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SARIPATI 
 
 

Pemanfaatan e-commerce selama ini masih didominasi oleh perusahaan-
perusahaan besar. Namun demikian sesungguhnya pemanfaatan e-commerce juga 
dapat dilakukan oleh usaha kecil menengah, salah satunya adalah yang dilakukan 
oleh PD. Sasmita. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mendorong PD. Sasmita menerapkan e-commerce berdasarkan theory of planned 
behavior serta tingkatan adopsi e-commerce yang diterapkan PD. Sasmita melalui 
analisis isi terhadap web PD. Sasmita. Sebagai satuan pengamatan adalah pemilik 
PD. Sasmita dan web blog PD. Sasmita. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dan analisis isi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Theory of Planned 
Behavior diketahui bahwa faktor attitude yang paling mendorong minat PD. Sasmita 
menerapkan e-commerce adalah karena adopsi e-commerce membantu dalam 
pemasaran produk, tidak terdapat faktor penghambat dalam mendorong minat 
menerapkan e-commerce. Faktor subjective norm yang paling mendorong minat PD. 
Sasmita menerapkan e-commerce adalah adanya beragam informasi yang diperoleh 
dari media massa tentang pengembangan online bisnis, sedangkan kurangnya akses 
ke layanan jaringan atau infrastruktur untuk mendukung Web dan teknologi internet 
menjadi faktor subjective norm yang paling menghambat minat PD. Sasmita untuk 
menerapkan e-commerce. Faktor perceived behavior control yang mendorong minat 
PD. Sasmita mengadopsi e-commerce adalah faktor kemudahan mempelajari e-
commerce, serta tidak terdapat faktor penghambat dalam mendorong minat 
menerapkan e-commerce.  Selain itu, adopsi e-commerce yang diterapkan PD. 
Sasmita telah mencapai tingkat 3 (processing stage). 
 
Kata kunci : e-commerce, PD. Sasmita 
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ABSTRACT 
 

Utilization of e-commerce today is still dominated by large companies. 
However, the actual utilization of e-commerce can also be carried out by small and 
medium enterprises, one of which is performed by the PD. Sasmita.  This study aimed 
to describe the factors that drive the PD. Sasmita implementing e-commerce based 
theory of planned behavior and the level of adoption of e-commerce are applied PD. 
Sasmita through web content analysis of PD. Sasmita. As the unit of observation is 
the owner of PD. Sasmita and PD. Sasmita web blog. The analysis technique used in 
this study is a qualitative analysis techniques and content analysis. 

The results showed that based on the Theory of Planned Behavior, attitude 
factors of the most encouraging PD. Sasmita interest to implementing e-commerce is 
due to the adoption of e-commerce helps in marketing the product, there is no 
limiting factor in encouraging interest in implementing e-commerce. Subjective norm 
factors of the most encouraging PD. Sasmita interest to implementing e-commerce is 
the presence of diverse information obtained from the mass media about the 
development of online business, whereas the lack of access to network services or 
infrastructure to support Web and Internet technologies become the most subjective 
norm factors that encouraging PD. Sasmita interest to implementing e-commerce. 
Perceived behavior control factors that encourages PD. Sasmita interest to adopt e-
commerce is the ease of e-commerce study and there is no limiting factor in 
encouraging interest in implementing e-commerce . In addition, the adoption of e-
commerce are applied PD. Sasmita has reached level 3 (processing stage). 
 
Key words: e-commerce, PD. Sasmita 
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KATA PENGANTAR 
 

Pemanfaatan internet semakin meluas di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Meningkatnya pengguna internet memberikan suatu peluang baru terhadap dunia 

usaha. Para pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil menengah dapat memanfaatkan 

internet untuk melakukan e-commerce yaitu satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan 

proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik.  

Kertas kerja ini berisikan suatu hasil penelitian tentang penerapan e-commerce 

untuk usaha mikro (studi kasus pada PD. Sasmita). Penelitian ini tentu saja masih 

jauh dari sempurna, namun demikian semoga penelitian ini bisa memberikan 

informasi dan masukan baik bagi pelaku usaha kecil menengah maupun bagi 

pembaca. 
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Pendahuluan 

Latar Belakang Masalah 

Perusahaan yang mampu bersaing dalam sebuah kompetisi adalah yang 

mampu mengimplementasikan dan memanfaatkan teknologi ke dalam 

operasionalisasi perusahaan (Frissyalina, 2011). Penggunaan internet merupakan 

salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung kegiatan usaha, 

antara lain dapat meningkatkan relasi dengan pelanggan, membangun aplikasi-

aplikasi strategi baru dan dapat mengurangi biaya operasional (Eva, 2007). 

