasi dan sedang 

mengembangkan kemampuan pembayaran online. Penerimaan e-commerce memengaruhi 

strategi produk, harga, distribusi dan promosi (Hoseini, Eidi, and Vighan 2015).  

Kanchanopast (2014); Li and Xie (2012); Zhao (2010), menyatakan bahwa faktor 

yang memengaruhi kemampuan UKM di negara berkembang dalam mengadopsi e-commerce 

adalah faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Tingkat yang berbeda dari 

dukungan adopsi  e-commerce oleh pemilik atau manajer sukses yang berbeda dalam 

pelaksanaan e-commerce, perbedaan dalam pendekatan manajemen e-commerce 

memengaruhi keberhasilan dalam peningkatan penjualan (Kanchanopast 2014). Sedangkan  

Rahayu and Day (2015) menyatakan bahwa faktor yang memengaruhi UKM mengadopsi e-

commerce yang dikategorikan dalam empat kelompok, yaitu: faktor teknologi, faktor 

organisasi, faktor lingkungan dan faktor individu. Ditemukan pula bahwa manfaat yang 

dirasakan, kesiapan teknologi, inovasi, pemilik dengan kemampuan teknologi informasi dan 

pengalaman teknologi informasi adalah faktor penentu yang memengaruhi UKM Indonesia 

dalam e-commerce mengadopsi mereka. 

Lip-Sam and Hock-Eam (2011)menyatakan ada dua faktor yang memengaruhi tingkat 

adopsi e-commerce yang pertama adalah dukungan eksternal dengan penyediaan dukungan 

untuk memfasilitasi upaya adopsi e-commerce dan pemilik atau CEO dari UKM yang 

berpengalaman, telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan sering menggunakan komputer 

lebih mungkin untuk mengadopsi e-commerce. 

Esichaikul and Chavananon (2001), mengidentifikasi faktor umum dan faktor khusus  

yang berkaitan dengan potensi keberhasilan menerapkan business-to-consumer Electronic 

Commerce, business-to-business electronic commerce dan Bisnis Elektronik, Faktor tersebut 

disusun dalam kelas faktor : faktor kebijakan, faktor organisasi, faktor manajemen sumber 
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daya manusia, faktor bisnis, faktor manajemen hubungan pelanggan, faktor teknologi, faktor 

keamanan, dan faktor lingkungan. Implementasi e-commerce memberikan dampak yang 

dramatis pada operasi bisnis. Perusahaan yang melakukan investasi yang besar untuk aplikasi 

e-commerce akan tetapi kesulitan dalam mengevaluasi kesuksesan sistem e-commerce mereka 

(DeLone and McLean 2004). Jennex, Amoroso, and Adelakun (2004) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa keberhasilan mengadopsi e-commerce dipengaruhi lima faktor utama : 

faktor orang, infrastruktur teknis, antarmuka klien, infrastruktur bisnis, dan antarmuka 

peraturan.  

Jeon, Han, dan Lee (2006) dalam penelitiannya menyatakan faktor-faktor penting 

penentu dari keberhasilan adopsi e-commerce oleh UKM di Korea adalah: pengetahuan CEO 

teknologi informasi (IT) / e-bisnis, keuntungan dan manfaat dari penerapan e-bisnis, 

dukungan pemerintah, strategi globalisasi dan faktor Korea Utara. Sedangkan ukuran bisnis, 

biaya adopsi e-bisnis dan tekanan kompetitif dari industri tampaknya tidak memainkan peran 

penting dalam penerapan e-bisnis UKM Korea. 

Alam, Ali, dan Jani (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan keuntungan relatif, 

kompatibilitas, kesiapan organisasi, karakteristik manajer, dan keamanan memiliki dampak 

terhadap adopsi  e-commerce pada UKM di Malaysia. 

Namun demikian adopsi e-commerce di negara berkembang sangat jauh tertinggal bila 

dibandingkan dengan adopsi e-commerce di negara maju, dan berada dalam level adopsi e-

commerce yang rendah. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki UKM merupakan faktor 

penghambat dalam adopsi e-commerce di negara berkembang. Agwu dan Murray (2015) 

penelitiannya menyatakan bahwa isu keamanan e-commerce, keterampilan teknis, dan 

infrastruktur dasar menjadi hambatan dalam adopsi e-commerce. Ghobakhloo dan Hong 

(2011) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat adopsi e-commerce di Iran dengan 

mengadopsi kerangka kerja teknologi, organisasi dan lingkungan seperti biaya e-commerce, 

kurangnya kompatibilitas e-commerce, risiko yang dirasakan e-commerce, kurangnya 

kesadaran e-commerce, kurangnya pengetahuan, intervensi keluarga, kurangnya dukungan 

eksternal, kurangnya dukungan pemerintah, dan kurangnya kesiapan mitra bisnis.    

