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BAB II  

PERSPEKTIF TEORI 

 

2.1. Kajian UKM di Indonesia 

 Setiap negara dalam mendefinisikan UMK membuat definisi yang berbeda-beda, di 

Amerika Serikat UKM didefinisikan dengan bervariasi didasarkan pada sistem klasifikasi 

industri Amerika Utara (NAICS), Dalam manufaktur, misalnya, UKM didefinisikan memiliki 

500 karyawan atau kurang, usaha perdagangan grosir biasanya 100 karyawan atau kurang. 

Kisaran dalam sektor dapat sedikit bervariasi. Misalnya, di sektor 21, Penambangan, 

Penggalian dan Ekstraksi Minyak dan Gas, bisnis yang terlibat dalam Penambangan Bijih 

Tembaga dan Nikel dapat memiliki hingga 1.500 karyawan dan masih dianggap sebagai 

UKM sedangkan bisnis yang terlibat dalam Penambangan Bijih Perak hanya dapat memiliki 

hingga untuk 250 karyawan. Industri di negara Kanada memakai kata UKM untuk merujuk 

pada bisnis dengan jumlah kurang dari 500 karyawan sementara untuk perusahaan dengan 

jumlah karyawan sama dengan 500 atau lebih disebut sebagai Usaha "besar", lebih detailnya 

UKM pada Industri di negara Kanada mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang 

mempunyai kurang dari 100 karyawan (jika usaha tersebut adalah usaha yang memproduksi 

barang) atau kurang dari 50 karyawan (jika bisnis tersebut adalah bisnis berbasis layanan). 

Adapun perusahaan yang memiliki jumlah karyawan lebih dari 100 dan kurang dari 500 

karyawan diklasifikasikan sebagai bisnis skala menengah. Di Uni Eropa, mendefinisikan 

UKM dengan ketentuan usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 250 diklasifikasikan 

sebagai sedang; usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 50 diklasifikasikan sebagai usaha 

kecil, dan usaha dengan jumlah karyawan kurang dari 10 dianggap sebagai usaha mikro. Di 

Negara Cina mendefinisikan UKM bervariasi menurut jenis usahanya, sebagai contoh, 

industri berat jumlah karyawan < 1000 dengan pendapatan < 400 m, perdagangan grosir 

jumlah karyawan < 200 dengan pendapatan < 400 m, perusahaan retail jumlah karyawan < 

300 (Ward 2019).  

Di Indonesia definisi usaha kecil mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2008 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, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil 
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penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).  

Pengertian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (Undang-undang No. 20 tahun 2008). 

Menurut Badan Pusat Statistik adalah usaha yang memiliki tenaga kerja antara 20 orang 

hingga 99 orang. World Bank memberikan pengertian usaha menengah atau Medium 

Enterprise sebagai usaha dengan kriteria : Jumlah karyawan maksimal 300 orang; Pendapatan 

setahun hingga sejumlah $ 15 juta; Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta. 

Usaha kecil menengah (UKM) memberikan kontribusi sebesar 96 persen terhadap 

penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa UKM memberikan 

kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian bangsa. Jumlah usaha UKM di Indonesia 

mencapai sekitar 56,5 juta. "99,8 persennya adalah UKM," Kontribusi koperasi dan UKM 

terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 56 persen (Fauzia 2018).  

Agar pemilik UKM dapat berhasil dalam bisnis dan meraih kesuksesan bisnis, maka 

pemilik UKM harus dapat lebih memperhatikan dalam meningkatkan strategi pemasaran 

dengan memperluas market share sehingga mampu meningkatkan volume penjualan, adopsi 

teknologi yang tepat guna didukung dengan peralatan yang terotomatisasi untuk meraih 

keunggulan dalam bersaing, dan mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan sebagai 

sumber pembiayaan untuk keberlanjutan aktivitas bisnis (Indarti & Langenber 2016). 

Keberhasilan wirausaha di negara berkembang dalam menjalankan bisnisnya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor motivasi yaitu : profil demografis dan pengalaman dalam pekerjaan, hubungan 

antara keluarga dan bisnis, jenis bisnis dan partisipasi keluarga, keinginan untuk berkembang, 

dan rencana ekspansi (Rachmania, Rakhmaniar, and Setyaningsih 2012). 

Keberadaan UKM berbeda dengan perusahaan besar dalam banyak hal, seperti 

kurangnya manajemen sistem informasi yang substansial, terbatasnya sumber daya keuangan, 

terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kerangkapan tanggung jawab, serta banyaknya 

tantangan yang dihadapi oleh UKM seperti perubahan ekonomi, globalisasi pasar, penurunan 
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siklus hidup produk, perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi yang cepat 

dan meningkatnya persaingan. UKM dituntut untuk mampu mengatasi tantangan tersebut, 

UKM harus lebih stabil dan inovatif di semua bidang operasi termasuk perencanaan, 

produksi, keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia (Abed, Dwivedi, and 

Williams 2015a).  

Sriyana (2010) mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM seperti : 

terbatasnya akses pasar, kesulitan dalam modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan 

teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan 

pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, dan kesiapan menghadapi 

tantangan lingkungan eksternal. Irjayanti dan Azis (2012) dalam penelitiannya juga 

mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi UKM di Indonesia menjadi sepuluh faktor 

penghambat utama yaitu : hambatan kompetisi; akses keuangan; harga energi; teknologi; 

biaya produksi yang tidak efisien; faktor-faktor ekonomi; keterampilan manajemen; proses; 

pembatasan penjualan; dan bahan baku.     

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah sentral UKM di Indonesia yang 

memproduksi mebel terbesar di Indonesia, mebel merupakan komoditas ekspor andalan dari 

empat komoditi ekspor utama selain minyak dan gas bumi, kelapa sawit, garmen dan karet. 

Mebel ukir Jepara di Indonesia tidak hanya sebatas komoditi perdagangan namun merupakan 

catatan budaya dari peradaban masyarakat. Selain itu, membuat mebel telah menjadi tradisi, 

atribut dan identitas sosial dan budaya orang Jepara. Mebel Jepara dikembangkan dalam 

sejarah penciptaan yang panjang. Ketrampilan membuat mebel telah dimiliki oleh orang 

Jepara sejak berabad yang lalu. Para leluhur mereka mewariskan keterampilan itu secara turun 

temurun dalam suatu sistem pewarisan keterampilan dan proses pembelajaran yang unik 

(Irawati and Purnomo 2012). 

2.2. Electronic commerce  

E-commerce merupakan istilah yang sangat populer yang dapat diimplementasikan 

pada semua jenis usaha, atau transaksi komersial, yang melibatkan aktivitas transfer informasi 

menggunakan jaringan internet (Maamar 2003). Sering e-commerce dipahami secara sangat 

sempit dimana e-commerce dianggap hanya sebagai ritel melalui web atau kegiatan 

perusahaan yang kehadirannya tunggal di web (Zwass 2003). Kehadiran e-commerce dapat 

memperluas konsep bisnis dari pendekatan transaksional sederhana menjadi konsep kerjasama 

antar perusahaan yang lebih luas dan lebih kompleks (Awiagah, Kang, and Lim 2016). 

Namun demikian e-commerce bukan sekedar aktivitas ritel melalui web saja, e-commerce 

melakukan aktivitas transaksi bisnis melalui internet, yang meliputi pertukaran informasi nilai 
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dalam bentuk produk dan jasa serta pembayaran, menggunakan teknologi berbasis web. E-

commerce bukanlah suatu 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 

(Zhao 2010). E-commerce menunjukkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang 

lancar dari titik asal ke titik akhir di sepanjang rantai nilai seluruh proses bisnis yang 

dilakukan secara elektronik dan dirancang untuk memungkinkan pencapaian tujuan bisnis. 

Proses-proses ini mungkin parsial atau lengkap dan dapat mencakup transaksi bisnis-ke-bisnis 

(B2B) serta bisnis ke konsumen (B2C) dan konsumen ke bisnis (C2B) (Agarwal et al. 2012).  

E-commerce diartikan sebagai aktivitas pembelian, penjualan, mentransfer, atau 

bertukar produk, jasa, dan / atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. 

Sejalan dengan definisi diatas, Agarwal et al. (2012) mendefinisikan e-commerce sebagai 

aktivitas pembelian dan penjualan produk barang dan jasa secara elektronik oleh konsumen 

atau oleh perusahaan melalui transaksi yang terkomputerisasi.   

Namun demikian dengan munculnya aplikasi web 2.0, maka e-commerce dapat 

didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk transaksi membeli 

dan menjual produk dan layanan, dan pengumpulan informasi menggunakan internet, 

menggunakan platform baru yang diperkenalkan oleh aplikasi Web 2.0 (N. Hajli, Sims, and 

Shanmugam 2014). E-Commerce telah mempercepat proses pemesanan, produksi, 

pengiriman, pembayaran barang dan jasa dengan mengganti proses bisnis manual dan kertas 

dengan alternatif elektronik dan dengan menggunakan arus informasi secara efektif dengan 

cara yang baru dan dinamis. Aspek-aspek ini menyebabkan peluang innovational tertentu 

yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur dan alamat pasar, menawarkan produk-produk yang 

inovatif, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengubah proses bisnis, dan mengatur 

penyediaan layanan informasi sistem. Hasilnya adalah kerangka kerja yang komprehensif dari 

e-commerce sebagai sarana berbasis teknologi transformasi bisnis dan penelitian lapangan 

metadisciplinary (Zwass 2003). Definisi lain e-commerce adalah pertukaran informasi bisnis 

tanpa kertas dan mengacu pada belanja Internet, transaksi saham dan obligasi online, 

pengunduhan dan penjualan "barang dagangan lunak" dan transaksi bisnis ke bisnis (S. Tiwari 

and Singh 2011). Lebih luas e-commerce dapat didefinisikan dalam empat persepsi, definisi 

e-commerce dari sudut pandang komunikasi adalah penyampaian informasi, produk barang, 

layanan atau pembayaran yang dilakukan melalui saluran telepon, jaringan komputer atau 

media serupa. Kemudian definisi e-commerce dari sudut pandang proses bisnis e-commerce 

adalah penerapan teknologi untuk mencapai otomatisasi transaksi atau alur kerja. Sedangkan 



 
 

23 
 

dari sudut pandang layanan, e-commerce adalah media untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pelanggan, dan untuk mengelola biaya dengan baik secara signifikan meningkatkan waktu 

pengiriman. Dan definisi e-commerce dari sudut pandang online, e-commerce memberikan 

kekuatan untuk melihat dan membeli produk dan informasi dari Internet atau layanan online 

lainnya (Villa et al. 2018). 