Adanya komersialisasi internet pada tahun 1990 mendorong hadirnya electronic 

commerce (e-commerce) untuk meningkatkan proses bisnis (Yulimar dan 

Setiawan, 2008). 

Saat ini pemanfaatan e-commerce masih didominasi oleh perusahaan-

perusahaan besar (Eva, 2007). Namun demikian sebenarnya pemanfaatan e-

commerce juga dapat dilakukan oleh UKM. Di Indonesia sendiri, sektor UKM 

masih tertinggal dalam pemanfaatan internet. Menurut data BPS (Badan Pusat 

Statistik) pada tahun 2012 jumlah UKM di Indonesia mencapai 55,3 juta, dimana 

54 juta diantaranya merupakan pelaku usaha mikro. Dari sekian banyaknya UKM 

yang ada di Indonesia, baru sekitar 75 ribu UKM yang menggunakan internet 

(http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2012/07/08/ukm-goes-on-line/). Hal 

ini sangat disayangkan mengingat UKM berperan cukup signifikan dalam laju 

perekonomian Indonesia. 

Meskipun UKM memiliki peranan yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, namun ada beberapa permasalahan yang membuat UKM 
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ini sulit berkembang. Hendriani (2012) menyatakan bahwa UKM di Indonesia 

pada umumnya menghadapi beberapa permasalahan seperti masalah modal (baik 

modal awal, modal operasional, dan modal untuk kebutuhan investasi jangka 

panjang), kesulitan pemasaran, serta keterbatasan sumber daya manusia. Terkait 

permasalahan di atas, penerapan e-commerce diharapkan bisa membantu UKM 

untuk mengatasi hal tersebut. Dengan e-commerce, modal operasional dapat 

diminimalkan. E-commerce juga memungkinkan UKM untuk memasarkan dan 

mempromosikan produknya, karena e-commerce merupakan media dengan daya 

jangkau yang  lebih luas dan murah. Hal ini dikarenakan web adalah media 

informasi yang dapat diakses dari mana saja selama jaringan internet tersedia 

(Yulimar dan Setiawan, 2008). 

Mengingat bahwa e-commerce dapat membantu UKM mengatasi berbagai 

permasalahan seperti disebutkan di atas maka adopsi e-commerce menjadi hal 

yang perlu dilakukan.  Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong UKM 

untuk mengadopsi  E-commerce  merupakan masalah yang cukup penting untuk 

dikaji.  Ada beberapa dasar teori untuk menjelaskan hal tersebut, salah satunya 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Theory Of Planned Behavior dalam 

melakukan analisis terhadap penerapan e-commerce usaha mikro. Alasan 

pendipilihnya Theory Of Planned Behavior sebagai dasar analisis karena dapat 

menganalisis kondisi seseorang di saat orang tersebut dalam kondisi tidak 

mempunyai kontrol sendiri terhadap sumber daya yang mereka perlukan, 

pengetahuan dan kesempatan yang mereka peroleh (Kinanti dan Baridwan, 2013). 

Secara umum kelebihan Theory Of Planned Behavior adalah karena teori ini 
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memiliki daya prediksi yang kuat dalam terwujudnya suatu perilaku dengan 

adanya perceived behavioral control (Pavlou dan Fygenson, 2006). Theory Of 

Planned Behavior juga telah terbukti menjadi model yang sukses dalam 

memperdiksi ilmu perilaku secara empiris dan memahami perilaku dalam 

berbagai situasi (Crespo dan Rodrigues, 2008).  

Sejumlah penelitian mengenai adopsi e-commerce telah dilakukan,  Seperti 

misalnya temuan yang menunjukkan bahwa attitude toward behavior berpengaruh 

positif terhadap intention to use e-commerce (Widyarini, 2005 ; Pelling dan 

White, 2009). Ada temuan yang menunjukkan bahwa subjective norm 

berpengaruh positif terhadap intention to use e-commerce (Lee, 2008 ; Nuary, 

2010), namun ada juga temuan yang menunjukkan bahwa  subjective norm tidak 

berpengaruh positif terhadap intention to use e-commerce (Hsu dan Chiu, 2003 ; 

Hasyim, 2010).  Temuan lainnya menunjukkan bahwa perceived behavior control 

berpengaruh positif terhadap intention to use e-commerce (Purnomo dan 

Haryanto, 2011 ; Kinanti dan Baridwan, 2013), namun ada juga temuan yang 

menunjukkan bahwa perceived behavior control tidak berpengaruh signifikan 

terhadap intention to use e-commerce (Widyarini, 2005 ; Grandon dkk, 2009 ; 

