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BAB V  

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

5.1. Simpulan 

Bagaimana keberlanjutan adopsi e-commerce pada UKM Ukir Jepara, merupakan 

masalah penelitian yang dianalisis berdasarkan model yang dibangun dan diuji dengan 

menggunakan SmartPLS, model yang dibangun didasarkan pada model kerangka kerja TOE, 

teori TAM, teori model sukses sistem informasi dan teori difusi inovasi.  Berdasarkan hasil uji 

empiris dengan membandingkan model keberlanjutan adopsi e-commerce tahap awal dan 

tahap lanjut, ada perbedaan faktor-faktor yang signifikan memengaruhi keberlanjutan adopsi 

e-commerce. Faktor tekanan pesaing merupakan faktor yang memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce tahap awal, sedangkan faktor kepercayaan dan faktor tekanan pesaing 

menjadi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. 

Berdasarkan hasil uji empiris tersebut keterkaitan faktor yang memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 5. 1  Faktor-Faktor Keberlanjutan Adopsi E-Commerce Pada Tahap Awal 

● Pada tahap awal adopsi e-commerce konteks lingkungan, faktor tekanan pesaing 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce.  

● Dalam berbagai bisnis persaingan tidak dapat dihindari. Pada bisnis UKM ukir Jepara, 

pesaing merupakan seseorang yang menjalankan bisnis yang sama, satu pelaku bisnis 

bersaing dengan pelaku bisnis lain. Selama bisnis berjalan maka pesaing akan tetap ada. 

Tekanan pesaing menjadi faktor yang menyebabkan adopsi e-commerce berkelanjutan, 

apa yang dilakukan oleh pesaing yang memengaruhi perubahan bisnisnya akan ditiru oleh 

pesaing yang lain, termasuk dalam adopsi e-commerce. pengambilan keputusan strategis 

dilakukan dengan mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan oleh pesaing. Pesaing 

memberikan banyak masukan berupa informasi penting. 
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● Dalam konteks teknologi, faktor kompatibilitas dan faktor kualitas sistem tidak 

berpengaruh terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce. Keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi bidang teknologi menyebabkan pelaku UKM tidak begitu memperhatikan 

teknologi. Dasar keputusan dalam adopsi teknologi adalah teknologi yang digunakan oleh 

pesaing.  

● Konteks lingkungan, faktor pemerintah tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce, hal ini dikarenakan pelaku UKM memanfaatkan jasa provider internet yang 

bisa diakses di wilayah tersebut. Tidak semua perusahaan provider internet dapat 

menghadirkan sinyal yang kuat, dengan kemampuan akses sinyal yang andal. Pelatihan-

pelatihan dalam bidang e-commerce tidak pernah mereka peroleh, beberapa kali pelatihan 

diselenggarakan oleh pemerintah akan tetapi peserta pelatihan hanya terbatas pada UK  

tertentu saja. pelaku UKM belum bisa merasakan peran pemerintah daerah dalam 

mendorong iklim teknologi dengan pemanfaatan e-commerce dalam bisnis mereka.  

● Hasil uji empiris  konteks organisasi, yang berupa faktor sumber daya yang dimiliki, 

faktor keuntungan relatif, faktor dukungan manajer/pemilik tidak berpengaruh terhadap 

keberlanjutan adopsi e-commerce. pelaku  UKM ukir Jepara memiliki keterbatasan 

sumber daya, baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia. Namun demikian 

dengan keterbatasan yang dimiliki UKM ukir Jepara mengadopsi e-commerce untuk 

mendukung aktivitas bisnis mereka dan dengan harapan adopsi e-commerce bisa 

berkelanjutan. Faktor keuntungan relatif tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce, keterbatasan sumber daya modal secara langsung berdampak pada perputaran 

modal kerja, dimana modal kerja yang ada digunakan untuk belanja bahan baku (kayu) 

yang selanjutnya masuk proses produksi dan menghasilkan produk jadi. Produk jadi 

selanjutnya disampaikan kepada pemesan melalui e-commerce. UKM merupakan 

organisasi bisnis yang sangat sederhana dan memiliki banyak keterbatasan. Struktur 

organisasi yang dimiliki UKM belum menunjukkan adanya pemisahan fungsi-fungsi 

organisasi, hampir sebagian besar UKM ukir Jepara pemilik sekaligus sebagai pengelola 

yang menangani hampir seluruh kegiatan bisnis dengan segala keterbatasan.    