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan informasi, e-commerce dalam 

pertumbuhannya semakin pesat dan telah memasuki wilayah yang luas dari aktivitas 

organisasi dan sosial, perlunya pemahaman yang lebih luas termasuk aspek-aspek dari e-

commerce agar dapat merasakan manfaat sepenuhnya. Aspek-aspek utama dari e-commerce 

diidentifikasi dalam lima domain : perdagangan, kerjasama, komunikasi, koneksi, dan 

komputasi. Aspek-aspek ini menyebabkan peluang innovational tertentu yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatur alamat pasar, menawarkan produk-produk yang inovatif, 

bekerja sama dengan mitra bisnis, mengubah proses bisnis, dan mengatur penyediaan layanan 

informasi sistem. Hasilnya adalah kerangka kerja yang komprehensif dari e-commerce 

sebagai sarana berbasis teknologi transformasi bisnis dan penelitian lapangan 

multidisciplinary (Zwass 2003). Implementasi e-commerce yang semakin meluas memberikan 

pengaruh positif dan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Pengaruh positif dari e-commerce 

antara lain penghematan energi dan penghematan waktu, adapun pengaruh negatif dari e-

commerce seperti polusi, pemborosan bahan, pemborosan sumber daya dan pemborosan 

energi. Diperlukan kemampuan seseorang untuk menemukan bagaimana menyeimbangkan 

kedua dampak tersebut. Semua bergantung pada individu-individu yang menggunakan 

internet, bagaimana mereka menggunakan internet. Apabila internet digunakan dengan benar 

tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa, dan sebaliknya jika internet digunakan 

dengan salah maka akan merugikan bagi pengguna dan juga lingkungannya, jangan sampai 

penggunaan internet yang salah berakibat pada kerusakan lingkungan untuk generasi yang 

akan datang. Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bahwa dengan penggunaan 

internet lingkungan tidak menanggung biaya ekonomi di masa yang akan datang (S. Tiwari 

and Singh 2011).  

Mengacu pada referensi yang ada, secara garis besar e-commerce dapat 

diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu : 

1. Business-to-Business (B2B) 

E-commerce Bisnis ke bisnis secara sederhana diartikan sebagai e-commerce yang 

terjadi antar perusahaan. Dimana perusahaan menjual atau memasarkan produk atau 
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jasa ke perusahaan lainnya. Merupakan jenis e-commerce yang berhubungan dengan 

hubungan antara dan di antara bisnis. 

2. Business-To-Consumer (B2C) 

E-commerce bisnis ke konsumen, yang merupakan perdagangan yang menjual 

produk atau jasa dilakukan perusahaan dengan konsumen. Dalam hal ini pelanggan 

terlibat secara langsung dalam aktivitas perdagangan mulai dari pengumpulan 

informasi produk dan menemukan produk dengan harga yang paling kompetitif 

sampai dengan keputusan membeli produk atau jasa, ini merupakan jenis e-

commerce banyak dijumpai di masyarakat dan sangat umum di masyarakat.  

3. Business-to-Government (B2G) 

E-commerce bisnis ke pemerintah (B2G) biasanya diartikan sebagai perdagangan 

yang dilakukan antara perusahaan dan sektor publik. Perusahaan menawarkan 

produk atau jasa yang diperlukan pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional 

pemerintah dan proyek pemerintah. Karena pembelian yang dilakukan berbasis web, 

maka akan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang atau jasa dan 

juga mengurangi risiko penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh oknum.  

4. Customer to Customer (C2C) 

E-commerce konsumen ke konsumen (C2C) merupakan transaksi barang atau jasa 

yang terjadi dari konsumen kepada konsumen lainnya. Konsumen yang menjual 

barang atau jasa memerlukan platform sebagai tempat transaksi mereka yang disebut 

marketplace. 

     

Popularitas media sosial dan aplikasi jejaring sosial memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para pemasar bagaimana menangkap nilai ekonomi dari milyaran interaksi sosial (Yadav et al. 

2013). Munculnya media sosial telah menunjukkan pemberdayaan pengguna akhir dengan 

transfer kekuasaan dari penjual ke pembeli, konsumen mampu menghasilkan konten dan 

berbagi dalam jaringan mereka, konten digital yang dihasilkan oleh individu memiliki nilai 

ekonomi (N. Hajli and Sims 2015). Jejaring sosial terdiri dari sejumlah besar individu yang 

merupakan generator konten potensial dan sumber informasi yang masif (Rad and Benyoucef 

2011). Media sosial mendorong perusahaan untuk bekerja lebih cepat dengan menciptakan 

dan mengelola lebih banyak saling ketergantungan dan beroperasi di pasar global, sehingga 

media sosial meningkatkan daya saing organisasi, dan juga mengarah pada transformasi 

model bisnis di semua sektor (Abed, Dwivedi, and Williams 2015b). 
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Pertumbuhan situs jejaring sosial yang juga telah mengembangkan e-commerce serta 

munculnya aplikasi Web 2.0 membuka aliran baru yang disebut social commerce yang 

memanfaatkan teknologi sosial media untuk menciptakan lingkungan yang menghasilkan 

interaksi sosial dan dapat mendorong dukungan sosial online dalam e-commerce, yang 

menciptakan kepercayaan dan niat yang meningkat untuk menggunakan social commerce (M. 

Hajli 2013). Social commerce merupakan fenomena yang relatif baru dan telah berkembang 

dengan cepat. Social commerce dapat diartikan sebagai bentuk perdagangan yang dimediasi 

oleh media sosial dan menyatukan baik lingkungan online maupun offline (Wang and Zhang 

2012) Social commerce mengacu pada pertukaran terkait kegiatan yang terjadi atau 

dipengaruhi oleh jaringan sosial individu dalam lingkungan sosial melalui komputer, dimana 

kegiatan sesuai dengan pengakuan kebutuhan, sebelum pembelian, pembelian, dan tahap 

setelah pembelian (Yadav et al. 2013). Fitur utama social commerce adalah melakukan 

berbagai jenis kegiatan komersial di media sosial untuk mengambil keuntungan dari modal 

sosial online. Pemakai sosial media didorong untuk dapat berbagi informasi produk atau jasa 

dengan teman-teman mereka atau menjual produk atau jasa melalui media sosial (Liang et al. 

2011). Social commerce menghadirkan peluang baru untuk memeriksa masalah yang 

berhubungan dengan informasi / konten, strategi bisnis, manajemen, teknologi, dan perilaku 

masyarakat (Curty and Zhang 2011). Banyak definisi yang menjelaskan tentang social 

commerce meskipun tidak ada definisi standar tentang social commerce, pada umumnya 

social commerce dapat dianggap sebagai elemen dari e-commerce yang melibatkan 

menggunakan media sosial untuk mendukung dalam transaksi dan kegiatan e-commerce 

(Liang and Turban 2011). Dalam artian luas Social commerce merupakan bentuk perdagangan 

yang menyertakan penggunaan sosial media berbasis internet yang memberi kemungkinan 

partisipasi orang dalam pemasaran, penjualan, perbandingan, kurasi, pembelian, dan berbagi 

produk dan layanan di pasar online dan offline, dan di masyarakat (Zhou, Zhang, and 

Zimmermann 2013). Social Commerce memiliki tiga atribut utama: teknologi media sosial, 

interaksi masyarakat, dan kegiatan komersial dan juga memiliki dua konfigurasi utama dari 

situs Web Social Commerce. Pertama, situs jejaring sosial dapat menambahkan fitur komersial 

yang memungkinkan untuk iklan dan transaksi dan kedua situs Web e-commerce tradisional 

dapat menambahkan kemampuan jejaring sosial untuk mengambil keuntungan dari kekuatan 

jaringan sosial, yang memungkinkan situs B2C Web untuk lebih memahami dan melayani 

pelanggan mereka (Liang and Turban 2011) 

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh melalui social media, dimana jejaring sosial 

online adalah metode periklanan yang murah dan mudah dan memberi semua pengusaha 
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peluang yang lebih baik untuk mencapai target pasar mereka dan juga berhasil dalam usaha 

mereka. Selain itu, pengusaha sekarang dapat membuat target pasar mereka dengan 

menggunakan jejaring sosial online. Selain itu, situs web jejaring sosial memungkinkan 

perusahaan untuk memperkenalkan produk mereka ke segmen pasar septik, dengan 

kemungkinan kegagalan yang rendah dan biaya yang rendah. Disamping itu peningkatan 

interaksi sosial berbasis web dapat mengubah cara bisnis beroperasi di masa depan (Abed, 

Dwivedi, and Williams 2015b). Penggunaan social commerce seperti Facebook memiliki 

dampak positif terhadap kinerja keuangan maupun non-keuangan seperti pengurangan biaya, 

meningkatkan penjualan, peningkatan hubungan dengan pelanggan dan aksesibilitas informasi 

(Ainin et al. 2015).  

Liang et al. (2011)dalam penelitiannya berpendapat bahwa faktor-faktor sosial seperti 

dukungan sosial dan kualitas situs web memengaruhi niat seseorang dalam social commerce. 

Tujuan utama dari social commerce adalah untuk mengambil keuntungan dari hubungan di 

jaringan sosial untuk mendapatkan manfaat komersial. Secara umum, manfaat komersial 

dapat diukur dengan peningkatan transaksi (berbagi informasi komersial atau penjualan 

produk / jasa) atau loyalitas pelanggan yang lebih tinggi.  