Lavidri dan Kurnia, 2011). Adanya kontradiksi hasil-hasil penelitian sebelumnya 

di atas mendorong peneliti melakukan penelitian ulang. Dalam penelitian ini 

digunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara 

mendalam faktor-faktor yang mendorong pelaku usaha mikro mengadopsi e-

commerce.  
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Sehubungan dengan tingkat adopsi e-commerce, beberapa penelitian 

terdahulu juga pernah dilakukan.   Sebagai contoh misalnya hasil penelitian 

Daniel, dkk (2002) mengatakan bahwa setiap UKM memiliki tingkat adopsi e-

commerce yang berbeda-beda tergantung kebutuhan perusahaan. Adopsi e-

commerce tingkat rendah digunakan pada perusahaan yang yang bergerak di 

sektor publik, pendidikan dan amal, sedangkan tingkat adopsi yang tinggi 

digunakan di sektor jasa profesional. Atas dasar itu, maka perlu juga diketahui 

sampai tingkatan mana pelaku usaha mikor di Indonesia mengadopsi e-commerce. 

Adapun objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah PD. Sasmita yang 

termasuk dalam kategori usaha mikro berdasarkan aset dan omzet penjualan per 

tahunnya. PD. Sasmita menghasilkan produk yang cukup inovatif yaitu produk 

sabun cuci khusus batik.  Dipilihnya produk tersebut karena pemilik melihat 

pemakaian batik semakin meningkat tapi sabun cuci khusus batik masih jarang di 

pasaran.  Atas dasar itu, maka pemilik PD. Sasmita mengambil peluang pasar 

tersebut dengan menciptakan produk sabun cuci khusus batik. Keterbatasan modal 

menjadi salah satu hambatan PD. Sasmita dalam memasarkan produknya.  Untuk 

mengatasi hal tersebut maka pemilik PD. Sasmita mencoba memasarkan 

produknya melalui online.  Hasilnya ternyata cukup bagus, produk dari PD. 

Sasmita telah dikenal di beberapa daerah dan berhasil mencakup wilayah 

pemasaran yang cukup luas, seperti di Jawa, Bali, sebagian Sumatera dan 

Sulawesi (http://sabun-lerak.blogspot.com). 
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Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas 

maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian penerapan e-commerce untuk 

usaha mikro (studi kasus pada PD. Sasmita).   

 

Persoalan Penelitian 

Adapun yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat PD. Sasmita 

menerapkan e-commerce berdasarkan theory of planned behavior?, (2) bagaimana 

tingkatan adopsi e-commerce yang diterapkan PD. Sasmita melalui analisis isi 

terhadap web PD. Sasmita? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan 

menghambat PD. Sasmita menerapkan e-commerce berdasarkan theory of planned 

behavior, (2) mendeskripsikan tingkatan adopsi e-commerce yang diterapkan PD. 

Sasmita melalui analisis isi terhadap web PD. Sasmita. 
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Tinjauan Literatur  

Usaha Mikro 

Pengertian usaha mikro menurut UU No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 adalah 

usaha produktif milik perorangan dan atau badan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro sesuai yang diatur oleh Undang-Undang. Kriteria usaha mikro menurut UU 

No. 20 yaitu,  usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp.50.000.000;00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp.300.000.000;00 (tiga ratus juta rupiah). (www.depkop.go.id/index.php? 

option=com_content&view=article&id=129). 

 

E-Commerce 

E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis atau 

secara lebih formal didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang 

dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan 

individual serta antar individual dengan individual (Sarwono dan Prihartono, 

2012).  Terdapat sejumlah manfaat e-commerce bagi UKM sebagaimana 

dikemukakan oleh Eva (2007) serta Amalia dan Robahi (2006), antara lain: 

1. Memungkinkan perusahaan mengakses pasar global, menjangkau 

pelanggan dan pelanggan potensial dalam jumlah yang besar baik dalam 

maupun luar negeri, di mana saja dengan investasi dan biaya operasional 

yang relatif lebih rendah. 
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2. Pengadaan barang dapat dilakukan secara elektronik dengan supplier di 

seluruh dunia dengan waktu cepat dan biaya lebih murah daripada 

pengadaan dengan cara lain. 

3. Rantai distribusi pemasaran dapat dieliminasi, dengan demikian harga 

produk bisa menjadi lebih murah dan profit yang diperoleh perusahaan 

lebih tinggi. Eliminasi rantai distribusi dan pemasaran membuat 

pemasaran dapat dilakukan secara one to one marketing. 

4. E-commerce mengurangi biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, 

penyimpanan, dan pencarian informasi dibandingkan penggunaan 

dokumen. 

5. E-commerce memungkinkan pengurangan jumlah persediaan yang harus 

disimpan. 

6. Relasi konsumen ditingkatkan dengan fasilitas interaktif. 

7. E-commerce mengurangi biaya telekomunikasi. 

8. Media iklan menjadi lebih banyak, bisa mencakup audience yang lebih 

luas sehingga baik digunakan untuk promosi merek/membangun merek. 