● Konteks psikologi yang berupa faktor kepercayaan yang dirasakan, faktor manfaat yang 

dirasakan, kemudahan yang dirasakan, resiko yang dirasakan, dan faktor inisiatif tidak 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. UKM ukir Jepara sebagian besar 

memiliki pandangan bahwa adopsi e-commerce yang dilakukan untuk mendukung 

kegiatan pemasaran produk yang dihasilkan.  Apa yang mereka rasakan dari adopsi e-
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commerce adalah ketika mereka mendapatkan pesanan melalui  e-commerce. mereka 

tidak belum dapat merasakan kepercayaan dari adopsi e-commerce, belum dapat 

merasakan manfaat, belum dapat merasakan kemudahan, belum dapat merasakan resiko 

dari adopsi e-commerce. adopsi e-commerce yang dilakukan bukan merupakan inisiatif 

sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan dalam hal ini adalah pesaing yang lebih 

dahulu menggunakan e-commerce.  

Pada adopsi e-commerce tahap lanjut, keberlanjutan adopsi e-commerce dipengaruhi 

oleh faktor kepercayaan dan faktor tekanan pesaing, konteks teknologi yang berupa faktor 

kompatibilitas dan faktor kualitas sistem tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce, konteks organisasi yang berupa faktor sumber daya yang dimiliki, faktor 

keuntungan relatif dan faktor dukungan manajer/pemilik tidak memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce. konteks lingkungan, faktor pemerintah tidak memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce. dan konteks psikologi, faktor manfaat yang dirasakan, faktor kemudahan 

yang dirasakan, faktor resiko yang dirasakan, dan faktor inisiatif tidak memiliki pengaruh 

terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce. Berdasarkan hasil uji empiris tersebut 

keberlanjutan adopsi e-commerce dapat digambarkan sebagai berikut : 

● Faktor kepercayaan yang dirasakan dalam konteks psikologi berpengaruh positif terhadap 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Ketika mereka sudah memiliki 

pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan e-commerce mereka, hal tersebut 

ditandai dengan banyaknya transaksi penjualan melalui platform e-commerce yang 

mampu menghasilkan pendapatan bagi mereka, disamping itu selama transaksi terjadi 

semua berjalan dengan aman dan baik tanpa ada masalah yang berarti, tingkat keamanan 

transaksi yang selama ini dirasakan sangat aman, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam 

menggunakan e-commerce. maka ada menumbuhkan kepercayaan dalam menggunakan 

platform e-commerce.  

● Hasil uji empiris membuktikan bahwa tekanan pesaing dalam konteks lingkungan 

berpengaruh positif terhadap keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Pelaku 

UKM melihat bahwa selama bisnis berjalan, maka persaingan selalu ada dan tidak bisa 

dihindari. Kehadiran pesaing memberikan motivasi bagi UKM untuk terus menggunakan 

e-commerce dan berinovasi atas perkembangan teknologi e-commerce sebagai platform 

penjualan secara online. Pesaing juga memberikan banyak informasi desain produk, harga 

produk, dan informasi platform e-commerce yang menjadi trend.  

● Konteks teknologi yang terdiri dari kompatibilitas dan kualitas sistem tidak memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Ada kecenderungan bahwa adopsi 



 
 

145 
 

teknologi yang dilakukan UKM ukir Jepara banyak dipengaruhi oleh teknologi yang 

digunakan oleh pesaing dan trend saat itu yang digunakan. Dasar keputusan dalam 

berinovasi lebih banyak dipengaruhi oleh pesaing. Kesesuaian teknologi dalam adopsi e-

commerce dengan perusahaan bukan menjadi faktor yang penting. Demikian juga dengan 

kualitas sistem yang digunakan lebih banyak dipengaruhi oleh pesaing. Pelaku UKM tidak 

menetapkan standar kualitas yang tinggi atas sistem e-commerce yang digunakan. Asal 

sistem e-commerce dapat digunakan untuk transaksi dengan baik tanpa adanya hambatan, 

maka mereka menganggap hal itu sudah cukup.  