Dari pengamatan awal di lapangan diketahui terdapat beberapa model adopsi e-

commerce yang dilakukan oleh UKM ukir Jepara. Model adopsi tersebut adalah model adopsi 

e-commerce yang dilakukan sendiri oleh pengrajin UKM ukir Jepara, model adopsi tersebut 

kecenderungan dilakukan oleh para UKM yang memiliki pengetahuan di bidang teknologi 

informasi. Disamping itu juga terdapat model adopsi e-commerce yang dilakukan UKM ukir 

Jepara dengan berkolaborasi dengan startup lokal, model ini biasanya dilakukan oleh UKM 



 
 

8 
 

ukir Jepara agar para pengrajin bisa lebih fokus pada proses produksinya dan para pengrajin 

memiliki keterbatasan pengetahuan di bidang teknologi informasi. Dalam proses awal adopsi 

e-commerce pada UKM ukir Jepara memiliki ketertarikan untuk mengadopsi e-commerce 

sebagai sesuatu yang baru dan dijadikan sebagai strategi bisnis dalam meningkatkan volume 

penjualan dan market share produk mebel ukir Jepara, sehingga sangat banyak para UKM 

ukir Jepara memasarkan dan menjual produknya secara online. Namun demikian adopsi e-

commerce yang dilakukan merupakan inisiatif sendiri atau hanya ikut-ikutan pelaku UKM 

yang lain. Sehingga sangat perlu mengetahui bagaimana keberlanjutan adopsi yang dilakukan 

oleh para UKM ukir Jepara, apakah pemanfaatan teknologi informasi terus dilakukan oleh 

UKM ukir Jepara karena manfaat yang dirasakan, seperti peningkatan produktivitas, 

peningkatan laba perusahaan, dan manfaat lainnya. Ataukan justru sebaliknya dimana para 

UKM ukir Jepara dalam mengadopsi e-commerce terhenti karena adanya faktor-faktor 

hambatan yang dirasakannya. 

Adopsi e-commerce ditemukan hambatan-hambatan seperti kurangnya keterampilan 

teknis yang tepat, keamanan e-commerce, biaya awal untuk investasi, perlawanan oleh orang-

orang dan budaya, kurangnya minat oleh manajemen, kurangnya sistem hukum dan peraturan 

dikembangkan. Ghobakhloo dan Hong (2011) dalam penelitian yang dilakukan menunjukkan 

adanya hambatan potensial dalam kerangka Teknologi Organisasi Lingkungan (TOE) yang 

memengaruhi keputusan mengadopsi e-commerce dan tingkat adopsi e-commerce dalam 

Usaha Kecil dalam konteks negara-negara berkembang. Beberapa hambatan yang ada dalam 

konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan termasuk biaya e-commerce, kurangnya 

kecocokan e-commerce, risiko yang dirasakan e-commerce, kurangnya kesadaran e-

commerce, kurangnya pengetahuan, intervensi keluarga, kurangnya dukungan eksternal, 

kurangnya dukungan pemerintah, dan kurangnya kesiapan e-commerce sebagai mitra bisnis. 

Tantangan yang sering dihadapi oleh UKM dalam adopsi e-commerce pada umumnya 

tersebar dalam teknologi, organisasi, dan lingkungan (Alice Phiri Shemi 2012). Analisa 

kerangka lingkungan kerja bisnis dilakukan sebagai pendekatan yang komprehensif untuk 

mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam adopsi e-commerce pada UKM di Indonesia, 

ditemukan tiga hambatan dalam adopsi e-commerce berupa sumber daya manusia, kekuatan 

pendorong, dan sumber daya informasi (Govindaraju and Chandra 2012).  

Pertumbuhan situs jejaring sosial, juga telah memengaruhi perkembangan e-

commerce. Perkembangan e-commerce saat ini telah melahirkan aliran baru, yang disebut 

social commerce (s-commerce), yang memanfaatkan teknologi media sosial untuk 

menciptakan lingkungan yang menghasilkan interaksi sosial. Interaksi sosial mampu 
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mendorong dan mendukung sosial online dalam e-commerce (M. Hajli 2013). Popularitas dari 

media sosial dan aplikasi jejaring sosial, telah menjadi daya tarik bagi pemasar untuk dapat 

menangkap nilai ekonomi dari miliaran interaksi sosial dan konsumen terlibat dalamnya 

setiap hari di seluruh dunia. Pemasaran melalui media sosial dipandang sebagai bidang baru 

dan praktek bisnis baru yang terlibat dengan pemasaran barang, jasa, informasi dan ide-ide 

melalui media sosial online (Dahnil et al. 2014). Seperti e-commerce terus berkembang 

menjadi sebuah kegiatan sosial yang lebih jelas, pemasar yang beralih perhatian mereka ke 