Teknologi terus berkembang dan pemakaian e-commerce terus tumbuh, jaringan 

nirkabel dan seluler yang berkembang pesat yang menawarkan platform baru untuk menjual 

produk secara efisien (Rahman and Hassan 2017). Saat ini pemanfaat perangkat mobile tidak 

hanya terbatas untuk aplikasi suara, hiburan, dan game. Perubahan perangkat mobile menjadi 

perangkat digital dan ketersediaan berbagai perangkat genggam dengan aplikasi digital dan 

informasi berbasis telah menjanjikan pertumbuhan baru dalam perdagangan melalui perangkat 

mobile atau m-commerce (Kini 2009). Mobile commerce (m-commerce) adalah trend baru dan 

diharapkan dapat mendorong perkembangan masa depan e-commerce (Maamar 2003). M-

commerce dikenal sebagai perdagangan elektronik seluler atau nirkabel, m-commerce 

dianggap sebagai perluasan dari e-commerce ke ponsel, sebagian orang berpikir bahwa m-

commerce adalah saluran baru lain setelah Internet. M-commerce mengacu pada berbagai 

transaksi dengan nilai moneter yang dilakukan melalui jaringan telekomunikasi seluler, m-

commerce diyakini mendorong perubahan mendasar dalam cara bisnis dilakukan di banyak 

industri, terutama di bidang telekomunikasi, teknologi informasi, media dan layanan 

keuangan. M-commerce (mobile commerce) merupakan transaksi pembelian dan penjualan 

barang atau jasa melalui teknologi nirkabel yaitu, perangkat genggam seperti telepon seluler 

dan asisten digital pribadi (PDA). Definisi lain yang menjelaskan mobile commerce adalah 

setiap transaksi yang melibatkan pengalihan kepemilikan atau hak untuk menggunakan 
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barang dan jasa, yang dimulai dan / atau diselesaikan dengan menggunakan akses seluler ke 

jaringan yang dimediasi komputer dengan bantuan perangkat elektronik. Perangkat mobile 

memberikan fungsi-fungsi dalam aktivitas e-commerce dan social commerce dalam 

genggaman (R. Tiwari, Buse, and Herstatt 2006). Mobile commerce (m-commerce) adalah 

trend baru dan diharapkan dapat mendorong perkembangan masa depan e-commerce 

(Maamar 2003). M-commerce sangat penting karena mewakili perluasan Internet di luar 

terminal statis PC, atau bahkan televisi, ke dalam konteks yang lebih gesit, kapan saja, di 

mana saja dan di mana saja (Hsieh 2007).  

M-Commerce adalah pilihan yang tepat dalam melakukan transaksi bisnis dengan 

menggunakan teknologi berbasis seluler yang memungkinkan pengguna untuk melakukan 

transaksi tanpa hambatan waktu atau tempat (Prasarry, Astuti, and Suyadi 2015). Keputusan 

adopsi mobile commerce relatif kompleks dan berbeda dari keputusan adopsi teknologi karena 

dalam mobile commerce pengguna tidak hanya memilih untuk mengadopsi teknologi semata, 

tetapi lebih merupakan instrumen baru dalam melakukan bisnis (Mishra 2014). Mobile 

commerce memiliki karakteristik yang unik, sehingga model bisnis yang telah terbukti layak 

untuk e-commerce, belum tentu cocok untuk mobile commerce. Selain itu, dibandingkan 

dengan pengguna teknologi tradisional, pengguna m-commerce memainkan peran tiga kali 

lipat yaitu pengguna teknologi, anggota jaringan, dan juga konsumen, oleh karena itu untuk 

sepenuhnya memahami adopsi pengguna mobile commerce, ketiga perspektif harus 

diintegrasikan (Sharma and Gutiérrez 2010). Ketika pengiriman konten melalui perangkat 

nirkabel menjadi lebih cepat, lebih aman, dan dapat diskalakan, beberapa orang percaya 

bahwa m-commerce akan melampaui e-commerce sebagai metode pilihan untuk transaksi 

perdagangan digital. Hal ini mungkin benar untuk Asia-Pasifik di mana ada lebih banyak 

pengguna ponsel daripada pengguna Internet (Agarwal et al. 2012). 

2.3. Adopsi e-commerce pada UKM 

Adanya kesenjangan digital pada negara maju dengan negara berkembang, yang 

disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dengan kemampuan teknologi, informasi 

dan komunikasi, keterampilan manajerial, konektivitas internet yang mahal, kualitas internet 

yang kurang baik, dan lambatnya layanan internet yang disediakan menjadi menyebabkan 

terjadinya kesenjangan tersebut. Mengingat potensi besar dari e-commerce, bahwa e-

commerce harus berfungsi sebagai alat yang ampuh dalam mengurangi kesenjangan digital 

dan memberikan negara-negara berkembang kesempatan untuk mencapai kesetaraan ekonomi 

dengan meningkatkan pertumbuhan e-commerce di negara berkembang (Alyoubi 2015). 

Adanya hambatan yang sering dialami di negara berkembang dalam adopsi e-commerce baik 
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yang bersifat teknis maupun non teknis menjadi keterbatasan bagi mereka untuk 

perkembangan dan pertumbuhan adopsi teknologi dan informasi secara umum. Hambatan 

teknis seperti keamanan sistem tidak cukup, keandalan sistem, standar sistem, keterbatasan 

protokol komunikasi,  bandwidth yang terbatas. Sedangkan hambatan non teknis seperti 

tingginya biaya investasi adopsi e-commerce saat pertama kali, kurangnya kepercayaan 

konsumen dalam bertransaksi elektronik, dan dukungan pemerintah (Abbad, Abbad, and 

Saleh 2011). Untuk itu perlunya kesiapan dan kesadaran organisasi bagi UKM di negara 

berkembang ketika akan mengadopsi e-commerce untuk meminimalisir berbagai hambatan 

yang ada, sehingga UKM dapat merasakan manfaat dari e-commerce (N. Hajli, Sims, and 

Shanmugam 2014). 

Manfaat yang dirasakan bagi UKM dalam mengadopsi e-commerce sudah tidak 

diragukan lagi, adopsi e-commerce memberikan manfaat bagi suatu usaha dalam efisiensi 

biaya bisnis (Barsˇauskas, Sˇarapovas, and Cvilikas 2008), e-commerce mampu memberi 

akses yang cepat ke berbagai pasar global (Karavdic and Gregory 2005), sehingga e-

commerce merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan posisi persaingan secara global 

(Araste, Mansouri, and Jafari 2013). Adopsi dapat diartikan sebagai keputusan untuk 

memanfaatkan penuh inovasi sebagai tindakan terbaik sedangkan penolakan adalah keputusan 

untuk tidak mengadopsi inovasi yang tersedia. Terdapat dua tingkatan adopsi, Awalnya, 

inovasi harus dibeli, diadopsi, dan diperoleh oleh suatu organisasi, selanjutnya, itu harus 

diterima oleh pengguna akhir dalam organisasi yang juga disebut implementasi (Scupola 

2009). Dalam studi ini adopsi didefinisikan sebagai keputusan untuk menggunakan e-

commerce untuk melakukan bisnis atau transaksi dengan mitra bisnis. Adopsi e-commerce 

merupakan solusi inovasi dalam menjaga keberlanjutan suatu bisnis, hal tersebut 

dimungkinkan karena e-commerce berperan aktif dalam menjaga tingkat permintaan terhadap 

barang dan jasa, memangkas biaya promosi, melebarkan pasar pada tingkatan pasar yang baru 

hingga dapat memangkas jalur distribusi sehingga berdampak pada peningkatan terhadap 

pendapatan bagi organisasi (Wirapraja and Aribowo 2018). Manfaat lain dengan mengadopsi 

e-commerce, manfaat berikut dapat diperoleh oleh UKM dalam mengadopsi e-commerce 

adalah : biaya pemasaran untuk pameran, transaksi dapat dilakukan 24 jam, kecepatan 

informasi pengiriman, informasi produk, informasi tentang bagaimana melakukan transaksi, 

informasi transaksi status, transaksi sejarah informasi, produk review informasi, produk rating 

informasi, urutan waktu produk, proses pengiriman, peningkatan penetrasi pasar dan 

peningkatan pendapatan (Triandini, Djunaidy, and Siahaan 2017). 
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Beberapa penelitian yang dapat menjelaskan faktor-faktor dalam adopsi e-commerce 

pada UKM di negara maju seperti penelitian yang dilakukan oleh Grandon dan Pearson 

(2004) melakukan studi empiris pada bisnis UKM di AS dalam mengadopsi e-commerce, 

ditemukan bahwa faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce adalah kesiapan organisasi, 

tekanan eksternal, persepsi kemudahan penggunaan, dan kegunaan yang dirasakan. Chong 

dan Pervan (2007) menyimpulkan faktor yang berhubungan dengan tingkat penyebaran e-

commerce pada UKM di Australia, menyatakan ada tujuh faktor : keuntungan relatif yang 

dirasakan, trialability, observability, berbagai sumber informasi, jumlah komunikasi, tekanan 

pesaing, dan pengaruh kelembagaan diluar perdagangan.  

Meskipun perkembangan e-commerce untuk saat ini sangat pesat, namun adopsi e-

commerce untuk UKM di negara berkembang masih minim dan kurang dalam (A. P. Shemi 

and Procter 2013), hal yang sama juga disampaikan oleh Rahayu dan Day (2015) yang 

menyatakan bahwa adopsi e-commerce oleh UKM, terutama di negara-negara berkembang, 

masih sangat jauh di belakang adopsi oleh perusahaan besar. Namun untuk dapat bertahan di 

era ekonomi baru, yang merupakan era informasi; bisnis, termasuk UKM, dipaksa untuk 

mengadopsi e-commerce.  

Olatokun dan Kebonye (2010) dalam penelitian tentang adopsi e-commerce dalam 

konteks negara berkembang seperti Botswana menyatakan bahwa sebanyak 60% dari UKM 

yang menjadi responden menyatakan bahwa alasan mengadopsi teknologi e-commerce adalah 

karena adanya tekanan dari pelanggan dan pemasok, keunggulan kompetitif merupakan faktor 

utama yang memengaruhi adopsi teknologi e-commerce pada UKM, jenis usaha tidak 

memiliki pengaruh terhadap adopsi e-commerce, dan memiliki tenaga ahli secara teknis 

menjadi faktor dalam mengadopsi. Temuan lain dari adopsi e-commerce adalah ada hambatan 

adopsi e-commerce, faktor yang menjadi hambatan adopsi e-commerce yaitu : tenaga 

kerja/staf yang kurang menguasai teknologi informasi (hambatan internal), manajer /pemilik 

kurang menyelidiki teknologi tepat guna, kurangnya sumber daya keuangan, dan kurangnya 

kesadaran teknologi yang cocok. Lebih lanjutkan juga menjelaskan tentang temuan adanya 

tantangan tentang sistem keamanan, investasi yang tinggi bukan merupakan hambatan dalam 

adopsi e-commerce (teknologi informasi). Faktor-faktor penentu dalam adopsi e-commerce di 

Malaysia adalah : Keuntungan relatif, kompatibilitas, kesiapan organisasi, karakteristik 

manajer, dan keamanan memiliki dampak yang signifikan pada adopsi e-commerce. 