Meskipun penerapan e-commerce dapat mendukung pengembangan 

pemasaran produk UKM, tetapi penerapan tersebut tidak selalu berjalan lancar 

dan penggunannya dapat menemui beberapa hambatan. Almalia dan Robahi 

(2006) mengidentifikasi ada empat faktor yang menghambat UKM dalam 

menerapkan e-commerce, yaitu: (1) sumber daya yang ada kurang mampu untuk 

bersaing dalam dunia teknologi, (2) masalah perijinan yang sulit, (3) kurangnya 

informasi mengenai e-commerce, (4) koneksi internet yang belum memadai. 
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Selain empat faktor di atas masih ada beberapa lagi hambatan penerapan e-

commerce di Indonesia.  Adapun hal-hal yang menjadi permasalahan dan 

menghambat perkembangan e-commerce di Indonesia antara lain kebiasaan 

masyarakat Indonesia yang belum terbiasa untuk melakukan transaksi internet. 

Masyarakat Indonesia terbiasa untuk melihat dan merasakan secara langsung apa 

yang akan mereka beli. Hal lain yang menyababkan masyarakat Indonesia enggan 

bertransaksi melalui internet adalah masalah keamanan transaksi serta kejelasan 

hukum di dunia digital, seperti bagaimana itu uang digital, tanda tangan digital 

dan bagaimana hukum yang berlaku jika terjadi kejahatan 

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/06/peluang-dan-hambatan-e-commerce-

di-indonesia/). 

 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

 
 Manusia biasanya berperilaku dengan cara yang masuk akal, mereka 

mempertimbangkan perilakunya berdasarkan informasi yang tersedia, dan secara 

implisit atau eksplisit juga mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka 

(Ajzen, 2006). Perilaku didasarkan faktor kehendak yang melibatkan 

pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku, dimana dalam prosesnya, berbagai pertimbangan tersebut akan 

membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen 2005). 

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh  Ajzen dan  Fishbein 

pada tahun 1988. TPB merupakan perkembangan dari Theory of Reasoned Action 

(TRA) yang dikemukakan oleh  Ajzen dan  Fishbein pada tahun 1967. Dalam 
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TRA dinyatakan bahwa intensi untuk melakukan suatu perilaku disebabkan dua 

faktor utama, yaitu attitude toward the behavior dan subjective norm. Tahun 1988 

TRA dikembangkan menjadi TPB dengan menambahkan variabel perceived 

behavioral control, karena perceived behavioral control yang dirasakan dapat 

berpengaruh pada niat atau secara langsung berpengaruh pada perilaku itu sendiri. 

Perceived behavioral control mengindikasikan bahwa motivasi seseorang 

dipengaruhi oleh bagaimana orang tersebut mempersepsi tingkat kesulitan dan 

kemudahan untuk menampilkan suatu perilaku tertentu (Achmat, 2010). 

Menurut TPB, niat dan perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama 

adalah attitude toward behavior, yaitu evaluasi terhadap sikap positif atau negatif 

individu dalam melakukan perilaku tertentu yang diminati. Attitude toward 

behavior ditentukan oleh keyakinan yang dapat dicapai sebagai akibat dari 

perilaku tersebut. Meskipun seorang individu kemungkinan memiliki banyak 

keyakinan mengenai konsekuensi dari melakukan suatu perilaku, namun hanya 

sebagian kecil saja dari sejumlah keyakinan tersebut yang dapat diakses, dimana 

merupakan keyakinan individu mengenai konsekuensi yang akan diperoleh dari 

melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005).  

Penelitian Kinanti dan Baridwan (2013) mengatakan adanya hubungan 

positif yang kuat antara attitude dengan niat penggunaan sisitem e-ticketing, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh attitude terhadap niat penggunaan e-

ticketing adalah kuat. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abadi dan Gharibpoor (2012) yang meneliti tentang sikap dan niat 

pengguna untuk menggunakan e-service. Dalam penelitian yang terkait dengan 
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adopsi teknologi dinyatakan bahwa attitude toward behavior berpengaruh positif 

terhadap intention to use (Kinanti dan Baridwan, 2013 ; Abadi dan Gharibpoor, 

2012), sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang beniat untuk melakukan 

adopsi teknologi ketika orang tersebut memiliki perasaan positif dan ketertarikan 

terhadap adopsi teknologi. 