implikasi dari lingkungan sosial yang dimediasi komputer. Trend media sosial yang begitu 

booming pada saat ini seperti facebook, twitter, blog, instagram, whatsApp dan masih banyak 

lagi yang memengaruhi strategi e-commerce. Strategi tersebut dilakukan dengan 

menggunakan media sosial untuk media penjualan dan membentuk jaringan sosial untuk 

media penjualan (Social Commerce). S-commerce merupakan elemen dari e-commerce yang 

melibatkan jejaring sosial sebagai media online yang mendukung proses interaksi sosial dan 

kontribusi dari pembeli. Popularitas internet saat ini cenderung mengarah ke s-commerce 

yang mana pengguna internet mendapatkan hak dan kesempatan sama dalam menggunakan 

media sosial, salah satunya Facebook, yang dapat dijadikan sebagai sarana pemasaran untuk 

meningkatkan kinerja bisnis mereka. Dalam arti luas, s-commerce mengikutsertakan 

penggunaan media sosial berbasis internet dan memungkinkan pengguna untuk turut 

berpartisipasi dalam aktivitas pemasaran, penjualan, membandingkan produk, kurasi, 

pembelian berbagi produk barang dan jasa baik online dan offline. Di masyarakat, s-

commerce telah menerima banyak perhatian untuk membentuk saluran komersial muncul di 

Internet. Banyak e-retailer yang mengambil keuntungan dari teknologi sosial dan layanan 

untuk mengembangkan usaha mereka. S-commerce memiliki potensi untuk secara signifikan 

meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan memiliki dampak yang dramatis 

pada efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terjalin hubungan dengan pelanggan, 

layanan produk barang dan jasa, dan peningkatan pendapatan. Karena media sosial telah 

menjadi mudah diakses, sehingga lebih banyak konsumen menggunakannya sebagai sumber 

informasi untuk mengenal tentang perusahaan, merek, produk, dan jasa. sehingga konsumen, 

pebisnis dan pengecer individu harus memahami implikasi dari potensi perubahan paradigma 

dalam e-commerce (Zhou, Zhang, and Zimmermann 2013).  

Penggunaan aplikasi sosial media seperti facebook, instagram, twitter, whatapps,  

youtube, dan sosial media yang lain saat ini sangat dimungkinkan dapat dilakukan melalui 

perangkat mobile, sehingga bagi sebagian perusahaan baik skala besar, menengah maupun 

kecil memanfaatkan popularitas media sosial, media sosial sering dimobilisasi oleh 
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penggunanya (Rahman and Hassan 2017). Meskipun perangkat mobile (telepon seluler) telah 

berguna untuk beberapa waktu untuk aplikasi suara, hiburan dan game, perubahan ke 

perangkat digital dan ketersediaan berbagai perangkat genggam dengan aplikasi digital dan 

informasi berbasis web telah menjanjikan pertumbuhan baru dalam perdagangan melalui 

perangkat mobile. Mobile commerce (m-commerce) adalah tren baru yang diharapkan dapat 

mendorong perkembangan masa depan e-commerce (Maamar 2003). Mobile commerce 

didefinisikan dalam berbagai cara. Definisi yang pakai sebagai konsep pada studi ini adalah 

bahwa perdagangan dilakukan melalui perangkat genggam nirkabel menggunakan seluler atau 

Wi-Fi atau jenis lain dari jaringan nirkabel. Perangkat genggam digital telah konvergen 

memungkinkan terus berkembang basis aplikasi bagi konsumen (Kini 2009). Perusahaan 

telekomunikasi menawarkan peluang baru untuk pengguna perangkat mobile seperti telepon 

seluler atau smartphone. Membaca email dan mengirim pesan SMS antara telepon seluler 

menjadi alami. Berselancar di Web berkat Wireless Application Protocol adalah bukti lebih 

lanjut dari perkembangan teknologi nirkabel. 

Teknologi informasi e-commerce memberikan manfaat dan keuntungan yang dapat 

dirasakan tidak hanya bagi perusahaan besar yang mengadopsi, namun UKM juga dapat 

merasakan manfaat dan keuntungan dalam mengadopsi teknologi informasi e-commerce. 

Akan tetapi adopsi e-commerce di Indonesia masih rendah, Govindaraju dan Chandra (2012) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagian besar UKM saat ini masih mengadopsi e-

commerce di tingkat yang lebih rendah. Beberapa UKM telah gagal dalam mengadopsi e-

commerce. Mereka kurang menyadari potensi keuntungan atau manfaat dan peluang yang 

dapat dicapai dengan menggunakan e-commerce. Iddris (2012) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa usaha kecil menengah di negara berkembang belum sepenuhnya 

mengadopsi e-commerce sebagai solusi bisnis, UKM yang melakukan transaksi penjualan 

online hampir nihil, aplikasi e-Commerce yang paling umum adalah penggunaan e-mail untuk 

komunikasi dan alasan utama untuk memiliki sebuah situs web adalah untuk menunjukkan 

informasi dasar tentang produk dan jasa serta kontak Informasi.  