Sedangkan  persepsi kemudahan penggunaan dan biaya yang dirasakan memiliki hubungan 

dengan niat dalam mengadopsi e-commerce tetapi tidak signifikan (Alam, Ali, and Jani 2011). 
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Al-Hudhaif dan Alkubeyyer (2011) dalam penelitiannya mengkategorikan faktor-

faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce pada negara berkembang pada Saudi Arabia 

menjadi dua kelompok yaitu : faktor internal organisasi (POER) meliputi kesadaran, 

komitmen, pemerintahan, sumber daya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal organisasi 

(PEER) meliputi Kesiapan kekuatan pasar, kesiapan industri pendukung, dan kesiapan 

pemerintah. 

Penelitian ini merangkum sepuluh faktor yang menentukan adopsi e-commerce dan 

terdapat empat faktor yang secara signifikan disorot secara khusus. Keempat faktor tersebut 

adalah sikap manajerial, strategi perusahaan, tekanan eksternal, dan kekuatan teknologi 

perusahaan. Penelitian ini menjembatani banyak riset dengan tema adopsi e-commerce (Li 

and Xie 2012). 

 Variabel yang diusulkan untuk Faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce 

keunggulan relatif, trialability, observability, existing culture, dan complexity. Keuntungan 

relatif memengaruhi adopsi e-commerce. Faktor Trialability dan observability tidak 

memengaruhi tingkat kepercayaan para manajer sehingga tidak memberikan pengaruh 

terhadap adopsi e-commerce (tingkat kepercayaan para manajer berdampak pada sikap 

melanjutkan proses adopsi) (Poorangi et al. 2013). 50% perusahaan responden memiliki e-

commerce website, dan 20% perusahaan yang disurvei telah mengembangkan strategi e-

commerce. Faktor organisasi, faktor teknologi, dan faktor lingkungan merupakan faktor yang 

signifikan dalam memengaruhi keberhasilan implementasi e-commerce pada UKM. 

Dukungan pemilik/manajer dalam adopsi e-commerce memengaruhi keberhasilan dalam 

implementasi e-commerce dan perbedaan dalam pendekatan manajemen e-commerce juga 

memengaruhi keberhasilan dalam hal volume penjualan. Faktor Organisasi : Dukungan 

pemilik / manajer, Kesiapan Sumber Daya,  Budaya organisasi; Faktor Teknologi : Masalah 

keamanan, Spesialis IT, Proses E-commerce; Faktor lingkungan : Dukungan pemerintah, 

Kebutuhan pelanggan (Kanchanopast 2014). 

Ahmad et al. (2015) mengidentifikasi delapan faktor berbeda yang mendorong adopsi 

e-commerce pada UKM dalam konteks negara berkembang seperti Malaysia, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keuntungan relatif yang dirasakan, persepsi kompatibilitas, pengetahuan 

e-commerce, sikap manajemen terhadap e-commerce dan agen perubahan eksternal secara 

statistik merupakan elemen yang signifikan dari adopsi e commerce. Di sisi lain, kompleksitas 

dan tekanan yang dirasakan dari mitra dagang dan pesaing tampaknya tidak memengaruhi 

adopsi e-commerce. Ini menyiratkan bahwa kesiapan organisasi dapat sangat memengaruhi 

adopsi e-commerce di kalangan UKM Malaysia. 
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Lim, Lim, dan Trakulmaykee (2018) baru-baru ini melakukan studi empiris untuk 

mengetahui faktor adopsi e-commerce pada UKM di wilayah Malaysia Barat hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce di kalangan UKM 

di Malaysia Barat terdapat tiga faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu : 

Hambatan yang dirasakan, Kesiapan organisasi, dan tekanan pesaing. Kesiapan organisasi dan 

tekanan pesaing adalah dua faktor penting untuk UKM dengan skala bisnis kecil. Sedang 

untuk UKM dengan skala bisnis menengah. Sedangkan Hambatan yang dirasakan 

berpengaruh negatif secara signifikan terhadap adopsi e-commerce di UKM dengan ukuran 

menengah, tetapi tidak bagi UKM berukuran kecil. Demikian juga dengan Kesiapan 

organisasi, terdapat perbedaan adopsi yang dilakukan pada UKM ukuran kecil dan UKM 

ukuran menengah. Ketiga variabel independen secara signifikan penting untuk UKM 

menengah. 

Penelitian yang lain mengidentifikasi faktor Penentu adopsi e-commerce oleh UKM di 

negara berkembang seperti Indonesia, didasarkan pada kerangka kerja TOE, terdapat sebelas 

variabel yang diusulkan sebagai faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce pada UKM 

Indonesia, faktor tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu : faktor teknologi, faktor 

organisasi, faktor lingkungan, dan faktor individu. (manfaat yang dirasakan, compatibility, 

biaya, kesiapan teknologi, ukuran perusahaan, tekanan pelanggan/supplier, tekanan pesaing, 

dukungan eksternal, inovasi, kemampuan IT, pengalaman IT. Hasil penelitian menunjukkan 

faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce adalah : manfaat yang dirasakan, kesiapan 

teknologi, pemilik inovasi, pemilik kemampuan IT dan pengalaman IT pemilik (Rahayu and 

Day 2015). 

Mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce oleh UKM di 

beberapa negara dan memproyeksikannya di Indonesia. Enam faktor potensial yang 

memengaruhi adopsi e-commerce oleh UKM di Indonesia yaitu : kegunaan yang dirasakan, 

persepsi kemudahan pengguna, keunggulan relatif, risiko yang dirasakan, persepsi 

kepercayaan, dan kompatibilitas (Triandini, Djunaidy, and Siahaan 2017). 

Tabel 2.3.1 Penelitian terdahulu adopsi e-commerce pada UKM 

No Penelitian Temuan Penelitian 

1 Grandon dan 

Pearson (2004) 

- Faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce pada UKM di 

negara AS adalah kesiapan organisasi, tekanan eksternal, 

persepsi kemudahan penggunaan, dan kegunaan yang dirasakan. 

2 Wymer dan - Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-

commerce pada UKM di negara Amerika menjadi 4 faktor 
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Regan (2005) Kategori 

o Faktor Lingkungan (Tekanan pesaing, kebijakan Pemerintah, 

ketersediaan Pasar, ketersediaan mitra/vendor)  

o Faktor Pengetahuan (Pengalaman dalam perubahan, 

pengalaman pemilik/manajer, kesediaan utk mengadopsi 

teknologi baru, ketersediaan modal, kebutuhan yang 

dirasakan akan perubahan, pengalaman sebelumnya, 

kepercayaan, memahami peluang dan nilai yang dirasakan) 

o Faktor Organisasi (ketersediaan staf yang memiliki keahlian 

teknis, prioritas relatif, pengurangan karyawan, profitabilitas 

dan akses modal) 

o Faktor Teknologi (Biaya, Teknologi e-commerce, 

infrastruktur, keandalan, keamanan dan  ketersediaan 

teknologi) 

Hasilnya menunjukkan bahwa,  

● Terdapat 6 faktor yang mendorong adopsi e-commerce adalah : 

● Inovatif 

● Kebutuhan 

● Tekanan pesaing 

● Nilai 

● Pemerintah 

● Keandalan 

● Terdapat 4 faktor penghambat  yaitu : 

● Biaya 

● Prioritas 

● Keamanan 

● Modal 

3 Al-Qirim (2007) Faktor pendorong utama dalam adopsi e-commerce organisasi, 

individu, teknologi, dan lingkungan. Faktor lain seperti ukuran 

organisasi, kompatibilitas, inovasi CEO, kompetisi, dan dukungan 

dari vendor teknologi diperlukan untuk melengkapi kriteria adopsi 

e-commerce pada UKM di Selandia Baru.. 
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4 Chong and 

Pervan (2007) 

Mengidentifikasi faktor adopsi e-commerce pada UKM di Australia  

● Komunikasi (Jumlah komunikasi & Sumber Informasi) 

● Inovasi (Keunggulan relatif yg dirasakan, Trialability, 

observability) 

● Industry (Tekanan Pesaing & Pengaruh Institusional non-

perdagangan) 

Faktor utama adalah Komunikasi,  

5 Olatokun dan 

Kebonye (2010) 

1. Mengidentifikasi faktor pendorong adopsi e-commerce di 

Botswana : 

o Tekanan dari pelanggan & pemasok 

o Keunggulan kompetitif 

o Tenaga Ahli IT 

o Jenis Usaha 

Hasilnya menunjukkan bahwa : 

o Tekanan dari pelanggan & pemasok 

o Keunggulan kompetitif 

o Tenaga Ahli di bidang IT 

2. Hambatan adopsi e-commerce 

o SDM kurang menguasai IT 

o Pemilik/Manajer kurang menguasai teknologi 

o Sumber daya keuangan 

o Kurangnya kesadaran teknologi yg cocok 

3. Bukan faktor penghambat 

o Sistem keamanan 

o Investasi yg tinggi 

6 Zhao (2010) - Ada banyak faktor yang memengaruhi kemampuan UKM untuk 

mengadopsi e-commerce, yang tercermin dalam : 

o Dimensi teknologi (Keuntungan relatif, kesesuaian, dan 

kompleksitas)  
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o Dimensi organisasi (Kesiapan sumber daya manusia, 

kesiapan sumber daya keuangan dan sumber daya teknologi 

dan kesiapan kemampuan)  

o Dimensi lingkungan (Tekanan Kompetitor, Pemerintah, & 

dukungan dari vendor teknologi yang dirasakan) 

7 Al-Hudhaif dan 

Alkubeyyer 

(2011) 

Didasarkan atas model yang dikembangkan oleh Molla and Licker 

(2005) yaitu Model Kesiapan yang dirasakan (PERM) 

mengidentifikasi faktor internal organisasi dan faktor eksternal 

organisasi : Perceived Organisasi eReadiness (POER) dan 

Perceived eReadiness Eksternal (PEER). 