● Hasil uji empiris membuktikan bahwa konteks organisasi yang terdiri dari sumber daya 

yang dimiliki, keuntungan relatif, dan dukungan manajer/pemilik tidak memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada tingkat lanjut. Walaupun adopsi e-commerce 

sudah dilakukan dalam beberapa waktu, bukan berarti pendapatan yang diperoleh 

mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Perolehan pendapatan sebagian dialokasikan 

untuk siklus produksi, dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga 

keterbatasan sumber daya modal maupun sumber daya lainnya masih dirasakan oleh 

UKM. Pengelolaan e-commerce masih dilakukan oleh pemilik yang sekaligus sebagai 

pengelola. Perusahaan belum memiliki tenaga khusus yang memiliki keahlian dibidang 

teknologi informasi untuk mengelola e-commerce karena keterbatasan sumber daya 

keuangan yang dimiliki. Keuntungan relatif  tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce pada tahap lanjut. Tidak dipungkiri bahwa dengan e-commerce mampu 

meningkatkan volume penjualan dan menjadikan proses produksi dapat berjalan setiap 

hari, namun belum mampu menghasilkan laba yang optimal bagi mereka. Mereka juga 

belum bisa merasakan dampak e-commerce terhadap efisiensi biaya pemasaran, hal ini 

dikarenakan selama ini mereka tidak pernah secara khusus mengalokasikan biaya 

pemasaran dalam penjualan produk. dan saat mulai mengadopsi e-commerce mereka 

secara rutin mengeluarkan biaya internet untuk pembelian kuota. Dukungan 

manajer/pemilik tidak  memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce, sebagai 

organisasi bisnis UKM ukir Jepara merupakan organisasi yang memiliki banyak 

keterbatasan yang antara  dapat dilihat dari struktur organisasi, dimana pemilik sekaligus 

sebagai pengelola bisnis  yang memiliki banyak peran dalam fungsi-fungsi organisasi 

termasuk dalam pengelola penjualan melalui e-commerce, akses internet yang tersedia 

sebatas untuk kebutuhan transaksi e-commerce dan aktivitas di media sosial. Kemampuan 

mereka dalam bidang teknologi informasi hanya terbatas dalam bidang e-commerce yang 

bersumber dari pengalaman selama menggunakan platform e-commerce. belum adanya 
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kesempatan  mengikuti pelatihan secara tidak langsung berdampak pada pengetahuan 

yang mereka miliki terbatas.  

● Faktor pemerintah dalam konteks lingkungan bukan faktor yang memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce tingkat lanjut. Peran pemerintah dalam menyediakan 

infrastruktur jaringan internet tidak begitu tampak, hal ini dikarenakan selama ini akses 

internet yang dilakukan oleh UKM menggunakan jasa layanan provider internet seperti 

Telkomsel, Indosat, XL tergantung penerimaan sinyal di wilayah tersebut. biaya yang 

dikeluarkan relatif sama antara satu provider dengan provider yang lainnya tergantung 

pemakaian. UKM ukir Jepara juga sebagian besar belum pernah merasakan mengikuti 

pelatihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Jepara pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan, namun peserta pelatihan 

belum mampu mencakup seluruh pelaku UMK ukir Jepara.  

● Faktor manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, resiko yang dirasakan, dan 

inisiatif dalam konteks psikologi tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. 

tidak dipungkiri bahwa adopsi e-commerce memberikan banyak manfaat, namun 

demikian UKM ukir Jepara belum mampu merasakan manfaat dari adopsi e-commerce, 

mereka belum merasakan bertambahnya pengetahuan secara signifikan ketika mereka 

mengadopsi e-commerce. demikian juga dengan jangkauan pasar yang semakin luas dan 

posisi pasar juga belum dapat dirasakan. Kemudahan yang dirasakan tidak memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce, aktivitas rutin yang mereka lakukan dalam menangani 

transaksi melalui e-commerce dengan sendirinya akan menghasilkan pengetahuan yang 

membantu mempercepat dalam penanganan transaksi. Mereka melihat bahwa kemudahan 

yang saat ini mereka rasakan bukan karena aplikasi e-commerce yang digunakan, namun 

berasal dari pekerjaan rutin yang dilakukan secara berulang-ulang. Resiko yang dirasakan 

bukan merupakan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce, adopsi e-

commerce memiliki risiko bawaan, namun demikian selama ini mereka melakukan 

transaksi menggunakan e-commerce belum pernah mengalami kegagalan, kehilangan aset, 

dan tingkat keamanan yang mengkhawatirkan. inisiatif  bukan merupakan faktor yang 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut, adopsi e-commerce 

untuk membantu menangani transaksi penjualan lebih didasarkan pada persaingan yang 

terjadi. Pesaing yang menjadi motivasi mereka untuk membuat keputusan dalam adopsi e-

commerce. 