Implementasi e-commerce di negara berkembang  adalah  proses yang dinamis yang 

mengalami tahapan yang berbeda, dan masing-masing tahap ini perlu adanya kesiapan, baik 

kesiapan internal dan eksternal (Molla et al. 2001). Adanya keinginan oleh sebagian besar 

para UKM di Indonesia dalam mengadopsi e-commerce ke tingkatan yang lebih tinggi dari 

tingkatan lebih rendah saat ini sebagai bagian dari rencana strategis mereka (Govindaraju and 

Chandra 2012), dengan demikian menunjukkan ada niatan bagi para pelaku usaha kecil 

menengah untuk mengadopsi e-commerce secara berkelanjutan. Adopsi e-commerce 
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dipandang sebagai bisnis yang berkelanjutan, bagi perusahaan yang memanfaatkan teknologi 

e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, hal tersebut dikarena e-commerce 

memiliki potensi sebagai bisnis hijau, kemitraan demokratik, dan peluang ekonomi (Gorgani 

2014).  

Dilihat dari persepsi bisnis keberlanjutan dapat diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk dapat bertahan dalam jangka waktu lama, baik dalam hal profitabilitas, 

produktivitas, dan kinerja keuangan, serta dalam mengelola aset lingkungan dan sosial yang 

membentuk modal (Giovannoni and Fabietti 2013). Dampak positif terhadap lingkungan dari 

adopsi e-commerce dalam bidang ekonomi saat ini adalah dematerialisasi, dekarbonisasi, dan 

demobilisasi (S. Tiwari and Singh 2011). Adopsi e-commerce sebagai solusi inovasi dalam 

menjaga keberlanjutan suatu bisnis dengan cara menggabungkan keseluruhan proses yang ada 

di dalam sebuah proses dengan memperhatikan faktor keunikan yang dimiliki, kualitas dan 

daya tahan produk, dan kondisi dari kemampuan pesaing (Wirapraja and Aribowo 2018). 

Pada umumnya, keberlanjutan mengacu pada kapasitas untuk melanjutkan suatu kegiatan atau 

proses tanpa batas. Ini dapat dikaitkan dengan sejumlah kegiatan ekonomi, sosial, atau 

lingkungan dan dapat memiliki beragam makna dalam berbagai disiplin ilmu (Markulev and 

Long 2013). Keberlanjutan juga diartikan sebagai keseimbangan dinamis dari proses interaksi 

antara suatu populasi dengan daya dukung lingkungannya sedemikian rupa sehingga populasi 

tumbuh dan berkembang untuk mengekspresikan seluruh potensinya tanpa menghasilkan efek 

merugikan yang tak dapat diubah pada daya dukung lingkungan tempat ia bergantung (Ben-

Eli 2009).  

Faktor yang memungkinkan perusahaan berhasil dalam lingkungan e-commerce 

sehingga mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya yang berkelanjutan melalui 

proses perbaikan yang konstan. Perusahaan terus mengembangkan konsep dan gagasan baru. 

Ini memiliki fleksibilitas dan budaya organisasi yang diperlukan untuk perubahan dan inovasi 

konstan (Schubert, Williams, and Woelfle 2011). Keberlanjutan adopsi e-commerce dalam 

analisis perspektif futuristik (FPA) pembeli dipengaruhi oleh empat faktor yaitu Convenience, 

Optimism, Responsiveness and Comfortability. Dari keempat faktor tersebut, hanya 

optimisme pembeli online untuk menggunakan portal e-commerce yang akan meningkat 

keberlanjutan e-commerce di masa yang akan depan (Arulmurugan and Kumar 2015). 

Sedangkan keberlanjutan adopsi e-commerce pada usaha kecil menengah dipengaruhi oleh 

kesiapan organisasi, produktivitas manajerial, tekanan eksternal, alat bantu keputusan, 

kompatibilitas, dan manfaat yang dirasakan merupakan faktor yang menjadi faktor penentu 

utama adopsi (Mohapatra 2013), keberlanjutan Ekonomi dan Inovasi, daya saing dan efisiensi 
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dapat dipengaruhi oleh e-commerce, hal ini memiliki dampak terbesar terhadap ekonomi 

lingkungan. Selain itu penerapan e-commerce akan berjalan baik secara operasional maupun 

strategis bagi masyarakat(Gorgani 2014). 

1.2. Penelitian Terdahulu 

Isu penelitian dengan topik e-commerce bukan merupakan isu baru dalam penelitian, 

bahkan studi dengan topik adopsi e-commerce di usaha kecil menengah di negara 

berkembang merupakan area penelitian yang produktif dan cepat berkembang (Villa et al. 