Faktor kedua yang mempengaruhi niat dan perilaku seseorang adalah 

subjective norm. Subjective norm diartikan sebagai persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap kepercayaan – kepercayaan orang lain yang akan 

mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang 

sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Subjective norm juga dapat diartikan 

sebagai bagaimana seseorang melihat lingkungannya. Jika seseorang memandang 

bahwa orang-orang di sekitarnya sering memberi masukan dan orang-orang 

tersebut merupakan orang-orang yang berarti bagi dirinya, maka perilaku 

diprediksi akan muncul. Pada beberapa perilaku, rujukan sosial yang dianggap 

penting juga dimasukkan yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, 

sahabat, rekan kerja, dan rujukan lain yang berhubungan dengan suatu perilaku 

(Ajzen, 2005). TPB memiliki pandangan peran tekanan sosial menjadi lebih 

penting ketika motivation to comply memiliki tekanan yang lebih besar. 

Motivation to comply adalah sejauh mana seseorang ingin mematuhi keinginan 

pihak lain (Mathieson, 1991 dalam Baker dkk, 2007).  

Salah satu komponen subjective norm adalah normative believe atau 

persepsi individu tentang opini orang lain tentang kinerja individu terhadap suatu 

perilaku (Baker dkk, 2007). Subjective norm juga dipengaruhi oleh sumber 
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interpersonal dan eksternal. Sumber interpersonal mengacu pada pengaruh dari 

teman, keluarga dan orang lain yang releven dalam suatu jaringan sosial, 

sedangkan sumber eksternal mengacu pada pengaruh dari media massa seperti 

televisi, koran, dan internet (Kim, 2010).  Denbashi (2007) mengatakan bahwa 

subjective norm berpengaruh sebagai efek sosial yang memiliki dampak 

signifikan terhadap niat untuk menggunakan e-ticketing. Hal tersebut serupa 

dengan penelitian Limayem dkk (2000) bahwa subjective norm berpengaruh 

langsung dalam niat adopsi e-commerce. Nilai sosial yang baik di mata 

masyarakat tentang e-commerce dan pandangan positif dari orang – orang terdekat 

seperti keluarga atau teman akan mempengaruhi keinginan seseorang untuk 

mengadopsi e-commerce.  

Hasil penelitian yang dilakukan Hsu dan Chiu (2003) ; Hasyim (2010) ; 

Purnomo dan Haryanto (2011) ; Kinanti dan Baridwan (2013) menemukan hal 

yang berbeda. Penelitian tersebut menyatakan subjective norm tidak memiliki 

pengaruh langsung terhadap niat adopsi teknologi. Ini berarti bahwa keputusan 

untuk adopsi teknologi tidak dipengaruhi oleh acuan-acuan yang penting dan 

media massa. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor pendidikan dari pengguna 

adopsi teknologi. Ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang semakin 

tinggi, maka orang tersebut akan memiliki keyakinan yang kuat untuk melakukan 

suatu adopsi teknologi tanpa adanya pengaruh dari orang lain (Purnomo dan 

Haryanto, 2011)   

 Perceived behavioral control merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi 

niat dan perilaku seseorang. Perceived behavioral control yaitu keyakinan 
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individu mengenai ada atau tidak faktor pendukung atau penghambat untuk 

melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Keyakinan ini bisa sebagian didasarkan 

pada perilaku masa lalu, tapi keyakinan ini juga dipengaruhi oleh informasi dari 

perilaku orang lain dengan memperhatikan pengalaman dari kenalan atau teman, 

dan oleh faktor-faktor lain yang meningkatkan atau mengurangi kesulitan yang 

dirasakan dari melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005).  

Perceived behavioral control juga menjelaskan bahwa meskipun seseorang 

memiliki niat yang kuat untuk melakukan suatu perilaku, namun tetap tidak akan 

mampu melakukan perilaku tersebut tanpa sumber daya dan ketrampilan yang 

diperlukan (Lee, 2008). Dengan kata lain, perceived behavioral control dapat 

mempengaruhi suatu perilaku secara tidak langsung melalui intention dan juga 

dapat digunakan untuk memprediksi perilaku secara langsung karena dapat 

dianggap sebagai wakil atau pengganti ukuran kontrol yang sebenarnya atau 

ketika seseorang tidak memiliki kontrol penuh atas perlaku yang dilakukan 

(Ajzen, 2005).  

Penelitian Haryanto dan Purnomo (2011) menemukan bahwa perceived 

behavioral control berpengaruh terhadap adopsi e-commerce. Penelitian tersebut 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Kinanti dan Baridwan (2013) 

yang mengatakan bahwa perceived behavioral control berpengaruh terhadap niat 

penggunaan sistem informasi e-ticketing. Minat seseorang dalam adopsi teknologi 

tergantung dari kemampuan seseorang untuk dapat mengontrol faktor – faktor 

yang mempengaruhi perilaku. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian 