Hasil temuan dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengrajin ukir di Jepara, namun 

dapat diterapkan pada UKM yang lainnya dengan jenis usaha berbeda. UKM perlu 
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mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan adopsi agar adopsi e-commerce yang 

dilakukan dapat berkelanjutan dan akan terus memperolah manfaat dan keuntungan dari 

adopsi e-commerce.   

5.2. Temuan penelitian secara empiris 

● Terdapat perbedaan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada 

Tahap awal dengan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Pada tahap awal faktor tekanan 

pesaing memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce, sedangkan pada tahap lanjut 

faktor kepercayaan yang dirasakan dan faktor tekanan pesaing memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce  sedang faktor yang tidak memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce pada tahap awal adalah konteks teknologi yang terdiri dari faktor 

kompatibilitas dan kualitas sistem tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. 

pada konteks organisasi faktor sumber daya yang dimiliki, faktor keuntungan relatif, dan 

faktor dukungan manajer/pemilik. Konteks lingkungan faktor pemerintah tidak 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. Konteks psikologi faktor kepercayaan 

yang dirasakan, manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, dan inisiatif bukan 

faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. 

Sedangkan pada tahap lanjut beberapa faktor yang tidak memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce adalah pada konteks teknologi faktor kompatibilitas dan kualitas 

sistem informasi bukan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. 

konteks organisasi yang terdiri dari sumber daya yang dimiliki, keuntungan relatif, dan 

dukungan manajer/pemilik bukan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce. konteks lingkungan hanya faktor pemerintah yang tidak memengaruhi 

keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Konteks psikologi faktor manfaat 

yang dirasakan, kemudahan  yang dirasakan, resiko yang dirasakan, dan inisiatif bukan 

faktor memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce.    

● Setiap bisnis yang dijalankan tidak akan pernah terhindar dari pesaing, pesaing selalu 

hadir pada setiap bisnis, kehadirannya menunjukkan bahwa suatu bisnis memiliki  prospek 

yang baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Namun pesaing secara perlahan akan 

menghilang dari bisnis apabila suatu bisnis dirasa sudah tidak lagi mampu menghasilkan 

keuntungan. Pada UKM ukir Jepara pesaing merupakan pelaku UKM yang menjalankan 

bisnis yang sama. Kehadiran pesaing bagi mereka tidak selalu memberikan dampak 

negatif, pesaing bisa dijadikan sebagai mitra untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan 

berbagi job apabila ada pesanan yang tidak bisa dikerjakan, hal tersebut bisa saja terjadi 

karena setiap pengrajin memiliki spesialisasi dalam menghasilkan produk mebelnya, 
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seperti ada pengrajin yang khusus menghasilkan produk kursi, ada pengrajin yang 

menghasilkan bifet dan lain sebagainya. Ketika ada pemesan yang memesan kursi ke 

tempat pengrajin bufet maka orderan tersebut akan diberikan kepada pengrajin kursi dan 

sebaliknya termasuk untuk pesanan produk yang lain. 

Adopsi e-commerce yang lakukan UKM ukir Jepara banyak dipengaruhi oleh adopsi e-

commerce yang sudah dilakukan oleh pelaku UKM yang lain dengan memperhatikan 

sumber daya yang dimiliki. Sebagian dari para pengrajin juga membentuk grup-grup di 

sosial media sebagai media komunikasi dan tukar informasi. 

● Kepercayaan yang dirasakan dalam konteks psikologi merupakan faktor yang 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menggunakan marketplace yang sudah 

populer sebagai sarana untuk penjualan produk mereka. Dari setiap transaksi penjualan 

yang dilakukan dengan berjalan dengan baik dan aman, UKM menerima uang sesuai 

dengan harga barang sesaat setelah barang diterima oleh pembeli. Mereka juga tidak 

merasakan kekhawatiran  dalam menggunakan e-commerce dan percaya pada reputasi e-

commerce untuk menjual produk mereka. Adanya keterbatasan sumber daya yang 

dimiliki, baik sumber daya modal maupun sumber daya manusia menyebabkan mereka  

lebih memilih menggunakan marketplace untuk transaksi e-commerce. mereka melihat 

ada banyak kelebihan menggunakan marketplace seperti lebih aman, prosesnya sederhana, 

hemat, ada promo penjualan dan masih banyak lagi.  