2018). Banyak penelitian terdahulu membahas tentang isu-isu dalam adopsi e-commerce baik 

di negara maju dan di negara berkembang, adopsi e-commerce di negara berkembang di 

kawasan Asia seperti Indonesia (Triandini, Djunaidy, and Siahaan 2017; Govindaraju and 

Chandra 2012; Irjayanti and Azis 2012; Kartiwi and MacGregor 2007; Astuti and Nasution 

2014; Ramdansyah and Taufik 2017; Rahayu and Day 2015; Tambunan 2020; MacGregor 

and Kartiwi 2010; Triandini, Djunaidy, and Siahaan 2013), Malaysia (Alam, Ali, and Jani 

2011; Ahmad et al. 2015; Lim, Lim, and Trakulmaykee 2018; Kurnia S, Alzougool B 2009; 

Nezakati et al. 2012; Kartiwi et al. 2018; Sin et al. 2016; Mansor and Abidin 2010; Poorangi 

et al. 2013), Vietnam (Van Huy et al. 2012), Brunai Darussalam (Looi 2005), Saudi Arabia 

(Al-Hudhaif and Alkubeyyer 2011; Abed, Dwivedi, and Williams 2015a), Iran (N. Hajli, 

Sims, and Shanmugam 2014; Ghobakhloo and Hong 2011; Araste, Mansouri, and Jafari 

2013), Jordan (Abbad, Abbad, and Saleh 2011), Palestina (Herzallah and Mukhtar 2016) dan 

beberapa negara berkembang lainnya seperti Nigeria (Ma’aruf and Abdulkadir 2012; Ayo et 

al. 2008), Ghana (Iddris 2012; Awiagah, Kang, and Lim 2016), Botswana (A. P. Shemi and 

Procter 2013; Olatokun and Kebonye 2010; Alice Phiri Shemi 2012), Uganda (Mohamed, 

Jenal, and Hanawi 2018). Beberapa peneliti dengan topik faktor penentu keberhasilan adopsi 

e-commerce (DeLone and McLean 2004; Kanchanopast 2014; Molla et al. 2001). Penelitian 

sebelumnya tersebut belum banyak membahas tentang keberlanjutan adopsi e-commerce 

khususnya di negara berkembang (Mohapatra 2013). Keberlanjutan adopsi e-commerce 

memberikan pemahaman tentang bagaimana adopsi e-commerce pada UMKM memberikan 

manfaat dan harapan bagi UMKM dalam mengadopsi e-commerce di masa yang akan datang. 

Adopsi e-commerce di negara berkembang memberikan banyak manfaat bagi 

organisasi, manfaat tersebut seperti menjangkau pasar global, meningkatkan volume 

penjualan, meningkatkan komunikasi secara eksternal, meningkatkan citra perusahaan, 

kemampuan pemrosesan data yang cepat, dan produktivitas karyawan (Rahayu and Day 

2017). Sehingga sangat perlu UKM di negara berkembang mengadopsi e-commerce untuk 

mendapatkan manfaat tersebut.  
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Beberapa faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Herzallah dan Mukhtar (2016) dengan menerapkan model kerangka Kerja 

TOE menemukan bahwa faktor teknologi (keunggulan relatif, kompatibilitas, dan 

kompleksitas) dan organisasi (dukungan manajemen puncak, kesiapan TI, dan kepercayaan 

teknologi) merupakan elemen penentu dalam adopsi e-commerce di Palestina. Awiagah, 

Kang, dan Lim (2016) dengan mengintegrasikan teori TPB dan TOE mengidentifikasi faktor-

faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce di Ghana menunjukkan bahwa faktor teknologi, 

lingkungan, organisasi, dan konstruktivisme individu cenderung memengaruhi adopsi e-

commerce UKM di Ghana. Ahmad et al. (2015) secara empiris mengidentifikasi faktor 

penentu adopsi e-commerce pada UKM di Malaysia yang didasarkan pada kerangka kerja 

TOE, temuan menunjukkan bahwa keuntungan relatif yang dirasakan, kompatibilitas yang 

dirasakan, pengetahuan dan keahlian pengelola / pemilik, karakteristik manajemen dan agen 

perubahan eksternal merupakan faktor penentu adopsi e-commerce. Rahayu dan Day (2015) 

dalam penelitiannya mengusulkan sebelas faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce yang 

dikembangkan dari kerangka TOE pada UKM di Indonesia, dikelompokkan dalam empat 

kelompok, yaitu: faktor teknologi, faktor organisasi, faktor lingkungan dan faktor individu 

dan ditemukan bahwa manfaat yang dirasakan, kesiapan teknologi, pemilik inovasi, pemilik 

kemampuan IT dan pengalaman IT pemilik merupakan faktor penentu yang memengaruhi 

adopsi e-commerce usaha kecil menengah di Indonesia.  