- Faktor Internal Organisasi (POER) : 

o Kesadaran 

o Komitmen 

o Pemerintahan 

o Sumber daya 

- PEER  Eksternal Organisasi 

o Kesiapan kekuatan pasar 

o Kesiapan industri pendukung 

o Kesiapan pemerintah 

8 Alam, Ali, dan 

Jani (2011) 

Melakukan pengujian terhadap 7 variabel yang memengaruhi 

adopsi e-commerce di Malaysia, yaitu : Keuntungan relatif, 

kompatibilitas, Kemudahan pengguna yang dirasakan, kesiapan 

organisasi, keamanan, persepsi biaya, karakter manajer. adapun 

Faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce di UKM malaysia 

adalah :  

● Keuntungan relatif 

● Kompatibilitas 

● Kesiapan organisasi 

● Karakter Manajer 

● Keamanan  

9 Li dan Xie 

(2012) 

- Mengidentifikasi 10 faktor adopsi e-commerce mengacu pada 

kerangka kerja TOE, Perspektif Lingkungan (Lingkungan 

institusi, lingkungan ekonomi, dan Lingkungan sosial budaya.), 
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perspektif Perusahaan (ukuran & struktur perusahaan, strategi 

perusahaan, globalisasi, sikap manajer, & tekanan eksternal) & 

Perspektif Teknologi (lingkungan teknologi makro & kekuatan 

teknis perusahaan) 

- Ditemukan empat faktor yang secara khusus sikap manajerial, 

strategi perusahaan, tekanan eksternal, dan kekuatan teknologi 

perusahaan 

10 Araste, 

Mansouri, dan 

Jafari (2013) 

Faktor-faktor memengaruhi adopsi e-commerce pada UKM di 

Zanjan-Iran dalam persepsi manajer ditetapkan & dibuat hipotesis 

seperti : 

● Intensitas persaingan,  

● Karakteristik organisasi,  

● Orientasi strategis, 

● Inovasi,  

● Fitur manajer, dan  

● Teknologi informasi 

Hasilnya Menunjukkan,  

● karakteristik organisasi,  

● orientasi strategis,  

● tingkat inovasi,  

● karakteristik manajer,  

● teknologi informasi,.  

11 Triandini, 

Djunaidy, dan 

Siahaan (2013) 

- Enam faktor potensial yang memengaruhi adopsi e-commerce 

oleh UKM di Indonesia yaitu : kegunaan yang dirasakan, 

persepsi kemudahan pengguna, keunggulan relatif, risiko yang 

dirasakan, persepsi kepercayaan, dan kompatibilitas 

12 Poorangi et al. 

(2013) 

- Variabel yang diusulkan untuk faktor yang memengaruhi adopsi 

e-commerce di negara berkembang Malaysia keunggulan relatif, 

trialability, observability, existing culture, dan complexity. 

- Keuntungan relatif memengaruhi adopsi e-commerce. 

- Faktor trialability dan observability tidak memengaruhi tingkat 

kepercayaan para manajer sehingga tidak memberikan pengaruh 

terhadap adopsi e-commerce (tingkat kepercayaan para manajer 
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berdampak pada sikap melanjutkan proses adopsi) 

13 Kanchanopast 

(2014) 

Faktor sukses dalam adopsi e-commerce di Thailand : 

- Teknologi (Masalah Keamanan, Spesialis IT, & Proses e-

commerce) 

- Organisasi (Dukungan pemilik/manajer, kesiapan Sumber daya, 

& Budaya organisasi) 

- Lingkungan (Dukungan pemerintah, & kebutuhan pelanggan) 

14 N. Hajli, Sims, 

and Shanmugam 

(2014) 

Menetapkan dua faktor utama dalam adopsi e-commerce pada 

UKM di Iran, yaitu Kesiapan Organisasi dan Kesadaran. 

15 Ahmad et al. 

(2015) 

Menetapkan delapan faktor adopsi e-commerce di Malaysia yang 

didasarkan atas kerangka kerja TOE, secara statistik elemen 

signifikan dari adopsi e commerce adalah : 

- keuntungan relatif yang dirasakan,  

- persepsi kompatibilitas,  

- pengetahuan e-commerce,  

- sikap manajemen terhadap e-commerce dan  

- agen perubahan eksternal 

sedangkan faktor yang tidak berpengaruh : 

- kompleksitas 

- tekanan yang dirasakan dari mitra dagang  

- tekanan dari pesaing.  

16 Rahayu dan Day 

(2015) 

- Penelitian didasarkan pada kerangka kerja TOE, terdapat 

sebelas variabel yang diusulkan sebagai faktor yang 

memengaruhi adopsi e-commerce pada UKM Indonesia, faktor 

tersebut dikelompokkan dalam 4 kelompok yaitu : faktor 

teknologi, faktor organisasi, faktor lingkungan, dan faktor 

individu. (manfaat yang dirasakan, compatibility, biaya, 

kesiapan teknologi, ukuran perusahaan, tekanan pelanggan/ 

supplier, tekanan pesaing, dukungan eksternal, inovasi, 

kemampuan IT, pengalaman IT. 

- Faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce adalah :  
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o manfaat yang dirasakan,  

o kesiapan teknologi,  

o pemilik inovasi,  

o pemilik kemampuan IT dan  

o pengalaman IT pemilik 

17 Kartiwi et al. 

(2018) 

- Lebih menekankan pada faktor eksternal sebagai faktor 

pendorong dalam adopsi e-commerce pada UKM di negara 

Malaysia yaitu : Manfaat konsumen yang dirasakan & nilai 

pesaing yang dirasakan  

18 Lim, Lim, dan 

Trakulmaykee 

(2018) 

- Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi e-commerce di 

kalangan UKM di Malaysia Barat terdapat tiga faktor yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu : Hambatan yang 

dirasakan, Kesiapan organisasi, dan Tekanan pesaing. 

- Kesiapan organisasi dan Tekanan pesaing adl dua faktor penting 

untuk UKM berukuran kecil dan untuk UKM menengah.  

- Hambatan yang dirasakan berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap adopsi e-commerce di UKM dengan ukuran 

menengah, tetapi tidak bagi UKM berukuran kecil. 

 

2.4. Keberlanjutan Adopsi e-commerce 

Isu keberlanjutan yang banyak dijadikan tema penelitian adalah keberlanjutan 

pembangunan. Keberlanjutan bisnis merupakan kemampuan perusahaan untuk bertahan lama, 

baik dalam hal profitabilitas, produktivitas dan kinerja keuangan, serta dalam hal mengelola 

aset lingkungan dan sosial yang membentuk modal mereka. Secara sederhana keberlanjutan 

bisnis dapat dikatakan kemauan yang kuat agar bisnis untuk tetap dalam bisnis (Giovannoni 

and Fabietti 2013). Terdapat tiga pilar dalam keberlanjutan bisnis yaitu : komitmen kinerja 

keuangan, komitmen sosial perusahaan, dan komitmen lingkungan perusahaan, (Gao and 

Bansal 2013). Suatu bisnis akan tetap bertahan lama untuk jangka waktu yang tidak dapat 

ditentukan ketika bisnis mendapatkan profitabilitas secara terus menerus, produktivitas yang 

terus meningkat, dan kinerja keuangan yang baik. upaya yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam mempertahankan keberlanjutan bisnis dengan melakukan berbagai strategi inovasi 

teknologi informasi. E-commerce merupakan bagian dari strategi inovasi teknologi dan 

informasi untuk saat ini. Keberlanjutan dapat ditempatkan sebagai manfaat kompetitif dan 

perusahaan yang dapat dipercaya untuk keterlibatan masyarakat (Popescu 2015). 
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Gambar 2.4.1. Nilai Keberlanjutan 

Keberlanjutan adopsi e-commerce merupakan kemampuan perusahaan secara terus 

menerus menggunakan dan memanfaat suatu inovasi teknologi informasi dan mampu 

beradaptasi dengan perubahannya untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Mereka 

merasakan manfaat besar yang dihasilkan dari tetap menggunakan inovasi teknologi untuk 

keberlanjutan bisnis. Dan mereka juga mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam adopsi. 

E-commerce merupakan paradigma baru untuk menghubungkan suatu bisnis kepada 

pelanggan secara elektronik dalam sistem bisnis sekarang, ini merupakan bagian strategi 

dalam upaya dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif (Arulmurugan 

and Kumar 2015).  

Wirapraja & Aribowo (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa e-commerce 

merupakan suatu strategi inovasi teknologi informasi yang mampu menjaga keberlanjutan 

suatu bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi e-commerce akan berkelanjutan seiring 

dengan keberlanjutan suatu bisnis, e-commerce akan terus berkelanjutan karena e-commerce 

merupakan strategi inovasi dan memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.  

Adopsi e-commerce merupakan suatu proses yang dinamis, pada UKM yang 

mengadopsi e-commerce terdapat tingkatan, hal tersebut sejalan dengan apa disampaikan oleh 

Triandini, Djunaidy, dan Siahaan (2017) yang menyatakan terdapat empat tingkatan dalam 

adopsi e-commerce di Indonesia sebagai berikut :   

1. Pendatang baru belum adanya pengakuan bahwa e-commerce merupakan alat untuk 

mencapai manfaat. Ada karakteristik dasar e-commerce, seperti e-mail, media sosial, 

dan situs web statis 
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2. Berkembang Mulai adanya kesadaran bahwa e-commerce dapat dipakai untuk 

mencapai manfaat. Ada fungsi e-commerce umum meskipun tidak dapat digunakan 

dengan benar 

3. Didirikan Praktik terbaik adopsi e-commerce telah muncul untuk mencapai 

manfaatnya. Ada fungsi e-commerce yang memungkinkan integrasi dengan proses 

bisnis pihak ketiga. 

4. Strategis 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.  

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 UKM dalam mengadopsi e-commerce secara 

berkelanjutan. Adopsi  E-commerce dipandang sebagai bisnis yang berkelanjutan, bagi 

perusahaan yang memanfaatkan teknologi e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat karena e-commerce memiliki potensi sebagai bisnis hijau, kemitraan demokratik, dan 

peluang ekonomi (Gorgani 2014). E-commerce sebagai bisnis hijau mengacu pada 

penggunaan sarana dan teknologi elektronik untuk melakukan perdagangan, penyampaian 

produk, layanan, atau informasi tersebut dapat terjadi di atas atau di luar internet (Manzoor 

2010). 