● E-commerce merupakan bagian dari perkembangan teknologi dan informasi yang 

memberikan manfaat untuk menangani transaksi penjualan secara online. Namun 

demikian fakta dilapangan menunjukkan walaupun e-commerce merupakan bagian dari 

teknologi dan informasi akan tetapi konteks teknologi yang terdiri dari kompatibiliti dan 

kualitas sistem tidak memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap awal 

maupun tahap lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi bukan prioritas utama 

mereka dalam adopsi e-commerce, hal tersebut dilatarbelakangi oleh keterbatasan sumber 

daya modal yang dimilikinya. Sebagian besar dari mereka menyadari untuk menggunakan 

sistem e-commerce dengan membangun web sendiri memerlukan biaya investasi dan 

biaya perawatan rutin yang tidak sedikit. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki 

juga menjadi kendala bagi mereka untuk mengadopsi e-commerce yang lebih baik. 

Sebagian besar dari mereka juga tidak memiliki kompetensi di bidang teknologi dan 

informasi, latar belakang pendidikan dan pengalaman dibidang teknologi yang sangat 

terbatas.  
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● UKM ukir Jepara merupakan organisasi bisnis yang sangat sederhana, sebagian dari 

mereka memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah maupun 

kompetensinya, hal tersebut berdampak pada pengelolaan dan pengorganisasian tidak bisa 

berjalan dengan baik, fungsi-fungsi organisasi tidak optimal, kerangkapan dan tumpang 

tindih fungsi organisasi sering terjadi. Pemilik sekaligus sebagai pengelola yang 

menangani hampir semua fungsi yang ada pada organisasi, mulai fungsi pembelian bahan 

baku, terlibat dalam fungsi produksi, dan fungsi pemasaran. Keterbatasan sumber daya 

modal juga merupakan hal yang biasa dijumpai pada UKM ukir Jepara. Keterbatasan 

modal kerja juga akan membatasi aktivitas bisnis, modal kerja yang tersedia hanya 

terbatas untuk pembiayaan rutin operasional perusahaan. Pendapatan diperoleh ketika 

transaksi penjualan sudah diselesaikan, yang selanjutnya dialokasikan kembali untuk 

pembiayaan operasional dan sebagian untuk biaya hidup.  Melihat fakta yang ada tampak 

bahwa UKM ukir Jepara belum dapat merasakan keuntungan yang signifikan dari adopsi 

e-commerce yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce.  

Dalam konteks organisasi yang terdiri dari faktor sumber daya yang dimiliki, keuntungan 

relatif, dan dukungan manajer/pemilik bukan faktor yang memengaruhi keberlanjutan 

adopsi e-commerce.  

● Temuan yang lain adalah adanya keinginan dari para pelaku UKM untuk memiliki website 

sendiri sebagai platform penjualan e-commerce yang disandingkan dengan platform e-

commerce yang sudah mereka gunakan seperti melalui marketplace atau melalui media 

sosial. Kendala yang dihadapi ketika membangun website sendiri adalah keterbatasan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membuat dan merawat website tersebut, 

kendala yang lain adalah keterbatasan sumber daya keuangan untuk biaya investasi dan 

biaya operasional rutin. Dengan memiliki website sendiri akan meningkatkan reputasi dan 

kepercayaan konsumen. 

5.3. Implikasi Teoritis 

5.3.1. Faktor-faktor Keberlanjutan Adopsi e-commerce 

● Studi ini dibangun didasarkan atas kolaborasi beberapa teori sistem informasi seperti teori 

TOE framework, difusi of inovasi, teori TAM yang menjelaskan faktor adopsi teknologi. 

Beberapa teori tersebut diadaptasikan untuk membangun suatu model keberlanjutan 

adopsi e-commerce yang merupakan bagian dari adopsi teknologi. Untuk selanjutnya 

ditetapkan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. Terdapat 
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perbedaan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi pada tahap awal dengan 

keberlanjutan adopsi pada tahap lanjut.  

● Pada tahap awal keberlanjutan adopsi e-commerce dipengaruhi oleh tekanan pesaing, 

pesaing menjadi faktor motivasi yang menyebabkan UKM ukir Jepara tetap mengadopsi 

e-commerce sebagaimana yang dilakukan oleh pesaing. Informasi yang diperoleh dari 

pesaing dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan melakukan inovasi dan 

terus menggunakan e-commerce dengan platform yang disesuaikan dengan pesaing.  