Namun demikian beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi e-commerce di 

negara berkembang seperti Indonesia sangat lambat dan masih jauh tertinggal dibandingkan 

dengan adopsi e-commerce di negara maju (MacGregor and Kartiwi 2010; Kartiwi and 

MacGregor 2007; Govindaraju and Chandra 2012; Rahayu and Day 2015; 2017; Triandini, 

Djunaidy, and Siahaan 2017). Lambatnya adopsi e-commerce di negara berkembang 

dikaitkan dengan adanya hambatan adopsi e-commerce, beberapa faktor penghambat adopsi 

e-commerce ditemukan seperti dukungan manajer, pesaing, keterbatasan sumber daya 

manusia, dan keterbatasan sumber informasi menjadi hambatan dalam adopsi e-commerce di 

Indonesia (Govindaraju and Chandra 2012), kesiapan teknologi juga menjadi faktor 

penghambat adopsi e-commerce di Indonesia (Astuti and Nasution 2014). Studi yang 

dilakukan N. Hajli, Sims, dan Shanmugam (2014) menemukan kurangnya kesadaran akan 

manfaat adopsi e-commerce dan kesiapan organisasi sebagai faktor penghambat adopsi e-

commerce. Hambatan lain yang dijumpai dalam adopsi e-commerce di negara berkembang 

antara lain kurangnya keterampilan teknis yang tepat, keamanan e-commerce, biaya awal, 

perlawanan oleh orang-orang dan budaya, kurangnya minat oleh manajemen, kurangnya 
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sistem hukum dan peraturan dikembangkan (Iddris 2012). Temuan yang lain menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan faktor penghambat adopsi e-commerce di negara maju dengan 

negara berkembang, Kartiwi dan MacGregor (2007) mengungkapan perbedaan hambatan 

adopsi e-commerce di negara Swedia dan di Indonesia, faktor organisasi merupakan 

hambatan yang ditemukan di negara berkembang dan faktor teknis merupakan faktor 

hambatan di negara maju. Senada dengan penelitian diatas MacGregor dan Kartiwi (2010) 

menemukan adanya perbedaan persepsi hambatan adopsi e-commerce di negara Indonesia 

dan Australia, hambatan organisasi lebih penting bagi responden Indonesia sedangkan 

hambatan teknis dan hambatan biaya lebih penting bagi responden Australia. 

Penelitian yang dilakukan Triandini, Djunaidy, dan Siahaan (2017) mengungkapkan 

bahwa tingkat kematangan adopsi e-commerce di Indonesia yang didasarkan atas manfaat 

adopsi e-commerce dikategorikan menjadi empat tingkatan, tingkatan yang pertama yaitu 

Pendatang baru dimana pada tingkatan ini e-commerce belum diakui sebagai alat untuk 

mencapai manfaat perusahaan. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan Berkembang, pada 

tingkatan ini sudah muncul kesadaran bahwa e-commerce dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan dengan manfaat yang diperoleh, ada fungsi e-commerce umum meskipun 

tidak dapat digunakan dengan benar. Tingkat kematangan adopsi e-commerce yang ketiga 

adalah tingkatan didirikan, penerapan yang terbaik dalam adopsi e-commerce telah muncul 

untuk mencapai manfaatnya, dan ada fungsi e-commerce yang memungkinkan integrasi 

dengan proses bisnis pihak ketiga. Dan tingkat kematangan adopsi e-commerce yang terakhir 

adalah tingkat strategis, dimana e-commerce telah memainkan peran strategis dalam mencapai 

manfaat, semua proses bisnis yang berkaitan dengan pencapaian manfaat terutama bergantung 

pada fungsi e-commerce, fungsionalitas baru untuk mendukung terciptanya proses bisnis baru 

dapat menenggelamkan. Rahayu dan Day (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

sebagian besar UKM di Indonesia masih dalam tahap awal dalam penerapan e-commerce, 

dimana adopsi e-commerce masih sebatas aktivitas pemasaran dan pembelian serta pengadaan 

dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan volume penjualan, 

meningkatkan komunikasi eksternal, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan kecepatan 

pemrosesan dan meningkatkan produktivitas karyawan.  