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 usaha dengan cara menggabungkan secara menyeluruh 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 
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pada proses interaksi antara suatu populasi dan daya dukung lingkungannya sedemikian rupa 

sehingga populasi 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 dan 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 

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). 

2.5. Teori-Teori Pendukung 

1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Teori Model Penerimaan Teknologi adalah salah satu model yang dikembangkan 

untuk menganalisis dan memahami faktor‐faktor yang memengaruhi penerimaan 

penggunaan teknologi komputer yang diperkenalkan kali pertama oleh Fred Davis pada 

tahun 1986. TAM merupakan hasil pengembangan dari teori tindakan beralasan (Theory 

of Reasoned Action), yang lebih dahulu dipopulerkan oleh Fishbein dan Ajzen pada 1980 

untuk memprediksi adopsi sistem informasi (Fayad and Paper 2015). TAM terdiri dari 

persepsi kemudahan penggunaan (PEOU), persepsi kegunaan (PU), sikap terhadap 

menggunakan (ATU), niatan perilaku untuk menggunakan (BI), dan penggunaan sistem 

yang sebenarnya (AU). PU dan PEOU adalah dua faktor penentu yang paling penting 

untuk digunakan sistem (Wu and Wang 2005). Teori model penerimaan teknologi telah 

mendukung banyak penelitian terkait adopsi sistem informasi (Idris, Edwards, and 

Mcdonald 2017). 
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Gambar 2.5.1. Technology Acceptance Model (TAM) (Wu and Wang 2005) 

Dalam perkembangannya banyak peneliti menyarankan ada penambahan variabel, 

Venkatesh et al. (2003) mengusulkan perpanjangan, TAM2, termasuk proses pengaruh sosial 

(norma subjektif, kesukarelaan, dan gambar) dan proses berperan kognitif (relevansi 

pekerjaan, kualitas output, hasil demonstrability, dan persepsi kemudahan penggunaan), tetapi 

dihilangkan sikap terhadap menggunakan karena prediktor lemah baik perilaku untuk 

menggunakan atau penggunaan sistem yang sebenarnya. Penelitian mereka menunjukkan 

bahwa kedua proses pengaruh sosial dan proses kognitif berperan secara signifikan 

dipengaruhi penerimaan pengguna dan dirasakan kegunaan dan persepsi kemudahan 

penggunaan secara tidak langsung dipengaruhi penggunaan sistem yang sebenarnya melalui 

niat perilaku untuk menggunakan (Wu and Wang 2005).  

 

 

Gambar 2.5.2 Technology Acceptance Model 2 (TAM2) (Wu and Wang 2005) 
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2. Teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Berikutnya, Venkatesh et al. (2003) mengusulkan sebuah teori terpadu, yang 

populer dengan istilah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 

(UTAUT), model teori tersebut menjelaskan faktor yang memengaruhi penerimaan 

individu terhadap teknologi informasi (TI). UTAUT dibangun melalui pengkajian 

yang dilakukan atas delapan model/teori penerimaan/adopsi teknologi yang banyak 

digunakan dalam penelitian sistem informasi sebelumnya. Delapan model/teori yang 

dimaksud adalah Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model 

(TAM), Motivational Model (MM), Theory of Planned Behavior (TPB), Combined 

TAM and TPB (C-TAM-TPB), Model of PC Utilization (MPCU), Innovation 

Diffusion Theory (IDT), dan Social Cognitive Theory (SCT). UTAUT memiliki 

empat konstruk utama yang langsung berpengaruh terhadap penerimaan pemakai dan 

perilaku pemakai (Idris, Edwards, and Mcdonald 2017). Keempat konstruk tersebut 

adalah ekspektasi kinerja (performance expectancy), ekspektasi usaha (effort 

expectancy), pengaruh sosial (social influence), dan kondisi-kondisi memfasilitasi 

(facilitating conditions). Selain keempat variabel tersebut, terdapat empat variabel 

lainnya yang mempunyai fungsi sebagai moderator untuk memperkuat pengaruh dari 

keempat variabel terhadap penerimaan maupun penggunaan teknologi. Keempat 

mediator tersebut adalah jenis kelamin (gender), usia (age), pengalaman 

(experience), kesukarelaan (voluntariness of use). Model UTAUT merupakan tool 

yang berguna dan membantu bagi para manajer dalam melakukan penilaian atas 

kemungkinan keberhasilan penerapan teknologi baru. Selain itu, manajer juga dapat 

memahami faktor-faktor yang mendorong penerimaan populasi yang menjadi target 

pengguna teknologi baru tersebut.  
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Gambar 2.5.3 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh 
et al. 2003) 

3. Teori Difusi Inovasi 

Difusi inovasi didefinisikan sebagai proses dimana suatu inovasi 

dikomunikasikan saluran tertentu menyeluruh dari waktu ke waktu di antara para 

anggota suatu sistem sosial (Rogers 1983). Teori DOI menyatakan bahwa adopsi dan 

penggunaan inovasi oleh perusahaan atau organisasi dipengaruhi oleh dua faktor: 

karakteristik inovasi dan karakteristik organisasi (Ausat and Peirisal 2021). Difusi 

Inovasi dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama menunjukkan inovasi 

(perusahaan), sedangkan kategori kedua permintaan adopsi inovasi (customer) 

(Poorangi et al. 2013). 

1. Komponen Kunci Difusi Inovasi 

Dari definisi difusi menyatakan bahwa  inovasi, saluran komunikasi, 

waktu, dan sistem sosial adalah empat komponen kunci dari difusi inovasi. 

2. Inovasi 

Sebuah inovasi adalah suatu ide, praktek, atau proyek yang dianggap 

sebagai baru dengan unit individu atau adopsi lainnya (Rogers 1983). Sebuah 

inovasi mungkin telah diciptakan sejak lama, tetapi jika individu melihatnya 

sebagai sesuatu yang baru, maka mungkin masih menjadi inovasi bagi 

mereka. Karakteristik kebaruan adopsi lebih terkait dengan tiga langkah 

(pengetahuan, persuasi, dan keputusan) dari proses keputusan inovasi yang 

akan dibahas kemudian.  
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Ketidakpastian merupakan hambatan penting untuk adopsi inovasi. 

Konsekuensi sebuah inovasi mungkin menimbulkan ketidakpastian, untuk 

mengurangi ketidakpastian mengadopsi inovasi, individu harus diberitahu 

tentang kelebihan dan kekurangan untuk membuat mereka menyadari segala 

konsekuensinya.  

3. Saluran Komunikasi 

Unsur kedua dari proses difusi inovasi adalah saluran komunikasi,  

komunikasi merupakan suatu proses di mana peserta yang satu membuat dan 

berbagi informasi dengan peserta yang lain untuk dapat saling memahami. 

Komunikasi ini terjadi melalui saluran diantara sumber. Sumber diartikan 

sebagai individu atau institusi dimana pesan berasal. Saluran merupakan 

sarana yang dapat menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. difusi 

adalah jenis tertentu komunikasi dan termasuk unsur-unsur komunikasi: 

sebuah inovasi, dua individu atau unit lain adopsi, dan saluran komunikasi. Di 

sisi lain, "difusi adalah proses yang sangat sosial yang melibatkan hubungan 

komunikasi interpersonal" (Rogers 1983).  

4. Waktu 

Aspek waktu kebanyakan diabaikan dalam penelitian perilaku, 

dimensi waktu termasuk dalam penelitian difusi yang menggambarkan salah 

satu kekuatan. Proses difusi inovasi, adopter kategorisasi, dan tingkat adopsi 

semua termasuk dimensi waktu.  

5. Sistem Sosial 

Sistem sosial adalah elemen terakhir dalam proses difusi. sistem sosial 

adalah satu set unit saling terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk 

mencapai tujuan bersama. Sejak difusi inovasi terjadi dalam sistem sosial, hal 

ini dipengaruhi oleh struktur sosial dari sistem sosial. Struktur adalah 

pengaturan bermotif dalam unit system. Sifat dari sistem sosial memengaruhi 

inovasi individu, yang merupakan kriteria utama untuk mengkategorikan 

pengadopsi. 

● Atribut Inovasi dan Tingkat Adopsi 

Proses difusi inovasi merupakan proses pengurangan ketidakpastian, dan 

untuk mengurangi ketidakpastian inovasi tersebut dalam teori difusi terdapat 

atribut inovasi. Atribut inovasi meliputi lima karakteristik inovasi: relative 

advantage, compatibility, complexity (ease of use), trialability, and observability. 
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Gambar 2.5.4 Bagan The Diffusion of Innovation Theory (Rogers; 1983) 

1. Keuntungan Relatif (Relative Advantage) 

Keuntungan relatif adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap sebagai 

lebih baik daripada gagasan itu menggantikan. Keuntungan relatif dapat 

diartikan sebagai keyakinan bahwa manfaat tertentu akan diperoleh dengan 

melakukan perilaku (Ahmad et al. 2015). Aspek biaya dan status sosial 

merupakan aspek motivasi dari inovasi adalah unsur keuntungan relatif. 

Inovasi dikategorikan menjadi dua jenis yaitu inovasi pencegahan dan inovasi 

tambahan (non-preventif). Sebuah inovasi pencegahan adalah ide baru yang 

individu mengadopsi sekarang untuk menurunkan kemungkinan beberapa 

peristiwa di masa depan yang tidak diinginkan. Inovasi preventif biasanya 

memiliki tingkat adopsi yang lambat sehingga keuntungan relatif mereka 

sangat tidak pasti.  

2. Kecocokan (Compatibility) 

Dalam beberapa penelitian difusi, keuntungan relatif dan 

kompatibilitas dipandang sebagai serupa, meskipun secara konseptual 

berbeda. Compatibility adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten 

dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan 

pengadopsi yang potensial. Kompatibilitas antara e-commerce dan budaya 

dan nilai perusahaan serta praktik kerja yang disukai merupakan faktor 

penting dalam menentukan adopsi (Ahmad et al. 2015). Jika sebuah inovasi 

kompatibel dengan kebutuhan individu, maka ketidakpastian akan menurun 

dan tingkat adopsi inovasi akan meningkat. Jadi, bahkan penamaan inovasi 

adalah bagian penting dari kompatibilitas. Apa inovasi yang disebut harus 
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bermakna untuk potensi adopter. Apa inovasi berarti juga harus jelas. Ini 

adalah bagian dari atribut kompleksitas. 