Widyarini (2005) ; Grandon dkk (2009) ; Pelling dan White (2011) ; Lavidri dan 
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Kurnia (2011) mengatakan bahwa perceived behavior control tidak berpengaruh 

signifikan pada adopsi teknologi. Ketika seseorang merasa bahwa mereka bisa 

mengontrol dan memutuskan untuk menggunakan suatu teknologi tertentu dalam 

hal ini e-commerce, maka niat untuk mangadopsi e-commerce pada orang tersebut 

akan muncul dengan sendirinya. Perceived behavioral control dapat 

mempengaruhi perilaku secara tidak langsung melalui intention ketika seseorang 

mempunyai keyakinan bahwa dirinya tidak memiliki sumber daya  maupun 

kesempatan untuk melakukan suatu perilaku. Perceived behavioral control juga 

dapat berpengaruh langsung terhadap perilaku karena perceived behavioral 

control sendiri sudah merefleksikan kontrol yang nyata dengan tingkat akurasi 

yang tinggi (Ajzen, 2005). 

Berdasarkan uraian di atas, model TPB dapat digambarkan seperti yang 

tampak pada gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.  Model TPB 

Sumber : (Ajzen, 2005) 

Attitude 
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behavior

Subjective 
norm behavior  intention 
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control 
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Dari gambar 1 di atas tampak bahwa niat merupakan fungsi dari tiga 

determinan dasar, yaitu pertama attitude toward behavior,  kedua adalah 

subjective norm, dan yang ke tiga adalah perceived behavioral control. 

Selanjutnya mengacu pada TPB tersebut, faktor utama dari suatu perilaku yang 

ditampilkan individu adalah niat untuk menampilkan perilaku tertentu.  Menurut 

Ajzen (1991) bahwa niat diasumsikan sebagai faktor motivasional yang 

mempengaruhi perilaku. Niat merupakan indikasi seberapa keras seseorang 

berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu 

perilaku. Sebagai aturan umum, semakin tinggi niat seseorang untuk terlibat 

dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan ia untuk benar-benar 

melakukan perilaku tersebut. Niat untuk berperilaku dapat menjadi perilaku 

sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang 

bersangkutan. Individu memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau 

tidak sama sekali (Ajzen, 1991).  Perilaku yang diperlihatkan oleh individu 

tersebut dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari tingkat adopsi e-commerce. 

 

Adopsi E-Commerce 

 Adopsi adalah perilaku baru seseorang sesuai dengan latar belakang 

pengetahuan, kesadaran dan sikapnya terhadap rangsangan/stimulus 

(Notoatmodjo, 2003). Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi telah melalui 

proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka 

perilaku tersebut akan bersifat langgeng (long lasting). Sebaliknya apabila 

perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran tidak akan berlangsung 
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lama. Adopsi e-commerce menurut Pavlou dan Fygenson (2006) adalah 

perpaduan antara adopsi teknologi dengan unsur-unsur pemasaran. Secara luas 

digambarkan sebagai keterlibatan konsumen dalam hubungan pertukaran online 

dengan vendor web. 

Pada penelitian terdahulu tentang adopsi e-commerce, sebagian besar 

peneliti juga meneliti tentang tingkatan adopsi e-commerce (Daniel dkk, 2002 ; 

Ghasemzadeh dan Sahafi, 2003 ; Yao, 2004 ; Sarkar, 2009). Ghasemzadeh dan 

Sahafi (2003) mengatakan bahwa setiap perusahaan memiliki berbagai macam 

tingkatan yang berbeda dalam adopsi e-commerce. Tingkatan adopsi e-commerce 

dalam perusahaan didefinisikan bagaimana perusahaan menggunakan jaringan 

komputer termasuk internet untuk membeli, menjual atau pertukaran produk, jasa, 

dan informasi (Ghasemzadeh dan Sahafi, 2003) .  

Dalam mengadopsi e-commerce, kemungkinan perusahaan melalui 

serangkaian tahapan yang berurutan. Pada setiap level, perusahaan akan 

mengembangkan beberapa layanan e-commerce dimana mereka akan 

mendapatkan pengalaman sehingga dapat meminimalisir resiko yang tidak 

diinginkan dimana akan bermanfaat ketika perusahaan tersebut ingin 

mengembangkan layanan e-commerce secara lebih lanjut (Daniel dkk, 2002). 

Untuk bisnis berskala kecil, pengadopsian e-commerce 

mengimplementasikan penggunaan website untuk tujuan informasi, transaksi, dan 

strategi (Sarkar, 2009). Cooper dan Burgess (2000) dalam Achjari (2013) 

menyatakan tingkatan adopsi e-commerce perusahaan bervariasi yang dinamakan 
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dengan Model of Internet Commerce Adoption (MICA) dan dari model tersebut 

dapat dibagi menjadi tiga tingkat seperti berikut: 