Keinginan untuk terus mengadopsi e-commerce dan keinginan untuk mengadopsi e-

commerce pada level yang lebih tinggi yang didasarkan atas manfaat yang diterima dari 

mengadopsi e-commerce membuat adopsi e-commerce yang dilakukan para UKM menjadi 

berkelanjutan. Studi yang dilakukan Govindaraju dan Chandra (2012) menemukan bahwa 

sebagian besar UKM di Indonesia yang disurvei memiliki rencana strategis untuk mengadopsi 
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e-commerce pada level yang lebih tinggi dari adopsi yang saat ini dilakukan. Ada 

kecenderungan bahwa terjadi peningkatan manfaat bagi UKM dengan meningkatnya tingkat 

adopsi e-commerce yang dilakukan (Rahayu and Day 2017). e-commerce mengalami 

perkembangan sangat pesat karena potensinya sebagai bisnis hijau, pengembangan dan 

penerapan e-commerce memberikan efek menguntungkan dalam pembangunan ekonomi, 

serta daya saing dan efek inovasi serta mendorong pengembangan sosio-ekonomi 

berkelanjutan (Gorgani 2014). Arulmurugan dan Kumar (2015) menggambarkan persepsi 

pembeli online, untuk membuat Analisis Perspektif Futuristik online (FPA) e-commerce dan 

untuk mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan e-commerce di masa 

depan.   

Begitu banyak penelitian dengan topik e-commerce, secara garis besar penelitian dari 

review terhadap penelitian terdahulu diperoleh beberapa celah penelitian. Celah penelitian 

pertama sebagian besar penelitian adopsi e-commerce pada usaha kecil menengah di negara 

berkembang menekankan pada faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce baik faktor-

faktor pendorong maupun faktor-faktor penghambat, sedangkan bagaimana keberlanjutan dari 

adopsi e-commerce pada UKM masih sangat terbatas. Pada studi ini lebih menekankan pada 

keberlanjutan adopsi e-commerce, keberlanjutan adopsi e-commerce terjadi apabila para 

UKM merasakan manfaat dari adopsi e-commerce. Celah penelitian ke dua, penelitian ini 

menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada usaha 

kecil menengah, sangat penting untuk mengetahui faktor keberlanjutan adopsi e-commerce. 

E-commerce sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan informasi penggunaan 

teknologi informasi dan fokus pada produktivitas usaha kecil menengah di negara 

berkembang seperti Indonesia masih terbatas. Keberlanjutan adopsi e-commerce pada usaha 

kecil menengah di negara berkembang seperti Indonesia perlu dilakukan penelitian, hal ini 

didasarkan pada perbedaan karakteristik antara negara Indonesia dengan negara lain. UKM 

memiliki keunikan dengan sumber daya yang terbatas, modal, manusia dan teknologi. Adapun 

dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce dan 

keberlanjutan produktivitas UKM dilakukan kolaborasi dari beberapa teori. Teori-teori 

tersebut adalah teori TAM, teori difusi inovasi, dan kerangka kerja TOE.  

1.3. Masalah Penelitian 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis menetapkan subjek penelitian 

yang pada UKM ukir Jepara, Kabupaten Jepara merupakan produsen mebel terbesar di 

Indonesia, mebel menjadi salah satu dari empat komoditi ekspor utama selain minyak dan gas 

bumi, tiga yang lainnya adalah kelapa sawit, garmen dan karet. Mebel ukir Jepara di 
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Indonesia tidak hanya sebatas komoditi perdagangan namun lebih dari itu, mebel ukir Jepara 

juga merupakan bagian terpenting dari catatan budaya dan peradaban masyarakat. Hal lain, 

menciptakan mebel ukir telah menjadi tradisi, atribut dan identitas sosial dan budaya orang 

Jepara secara turun temurun. Mebel Jepara dikembangkan dalam sejarah penciptaan yang 

panjang. Keterampilan membuat mebel telah dimiliki oleh orang Jepara sejak berabad yang 

lalu. Nenek moyang mereka mewariskan keterampilan itu secara turun temurun dalam suatu 

sistem peninggalan keterampilan dan proses pembelajaran yang unik (Irawati and Purnomo 

2012).  

Adopsi e-commerce pada usaha kecil menengah sudah dilakukan oleh UKM ukir 

jepara baik dengan membangun website, melalui media sosial, marketplace yang diakses 

menggunakan perangkat mobile maupun PC. Namun demikian keberlanjutan adopsi e-

commerce dan faktor-faktor yang memengaruhi, serta mengukur tingkat keberlanjutan adopsi 

e-commerce sangat perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana keberlanjutan adopsi e-

commerce, faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce dan bagaimana tingkat 

keberlanjutan adopsi e-commerce apakah memberikan pengaruh terhadap produktivitas UKM 

dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga dari adopsi e-commerce yang dilakukan pada UKM 

ukir Jepara tidak hanya sekedar mengikuti trend dari teknologi dan informasi yang ada di 

masyarakat akan tetapi lebih ditekankan pada seberapa besar kontribusi manfaat dari  adopsi 

e-commerce  terhadap peningkatan volume penjualan dan peningkatan perolehan laba, 

semakin luasnya penetrasi pasar mebel ukir Jepara, peningkatan kinerja organisasi, dan 

perkembangan bisnis secara keseluruhan. 