3. kompleksitas 

Kompleksitas didefinisikan sejauh mana suatu inovasi dianggap 

sebagai sulit untuk dimengerti dan digunakan (Poorangi et al. 2013). 

Kompleksitas dapat diartikan sejauh mana perusahaan mempersepsikan 

adopsi e-commerce akan menjadi rumit (Ahmad et al. 2015). Dengan 

demikian, kompleksitas yang berlebihan dari suatu inovasi merupakan 

hambatan penting dalam adopsi. sehingga memiliki kecenderungan 

berkorelasi negatif terhadap adopsi (Poorangi et al. 2013).  

4. Trialability 

Menurut Rogers (1983), trialability adalah sejauh mana suatu inovasi 

dapat bereksperimen dengan secara terbatas. Dalam adopsi e-commerce 

trialability diartikan sejauh mana EC dapat diujicobakan atau diujicobakan 

tanpa biaya start-up yang tinggi (Chong and Pervan 2007). Juga, trialability 

berkorelasi positif dengan tingkat adopsi. Semakin cepat mencoba suatu 

inovasi, semakin cepat adopsi. Sebagaimana dibahas dalam tahap pelaksanaan 

proses inovasi-keputusan, reinvention mungkin terjadi selama persidangan 

inovasi. Kemudian, inovasi dapat diubah atau dimodifikasi oleh potensi 

adopter. Peningkatan reinvention dapat membuat adopsi lebih cepat dari 

inovasi. Untuk adopsi inovasi, faktor penting lain adalah sidang perwakilan, 

yang sangat membantu untuk pengadopsi kemudian. Namun, Rogers 

menyatakan bahwa pengadopsi awal melihat atribut trialability inovasi 

sebagai lebih penting daripada pengadopsi kemudian. 

5. Observability 

Karakteristik terakhir dari inovasi adalah observability. Rogers (1983) 

observability diartikan sebagai sejauh mana hasil suatu inovasi yang terlihat 

oleh orang lain. Serupa dengan keuntungan relatif, kompatibilitas, dan 

trialability, observability juga berkorelasi positif terhadap tingkat adopsi 

inovasi. 

Teknologi merupakan desain untuk suatu tindakan instrumental yang 

mengurangi ketidakpastian dalam hubungan kausalitas yang terlibat dalam mencapai 

hasil yang diinginkan (Rogers 1983). Adopsi adalah keputusan penuh oleh 
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penggunaan suatu inovasi merupakan tindakan yang terbaik yang tersedia dan 

penolakan adalah keputusan tidak untuk mengadopsi suatu inovasi (Rogers 1983). 

4. Technology Organization Environment Framework (TOE) 

Tornatzky dan Fleischer (1990) mengembangkan kerangka kerja Teknologi 

organisasi dan lingkungan (TOE). Kerangka kerja TOE mengidentifikasi tiga aspek 

dalam konteks perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan inovasi teknologi. 

Ketiga aspek tersebut adalah konteks teknologi, konteks organisasi, dan konteks 

lingkungan. 

Konteks teknologi menggambarkan baik teknologi internal maupun eksternal 

yang relevan dengan perusahaan. Konteks Organisasi mengacu pada ukuran 

deskriptif tentang organisasi seperti ruang lingkup, ukuran, dan struktur manajerial. 

Konteks lingkungan adalah arena di mana perusahaan menjalankan bisnisnya, 

industrinya, pesaing, dan hubungan dengan pemerintah (Tornatzky and Fleischer 

1990).  

 

Gambar 2.5.5 The Technology Organization Environment Framework (Tornatzky and 
Fleischer 1990) 

Kerangka kerja TOE diterapkan pada studi teknologi informasi, kerangka 

tersebut menghasilkan analisis dapat digunakan untuk mempelajari adopsi dan 

asimilasi berbagai jenis inovasi teknologi informasi. Kerangka kerja TOE memiliki 

landasan teoritis yang kuat, dukungan empiris yang konsisten, dan potensi penerapan 

domain inovasi sistem informasi, meskipun faktor-faktor spesifik yang diidentifikasi 

dalam tiga konteks dapat bervariasi di berbagai studi yang berbeda (Oliveira and 

Martins 2011). Kerangka kerja TOE banyak digunakan untuk menganalisis adopsi 

teknologi di perusahaan/organisasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

dapat mempengaruhi adopsi inovasi teknologi dan proses implementasinya (Religia 
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et al. 2021). Namun demikian salah satu keterbatasan TOE dalam kaitannya dengan 

UKM di negara berkembang adalah bahwa beberapa konstruksi dalam prediktor 

adopsi dianggap lebih berlaku untuk organisasi besar karena kekayaan sumber daya 

mereka dan beberapa peneliti menyarankan mengintegrasikan TOE dengan TAM 

untuk memahami adopsi e-commerce oleh UKM di negara berkembang (Idris, 

Edwards, and Mcdonald 2017). 

2.6. Kaitan Antar Variabel 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model konseptual keberlanjutan adopsi e-

commerce pada UKM di negara berkembang yang berisi berbagai faktor keberlanjutan adopsi 

e-commerce. Beberapa faktor keberlanjutan adopsi e-commerce yang diusulkan yang terdiri 

dari faktor teknologi, organisasi, lingkungan, dan psikologi. Pengukuran dan pengujian secara 

empiris tiap faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce dilakukan untuk 

menjawab relevansi faktor-faktor tersebut dalam model keberlanjutan adopsi e-commerce. 

Kerangka model konseptual mengadopsi beberapa teori untuk menguji faktor penentu 

keberlanjutan adopsi e-commerce, yaitu teori teknologi, organisasi, dan lingkungan (TOE), 

Model Sukses Sistem Informasi Delone dan McLean dan teori technology acceptance model 

(TAM). Kerangka Teknologi, Organisasi, dan Lingkungan (TOE) dikembangkan oleh 

Tornatzky & Fleischer (1990) untuk menggambarkan pengaruh faktor-faktor kontekstual 

dalam adopsi suatu inovasi. Terdapat tiga aspek konteks yang memengaruhi adopsi inovasi 

yaitu konteks teknologi, konteks organisasi, dan konteks lingkungan. Model Sukses Sistem 

Informasi merupakan kerangka kerja dan model untuk mengukur variabel dependen kompleks 

dalam penelitian sistem informasi dikembangkan oleh Delone & MCLean (2003), Sedangkan 

model TAM yang dikembangkan oleh Davis (1986) menyediakan model yang ditujukan 

untuk menggambarkan perilaku individu. Dalam teori ini, perilaku aktualnya sangat tinggi 

ditentukan oleh niat perilaku, dan niat perilaku secara bersama-sama ditentukan oleh sikap 

terhadap dan kegunaan yang dirasakan. Selain menentukan niat perilaku, manfaat yang 

dirasakan bersama dengan kemudahan penggunaan juga memengaruhi sikap dalam adopsi 

(Rahayu and Day 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini faktor-faktor yang memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM ditetapkan empat faktor yaitu : teknologi, 

organisasi, lingkungan, dan psikologi. 

2.6.1. Kaitan antara Konteks Teknologi dengan Keberlanjutan Adopsi E-commerce 

Konteks teknologi mengacu pada aspek-aspek kompatibilitas dan kualitas sistem yang 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. UKM memiliki banyak keterbatasan dalam 
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menjalankan bisnisnya, seperti keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya 

manusia. Keterbatasan yang ada pada UKM secara umum membatasi UKM dalam 

pemanfaatan teknologi dalam mendukung bisnisnya. Sehingga pengukuran konteks teknologi 

ditetapkan pada aspek kompatibilitas dan kualitas sistem. secara konseptual faktor tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Kompatibilitas 

Kompatibilitas e-commerce dapat didefinisikan sebagai sejauh mana e-commerce 

beradaptasi  terhadap sarana dan prasarana teknologi yang ada, budaya, nilai-nilai, dan praktik 

kerja yang disukai perusahaan (Rahayu and Day 2015). Inovasi lebih mungkin diadopsi ketika 

inovasi kompatibel dengan tanggung jawab pekerjaan individu dan nilai sistem, dan inovasi 

yang diadopsi tidak hanya jika itu kompatibel dengan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh 

tetapi juga jika itu kompatibel dengan ide-ide sebelumnya (Alam, Ali, and Jani 2011). 

Kualitas Sistem  

Pengukuran kualitas sistem didasarkan atas kemudahan penggunaan, fungsionalitas, 

keandalan, fleksibilitas, kualitas data, portabilitas, integrasi, dan kepentingan (DeLone and 

McLean 2004; Delone and MCLean 2003).  

Dari penjelasan konsep indikator teknologi, maka dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 = Ada pengaruh Kompatibilitas terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce 

H2 = Ada pengaruh kualitas sistem terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce 

2.6.2. Kaitan antara Konteks Organisasi dengan Keberlanjutan Adopsi E-commerce 

Aspek-aspek yang digunakan dalam mengukur konteks organisasi adalah sumber daya 

yang dimiliki, keuntungan relatif, dan dukungan manajer/pemilik. Sumber daya yang dimiliki 

organisasi meliputi sumber daya keuangan dan sumber daya manusia. Sumber daya keuangan 

mengacu pada ketersediaan sumber daya keuangan untuk menerapkan dan mengoperasikan 

infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan untuk e-commerce, UKM biasanya 

memiliki keterbatasan sumber daya keuangan (Zhao 2010). Adapun sumber daya manusia 

mengacu pada ketersediaan (aksesibilitas) karyawan dengan pengalaman dan paparan yang 

memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan keterampilan lain (seperti 

pemasaran, strategi bisnis) yang diperlukan untuk secara memadai staf inisiatif dan proyek e-

commerce (Al-Hudhaif dan Alkubeyyer 2011). Manfaat yang dirasakan adalah keyakinan 

bahwa manfaat tertentu akan diperoleh dengan melakukan perilaku tertentu (Ahmad et al. 