1. Tingkat 1: “static stage” 

Pada tingkat ini web menginformasikan tentang perusahaan sebagai alat 

promosi. Terdapat homepage yang berisi tujuan, produk atau jasa yang 

ditawarkan dan cara untuk mendapatkan produk tersebut (Chak dalam Sadiah, 

2012). Dalam halaman homepage juga ditampilkan logo dan tagline 

perusahaan. Tagline merupakan deskripsi singkat mengenai situs web 

perusahaan. Selain itu, tersedia rincian informasi tentang perusahaan dengan 

adanya fitur about us dan privacy policy. Dengan adanya privacy policy 

informasi akan mudah diakses serta meyakinkan pengunjung web bahwa web 

tersebut aman dan telah mendapat sertifikat VeriSign. Fitur link registrasi 

diperlukan pada homepage jika sebuah situs mempunyai layanan member, 

supaya pengguna lama dapat mudah masuk dan pengguna baru mudah untuk 

mendaftar (Sadiah, 2012). 

2. Tingkat 2: “dynamic stage” 

Website telah memberikan informasi terkait tentang produk dan layanan yang 

disediakan perusahaan. Pada tingkat ini fitur yang tersedia yaitu search engine 

dan detail product page. Fitur search engine menghasilkan daftar produk yang 

dicari, juga terdapat fungsi paging, mengurutkan produk berdasarkan harga, 

produk yang terpopuler, dan fungsi untuk membandingkan produk. Pada fitur 

detail product page terdapat informasi mengenai harga, gambar produk, dan 

detail produk. Terdapat pula fitur testimonial yang berfungsi memberikan 
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review dari produk dan layanan yang ditawarkan (Sadiah, 2012). Fitur FAQ 

(Frequently Asked Question) juga telah tersedia pada tingkat ini, yang 

berfungsi untuk menampung berbagai macam jenis pertanyaan yang diajukan 

oleh calon pembeli kepada penjual, misalnya cara pesan, garansi produk, 

minimum pembelian dan lain-lain. Selain itu, pada level ini juga terdapat fitur 

contact link yang berisi alamat, nomor telepon, email yang dapat digunakan 

untuk komunikasi antara pembeli dan penjual. Terdapat fitur chat agar 

memudahkan komunikasi antara pembeli dan penjual (Nurhayati dan 

Handayani, 2012). Terdapat pula fitur sitemap yang berfungsi untuk 

mempermudah pencarian informasi struktur pada sebuah website. Fitur arsip 

juga tersedia yang berisi informasi mengenai konten-konten sebelumnya 

(Lestarini dan Handayani, 2012). 

3. Tingkat 3: “processing stage” 

Website telah menyediakan layanan untuk memilih dan mengambil keputusan 

untuk mengorder pesanan secara online, bertransaksi, pembayaran online. Pada 

tingkat ini terdapat fitur shopping chart, yaitu tempat menaruh barang-barang 

atau jasa yang ingin dibeli. Dalam shopping chart sendiri terdapat fitur – fitur 

tambahan seperti stock control, similar products, referensi pasar, frequent 

puchase, frequent buyer, wish list, price watch dan auto bid (Ronaldo, 2006). 

Stock control berfungsi untuk mengetahui secara pasti berapa sisa stok untuk 

suatu barang. Similar products berfungsi untuk memberi rekomendasi produk 

pada calon pembeli berdasarkan produk yang ada dalam data shopping chart. 

Referensi pasar berfungsi untuk memberi rekomendasi berdasarkan data dari 
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pembeli sebelumnya. Frequent puchase, fitur ini biasanya disediakan oleh situs 

yang menjual produk untuk keperluan sehari-hari. Frequent buyer berfungsi 

untuk menyimpan data semua barang yang dibeli, dan pada produk tertentu, 

konsumen akan mendapat diskon setelah melampaui jumlah total pembelian 

tertentu. Wish list, biasanya fitur ini digunakan untuk produk yang relatif mahal 

dan perlu inden. Price watch dan auto bid, kedua fitur tersebut adalah fitur 

khas dari situs pelelangan (Ronaldo, 2006). Informasi dan petunjuk mengenai 

langkah-langkah proses pembelian dan pembayaran terdapat pada fitur how to 

order.  

Terdapat fitur fork your transaction yang memudahkan proses transaksi dengan 

langkah – langkah seperti pengisian detail produk yang dibeli, pengisian jasa 

pengiriman, pengisian data pengiriman, pemilihan metode pembayaran, dan 

konfirmasi pembelian. Form data transaksi juga sangat dibutuhkan saat proses 

checkout untuk memperoleh informasi data pribadi pembeli. Customer akan 

mendapat konfirmasi e-mail bahwa transaksi telah berhasil dengan adanya fitur 

send a confirmation e-mail. Konfirmasi e-mail berisi informasi tentang detail 

pembelian dan keterangan proses pembayaran (Mutaram, 2012). Terdapat fitur 

shipping methode dan shipping charges yang berfungsi untuk memberi pilihan 

media pembayaran dan informasi biaya kirim kepada customer. Fitur shipping 

time juga diperlukan untuk memberi keterangan lama pengiriman barang. 