Disamping itu apakah para pelaku UKM ukir Jepara yang melakukan adopsi e-

commerce ada pihak lain yang bertindak sebagai perantara penjualan melalui e-commerce 

yang menampung produk dari UKM ukir Jepara.  

Dari uraian diatas maka beberapa persoalan penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimana adopsi e-commerce yang dilakukan pada UKM ukir Jepara ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada 

UKM ukir Jepara ?  

3. Bagaimana tingkat keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara ? 

4. Bagaimana model keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan ditetapkan dalam penelitian ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana 

adopsi e-commerce yang dilakukan UKM ukir Jepara.; (2) Mengetahui faktor-faktor yang 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM ukir Jepara; (3) Mengetahui 

bagaimana tingkat keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara; (4) 

Mengusulkan suatu model keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara.  

Adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara merupakan bagian dari strategi bisnis 

mereka di era teknologi informasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, bagi 

UKM Ukir Jepara adopsi e-commerce mampu memperluas jangkauan pasar, peningkatan 

volume penjualan dan dapat menunjukkan keunggulan bersaing mereka dengan pesaingnya. 

Namun demikian adopsi e-commerce diperlukan kesiapan sumber daya organisasi agar adopsi 

berhasil, diperlukan tenaga ahli yang mampu mengelola teknologi informasi, diperlukan 

modal keuangan untuk investasi pada adopsi teknologi informasi, ketersedian infrastruktur 

jaringan telekomunikasi untuk koneksi internet, disini diperlukan peran serta pemerintah 

daerah dalam memfasilitasi infrastruktur jaringan telekomunikasi dan yang terpenting adalah 

dukungan sepenuhnya dari manajer/pemilik.  

Adopsi e-commerce akan berkelanjutan dilakukan oleh UKM Ukir Jepara apabila 

mereka mendapatkan manfaat dan keuntungan pada bisnisnya. Teknologi informasi e-

commerce terus berkembang sehingga tren e-commerce terus mengalami perubahan, UKM 

Ukir Jepara harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, namun demikian bukan 

berarti UKM Ukir Jepara dalam adopsi e-commerce hanya sekedar ikut-ikutan tren yang 

terjadi, akan tetapi harus mempertimbangkan manfaat dan keuntungan adopsi e-commerce 

bagi bisnisnya. Pengukuran keberlanjutan diasumsikan dengan melihat deret waktu (Time 

Series) terjadinya adopsi e-commerce, dimulai dari saat pertama kali melakukan adopsi e-

commerce, kondisi adopsi e-commerce saat sekarang dan kemungkinan adopsi e-commerce di 

masa yang akan datang. Ada banyak faktor yang diperhatikan sebagai indikator keberlanjutan 

adopsi e-commerce seperti faktor teknologi, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor 

Psikologi. Sangat penting tentunya mengetahui faktor keberlanjutan adopsi e-commerce untuk 

dijadikan rekomendasi bagi UKM yang lain, agar mereka dapat mengadopsi e-commerce 

yang berkelanjutan. 

Kemampuan adopsi e-commerce pada tiap UKM Ukir Jepara berbeda-beda, hal ini 

tentunya berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan adopsi e-commerce. Sumber daya 

yang dimiliki oleh masing-masing UKM memengaruhi kemampuan mereka dalam adopsi e-

commerce. Munculnya para broker online menjadi fenomena tersendiri yang memengaruhi 
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keberlanjutan adopsi e-commerce. Kadang mereka berpikir dengan memanfaatkan broker 

online mereka mampu menjual produk secara online melalui media sosial, marketplace, dan 

website. Dengan menggunakan broker online para UKM Ukir Jepara berkeyakinan bisa fokus 

pada proses produksi sehingga mampu memenuhi pesanan dan volume produksi yang 

meningkat. Akan tetapi tentunya mereka harus berbagi keuntungan dengan para broker online, 

sehingga keuntungan yang diperoleh para UKM Ukir Jepara tidak optimal.          

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi dalam bidang ilmu 

manajemen disiplin ilmu sistem informasi. Penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan 

kontribusi teoritis tentang adopsi teknologi informasi pada organisasi dengan skala operasi 

kecil dan menengah di negara berkembang, memberikan pemahaman secara konseptual 

adopsi e-commerce untuk proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam 

bisnis.   

1.5.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat 

membantu para pengambil kebijakan pada bisnis usaha kecil dan menengah ukir Jepara untuk 

dapat menumbuhkan dan meningkatkan daya saing dalam pasar global. Memberikan 

rekomendasi yang dapat membantu para pengrajin dalam adopsi e-commerce untuk 

meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi proses bisnis.     

1.5.3. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan serta 

dapat memberikan manfaat pada mahasiswa lain dalam menyusun karya ilmiah sebagai bahan 

referensi, memperkaya keterbatasan body of knowledge tentang adopsi e-commerce. 