2015). Adopsi e-commerce juga sangat bergantung pada penerimaan teknologi e-commerce 

oleh pemilik bisnis (Alam, Ali, dan Jani 2011). Manajer/pemilik cenderung memainkan peran 
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penting dalam memengaruhi anggota organisasi lain untuk menerima adopsi e-commerce 

(Ahmad et al. 2015). Berdasarkan pemahaman tentang pengaruh aspek-aspek konteks 

organisasi terhadap adopsi e-commerce maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

H3 = Ada pengaruh sumber daya yang dimiliki dengan keberlanjutan adopsi e-

commerce 

H4 = Ada pengaruh keunggulan relatif dengan keberlanjutan adopsi e-commerce 

H5 = Ada pengaruh dukungan manajer/pemilik dengan keberlanjutan adopsi e-

commerce  

2.6.3. Kaitan antara Faktor Lingkungan dengan Keberlanjutan Adopsi E-commerce 

Ada dua indikator yang digunakan untuk mengukur faktor lingkungan memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce yaitu tekanan pesaing dan pemerintah. Persaingan yang 

intensif dapat mengarah pada cara baru dalam menjalankan bisnis, termasuk menggunakan 

teknologi baru (Lim, Lim, dan Trakulmaykee 2018). Keputusan perusahaan untuk 

mengadopsi teknologi e-commerce mungkin didorong oleh tekanan persaingan dan antisipasi 

tren pasar (Ahmad et al. 2015). Pada saat pesaing mulai memanfaatkan teknologi e-

commerce, perusahaan akan terdorong untuk mengadopsi teknologi e-commerce secara lebih 

luas untuk mendapatkan keunggulan kompetitif (Rahayu dan Day 2015). Semakin banyak 

pesaing mengadopsi e-commerce, ada kecenderungan perusahaan kecil mengikuti apa yang 

dilakukan pesaing untuk mempertahankan posisi bersaing mereka (Chong dan Pervan 2007).  

Pemerintah dapat bertindak sebagai katalis penting dalam menstimulasi pengalaman 

adopsi yang sukses untuk UKM, dukungan pemerintah dalam pendanaan proyek infrastruktur, 

skema adopsi dan inisiatif telah memberikan stimulasi langsung dan tidak langsung, 

berdampak positif pada penggunaan TI dan praktik bisnis inovatif oleh organisasi terutama 

UKM (Chong dan Pervan 2007). Dukungan pemerintah berupa kebijakan, hukum, 

infrastruktur bangsa, program pendidikan / pelatihan dll, akan memainkan peran penting 

dalam mendorong implementasi e-commerce dalam UKM (Kanchanopast 2014). Dari uraian 

penjelasan diatas dapat ditetapkan hipotesis : 

H6 = Ada pengaruh tekanan pesaing dengan keberlanjutan adopsi e-commerce  

H7 = Ada pengaruh pemerintah dengan keberlanjutan adopsi e-commerce 

2.6.4. Keterkaitan antara Faktor Psikologi dengan Keberlanjutan Adopsi E-commerce 

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur pengaruh faktor psikologi terhadap 

keberlanjutan adopsi e-commerce yaitu kepercayaan yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, 

kemudahan yang dirasakan, risiko yang dirasakan, dan inisiatif. Secara normatif situasional 
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kepercayaan mengacu pada keyakinan bahwa keberhasilan diantisipasi karena situasi yang 

normal (Ainin et al. 2015). Kepercayaan digambarkan sebagai keyakinan penuh seseorang 

bahwa suatu fitur atau sistem akan memberikan fungsionalitasnya dalam kualitas dan 

keandalan yang diharapkan, Persepsi kepercayaan mengacu pada tingkat persepsi seseorang 

tentang solusi teknologi sebagai aplikasi yang aman dan andal (Triandini, Djunaidy, and 

Siahaan 2013). 

Manfaat yang dirasakan didasarkan atas tingkat penerimaan kemungkinan keuntungan 

yang dapat diberikan teknologi e-commerce untuk organisasi (Rahayu dan Day 2015). 

Manfaat yang dirasakan dapat didefinisikan sejauh mana seseorang mempercayai bahwa 

dengan memanfaatkan fitur atau sistem, maka seseorang dapat meningkatkan kualitas kerja 

seseorang (Triandini, Djunaidy, dan Siahaan 2013a). Sebagian besar UKM melihat bahwa 

menggunaan teknologi informasi merupakan cost center, hal ini tampak dari besarnya biaya 

investasi yang dikorbankan dan biaya operasional teknologi informasi, padahal dengan 

penggunaan teknologi intermasi UMK akan mendapat manfaat-manfaat jangka panjang 

(benefit center).     

Kemudahan yang dirasakan diartikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya 

bahwa menggunakan sistem tertentu akan mudah, faktor ini biasanya direpresentasikan 

sebagai keramahan pengguna, kurva pembelajaran, dan antarmuka pengguna yang intuitif 

(Triandini, Djunaidy, dan Siahaan 2013a) 

Risiko digambarkan dalam hal percaya diri memungkinkan seseorang atau sesuatu 

untuk percaya tentang kemungkinan untung dan rugi, risiko yang dirasakan diklasifikasikan 

sebagai skala keuntungan dan kerugian yang mungkin diharapkan seseorang sehubungan 

dengan pencapaian hasil spesifik, risiko yang dirasakan cenderung menurunkan niat seseorang 

dalam mengadopsi teknologi untuk bertukar informasi dan melakukan transaksi (Triandini, 

Djunaidy, dan Siahaan 2013). 

Inisiatif dianggap sebagai kualitas individu yang positif, yang memanifestasikan 

dirinya sebagai motivasi batin dan kemampuan untuk memulai bisnis baru, mengambil 

langkah pertama dan membuat keputusan sendiri dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial 

(Korotaeva and Svyattseva 2016). Dalam memulai sendiri menyiratkan bahwa seseorang 

melakukan sesuatu tanpa diberi tahu, tanpa mendapatkan instruksi eksplisit, atau tanpa 

persyaratan peran eksplisit (Fay and Frese 2001). Inisiatif merupakan perilaku individu,  

inisiatif personal merupakan sindrom perilaku yang mengakibatkan seseorang mengambil 

pendekatan aktif dan memulai diri untuk tujuan dan tugas kerja dan bertahan dalam mengatasi 

hambatan dan kemunduran tindakan yang dilakukan pada saat tertentu dengan kesadaran 
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sendiri (Fay dan Frese 2001). Dikaitkan dengan adopsi e-commerce inisiatif merupakan 

perilaku individu untuk memulai sendiri dan melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran 

untuk dapat menyelesaikan hambatan yang ada dengan tujuan tertentu. Dengan demikian 

maka hipotesis yang ditetapkan adalah : 

H8 = Ada pengaruh kepercayaan yang dirasakan dengan keberlanjutan adopsi e-

commerce. 

H9 = Ada pengaruh manfaat yang dirasakan dengan keberlanjutan adopsi e-commerce 

H10 = Ada pengaruh kemudahan yang dirasakan dengan keberlanjutan adopsi e-

commerce 

H11 = Ada pengaruh risiko yang dirasakan dengan keberlanjutan adopsi e-commerce 

H12 = Ada pengaruh inisiatif dengan keberlanjutan adopsi e-commerce. 

Model merepresentasikan elemen-elemen penting dari fenomena-fenomena nyata yang 

dirasakan dalam masyarakat. Model juga menggambarkan realitas yang disederhanakan 

(Ferdinand 2014). Kerangka model konseptual mengintegrasikan beberapa teori untuk 

menguji determinan keberlangsungan adopsi e-commerce, yaitu kerangka kerja teknologi, 

organisasi, dan lingkungan (TOE) (Tornatzky dan Fleischer 1990), model keberhasilan sistem 

informasi (Delone dan McLean, 1992), dan teori technology acceptance model (TAM) 

(Davis, 1989). Kerangka kerja TOE dikatakan sebagai kerangka kerja integratif yang 

memberikan dasar teori holistik dan membimbing sejak penelitian dalam adopsi / difusi TIK 

biasanya mengevaluasi berbagai teknologi, organisasi, dan faktor lingkungan yang 

memfasilitasi atau menghambat adopsi/difusi (Ramdani, Chevers, and Williams 2013), 

kerangka kerja TOE digunakan sebagai alternatif model penerimaan teknologi yang pada saat 

ini paling banyak dipakai untuk mengevaluasi faktor adopsi (Villa et al. 2018). Beberapa 

pertimbangan digunakannya kerangka kerja TOE adalah pertama, kerangka TOE telah diakui 

secara luas oleh studi sebelumnya sebagai kerangka kerja mapan untuk mempelajari adopsi e-

commerce (Rahayu dan Day 2015; Ahmad et al. 2015; Awiagah, Kang, dan Lim 2016; 

Herzallah dan Mukhtar 2016; Ramdani, Chevers, dan Williams 2013; Ghobakhloo, Arias-

Aranda, dan Benitez-Amado 2011; Awa, Ukoha, dan Emecheta 2012). Kedua, kerangka kerja 

TOE mempertimbangkan berbagai konteks, berupa konteks teknologi, konteks organisasi dan 

konteks lingkungan, sehingga dengan model yang mencakup banyak dimensi mampu 

menjelaskan yang lebih baik (Li dan Xie 2012). Ketiga, kerangka kerja TOE diakui sebagai 

model yang menggunakan perspektif interaktif yang mengasumsikan bahwa perubahan dalam 

suatu organisasi ditentukan tidak hanya oleh individu dalam organisasi tetapi juga oleh 

karakteristik organisasi tempat mereka beroperasi (Rahayu dan Day 2015). Model 
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keberhasilan sistem informasi merupakan kerangka kerja dan model untuk mengukur variabel 

dependen yang kompleks dalam penelitian sistem informasi dan dikembangkan oleh Delone 

dan McLean (1992). Sedangkan model TAM yang pertama kali dikembangkan oleh Davis 

(1989) menawarkan model yang menjelaskan perilaku individu. Menurut teori ini, perilaku 

aktual individu ditentukan oleh niat mereka, dan niat mereka dipengaruhi oleh sikap dan 

kegunaan yang dirasakan. Selain memengaruhi niat, manfaat yang dirasakan, bersama dengan 

kemudahan penggunaan, juga memengaruhi sikap dalam adopsi (Rahayu dan Day, 2015). 

Penulis mengusulkan model teoritis berdasarkan teori TAM, teori difusi inovasi 

(DOI), dan kerangka kerja teknologi, organisasi, dan lingkungan (TOE). Model ini 

menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada 

UKM ukir Jepara.  

 

Gambar 2.6.1 Model Keberlanjutan Adopsi e-commerce (Peneliti) 
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