● Namun demikian berbeda dengan ketika pelaku UKM sudah mengadopsi e-commerce 

dalam jangka waktu tertentu atau pada tahap lanjut. Pada tahap lanjut faktor yang 

memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce adalah faktor kepercayaan yang dirasakan 

dan tekanan pesaing. Kepercayaan yang dirasakan merupakan perasaan yang paling 

mendasar yang dirasakan oleh pelaku UKM ukir Jepara yang mendorong untuk terus 

mengadopsi e-commerce sebagai bagian dari bisnis yang dijalankan. Kepercayaan yang 

dirasakan berhubungan dengan transaksi e-commerce yang dilakukan selama ini, tidak 

adanya kekhawatiran dalam menggunakan e-commerce dan percaya pada reputasi e-

commerce sebagai platform yang dapat diandalkan. Pelaku UKM ukir Jepara merasakan 

kepercayaan pada platform e-commerce yang digunakan karena mereka memiliki 

pengalaman yang positif ketika mereka menggunakan e-commerce, dengan kepercayaan 

yang dirasakan maka memberikan pengaruh positif pada diri pelaku UKM akan manfaat, 

keuntungan ketika mengadopsi e-commerce. pada tahap lanjut juga menunjukkan bahwa 

tekanan pesaing masih menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-

commerce. Dalam bisnis keberadaan pesaing selalu ada selama bisnis tersebut ada, 

pesaing dapat dipersepsikan sebagai mitra bisnis sebagai tempat pertukaran informasi, dan 

sebagai faktor motivasi untuk tetap menggunakan e-commerce sebagaimana yang 

dilakukan pesaing dan mendorong untuk berinovasi dalam pemanfaatan e-commerce. 

● Kompatibility sistem dan kualitas sistem dalam konteks teknologi bukan merupakan 

faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. Sebagian besar platform e-

commerce yang digunakan oleh pelaku UKM adalah marketplace dan hanya sedikit dari 

mereka yang memiliki web sendiri. Hal yang melatarbelakangi penggunaan marketplace 

sebagai platform e-commerce adalah kemudahan dalam penggunaan, keterbatasan sumber 

daya yang dimiliki baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia. Pelaku 

UKM berfikir bahwa tujuan adopsi e-commerce adalah sebatas membantu dalam 

penjualan produk, referensi yang digunakan dalam adopsi e-commerce berasal dari 

pesaing, dimana apa yang orang lain (pesaing) gunakan maka mereka ikut menggunakan. 
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● Sumber daya yang dimiliki, keuntungan relatif, dan dukungan manajer/pemilik dalam 

konteks organisasi bukan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce. 

UKM ukir Jepara merupakan organisasi bisnis yang memiliki banyak keterbatasan sumber 

daya, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka mereka harus berpikir 

bagaimana bisnis harus terus berkelanjutan dengan menghasilkan keuntungan untuk bisnis 

dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bisnis dikelola dengan efisien dan memanfaat 

potensi yang membantu dalam menjalankan bisnis mereka. Bagi mereka e-commerce 

memiliki potensi untuk mendukung penjualan merek dan menghasilkan keuntungan bagi 

mereka. 

● Dukungan pemerintah belum bisa dirasakan sepenuhnya oleh pelaku UKM ukir Jepara. 

Dukungan dalam bentuk pemberian pelatihan e-commerce bagi UKM untuk memberikan 

pemahaman teknologi bagi UKM belum bisa dirasakan oleh sebagian besar dari mereka. 

Pemberian pelatihan merupakan bentuk dukungan moral pemerintah kepada pelaku UKM 

dan memiliki kedudukan yang sangat strategik bagi UKM dalam peningkatan 

pengetahuan dan keahlian mereka dibidang teknologi dan dapat diaplikasikan secara 

langsung pada bisnis mereka. 

● Konteks psikologi, faktor kepercayaan yang dirasakan merupakan satu-satunya faktor 

yang memengaruhi keberlanjutan adopsi e-commerce pada tahap lanjut. Sedangkan 

beberapa faktor seperti manfaat yang dirasakan, kemudahan yang dirasakan, resiko yang 

dirasakan dan inisiatif bukan merupakan faktor yang memengaruhi keberlanjutan adopsi 

e-commerce.       .            

 

5.4. Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

kepentingan, antara lain : 

● Bagi pelaku UKM ukir Jepara, hasil penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan adopsi e-commerce, agar dalam mengadopsi e-commerce dapat berkelanjutan 

maka perlu diperhatikan pesaing. Dalam adopsi e-commerce pesaing dapat dijadikan 

sebagai mitra bisnis sebagai tempat pertukaran informasi dan sebagai faktor motivasi bagi 

pelaku UKM dalam mengadopsi e-commerce. Meniru dari setiap tindakan yang dilakukan 

oleh pesaing merupakan hal yang sangat sederhana yang bisa dilakukan pelaku UKM 

yang lain, dengan harapan untuk memperoleh manfaat yang sama. Hal ini sangat penting 

karena beberapa pelaku UKM ukir Jepara memiliki keterbatasan sumber daya. 
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● Pada tahap selanjutnya, ketika UKM sudah mengadopsi e-commerce dalam jangka waktu 

tertentu, maka kepercayaan pada platform e-commerce menjadi sangat penting. 

Kepercayaan pada platform diperoleh pelaku UKM ketika mereka sudah sering 

melakukan transaksi melalui e-commerce berjalan dengan aman dan berhasil, tidak ada 

kekhawatiran dengan platform e-commerce yang digunakan dan percaya terhadap reputasi 

e-commerce. 

● Pada tahap awal UKM mengadopsi e-commerce disarankan untuk memilih teknologi e-

commerce yang kompatibel. teknologi e-commerce yang digunakan sesuai dengan tujuan 

organisasi, mencoba teknologi baru dan juga memperhatikan faktor lingkungan.  

● Tidak semua UKM memiliki kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya 

keuangan yang memadai, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa ketika pelaku 

UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia, maka kecenderungan mereka tidak 

melanjutkan mengadopsi e-commerce, mereka memilih menggunakan jasa perantara 

(broker) untuk menjual produk secara online dan pelaku UKM lebih fokus pada produksi 

untuk memenuhi permintaan pesanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa niatan untuk 

mengadopsi e-commerce pada mereka, akan tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan 

sumber daya keuangan menjadi faktor penghambat. 

● Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif awal dalam mengadopsi e-

commerce dipengaruhi oleh lingkungan mereka, pesaing mendorong mereka untuk 

mencoba teknologi baru dan berupaya untuk secara terus menerus memperbaiki sistem 

yang digunakan. Ada keinginan untuk menambah pengetahuan melalui pelatihan, akan 

tetapi kesempatan mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah belum 

dapat dirasakan secara merata.  

● Peran pemerintah dalam memfasilitasi, mendampingi, dan mensupport pelaku UKM 

sangat diperlukan dalam peningkatan pengetahuan dan keahlian dibidang teknologi. 

Pemberian pelatihan dapat dilakukan dengan terjadwal dan tepat sasaran, dengan harapan 

pelaku UKM memperoleh kesempatan yang sama dari pelatihan yang difasilitasi 

pemerintah.  Sehingga pelaku UKM menjadi termotivasi dalam peningkatan kemampuan 

dan keahlian di bidang teknologi, seperti kemampuan dalam membuat dan mengelola 

web. 

● Penelitian ini menghasilkan suatu model keberlanjutan adopsi e-commerce yang dapat 

dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian bagi peneliti di negara berkembang. 

Pada akhirnya penelitian keberlanjutan adopsi e-commerce dari sudut pandang UKM 
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sangat bermanfaat karena UKM sebagai entitas bisnis dalam menjalankan usahanya bisa 

berjalan secara terus menerus. 

5.5. Keterbatasan Penelitian 

Temuan yang disampaikan dari hasil penelitian ini mungkin ada keterbatasan. Ada 

beberapa keterbatasan pada penelitian ini, seperti,  

● Skala data yang berbeda dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih 

spesifik pada variabel penelitian ini.  

● Selain itu, pada peneliti dalam membangun model tidak menggunakan variabel 

moderating untuk memberikan pengaruh memperkuat atau memperlemah hubungan antar 

variabel ataupun menggunakan variabel intervening sebagai variabel penyela.  

5.6. Agenda Penelitian Mendatang 

● Untuk penelitian yang akan datang dapat memperluas jangkauan data sehingga hasil 

penelitian dapat digeneralisasi. 

● Penelitian di masa yang akan datang dapat menggunakan variabel moderating seperti 

variabel lama adopsi e-commerce atau banyaknya platform yang digunakan dalam adopsi 

e-commerce untuk memberikan pengaruh penguatan keberlanjutan adopsi e-commerce. 

 

 