Biaya transaksi dan pengiriman bisa langsung diakumulasikan dengan adanya 

fitur calculate shipping tax. Setelah proses pembelian selesai, pembeli dapat 

langsung membayar transaksinya dengan memilih sistem pembayaran yang 
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disediakan. Sistem pembayaran tersebut antara lain pembayaran melalui kartu 

kredit, transfer bank, COD atau pembayaran ke rekening bersama (Mutaram, 

2012). Terdapat juga fitur feedback yang memungkinkan pengguna 

memberikan kritik dan saran terhadap sebuah website (Lestarini dan 

Handayani, 2012). 
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Metode Penelitian 

Satuan Analisis dan Satuan Pengamatan 

Dalam penelitian ini yang menjadi satuan pengamatan adalah pemilik PD. 

Sasmita yaitu Bapak Andi Sasmita Ajie dan web dari PD. Sasmita dan yang 

menjadi satuan analisis adalah PD. Sasmita. 

 

Jenis  Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer yang 

dibutuhkan dikumpulkan dari subjek penelitian, pada penelitian ini yang menjadi 

subjek adalah PD. Sasmita. Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan 

wawancara kepada pemilik perusahaan yaitu Bapak Andi Sasmita Ajie serta 

analisis isi terhadap web PD. Sasmita. Sementara itu, untuk data sekunder data 

yang digunakan adalah data penjualan PD. Sasmita, yang nantinya digunakan 

untuk mengetahui omzet dari PD. Sasmita. 

 

Konsep, Definisi dan Indikator Pengukurannya 

Adapun konsep-konsep yang digunakan beserta definisi dan indikator 

pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Konsep, Definisi dan Indikator Pengukurannya 
NO KONSEP DEFINISI INDIKATOR 
1 Attitiude toward behavior 

(sikap terhadap perilaku) 
Tingkat dimana individu 
memiliki evaluasi yang 
positif/negatif terhadap 
suatu perilaku tertentu. 
(Ajzen, 1991) 

1. Adopsi e-commerce 
adalah keputusan yang 
tepat untuk UMKM 

2. Adopsi e-commerce 
memberikan banyak 
manfaat  
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NO KONSEP DEFINISI INDIKATOR 
3. Adopsi e-commerce 

mendatangkan calon 
pembeli baru (Ajzen, 
2006) 

4. Adopsi e-commerce 
membantu dalam 
memasarkan produk 

5. Adopsi e-commerce  atas 
dasar karakteristik yang 
dimilikinya  (Shen dkk, 
2004) 

6. Adopsi e-commerce 
meningkatkan kinerja 
perusahaan 

2 Subjective norm (norma) Pertimbangan seseorang 
sehubungan dengan 
apakah orang lain 
beranggapan bahwa dia 
perlu melakukan hal 
tersebut atau tidak (Ajzen, 
1991) 

1. Orang-orang disekitar 
menyarankan untuk 
mengadopsi e-commerce 
(Ajzen, 2006) 

2. Pengaruh lingkungan 
eksternal (Chong dkk, 
2009) 

3. Pengaruh informasi 
tentang e-commerce dari 
artikel dan berita di media 
massa (Hsu dan Chiu, 
2003) 

4. Aturan dan regulasi 
pemerintah (Chooprayoon 
dan Fung, 2007) 

5. Akses ke layanan jaringan 
atau infrastruktur untuk 
mendukung Web dan 
teknologi internet 
(Chooprayoon dan Fung, 
2007) 

3 Perceived behavior control 
(persepsi) 

Persepsi individu 
mengenai kesulitan atau 
kemudahan, faktor 
penghambat dan 
pendukung untuk 
melakukan suatu perilaku 
(Ajzen, 2006) 

1. e-commerce bisa dipelajari 
2. e-commerce mudah 

dilakukan 
3. e-commerce tidak 

memerlukan keahlian 
khusus 

4. Pengetahuan tentang e-
commerce berpengaruh 
dalam menentukan 
sumberdaya untuk adopsi 
e-commerce 

5. Pelaksanaan e-commerce 
diperlukan sumber daya 
teknis dan keuangan yang 
cukup (Chong dkk, 2009) 
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NO KONSEP DEFINISI INDIKATOR 
4 Intention to use (niat) minat yang dimiliki 

oleh seseorang untuk 
cenderung mengadopsi 
suatu perilaku (Ajzen, 
1991) 

1.  Niat mengadopsi e-
commerce karena adanya 
sikap positif akan manfaat 
e-commerce 

2. Niat mengadopsi e-
commerce karena adanya 
pengaruh orang atau 
lingkungan luar yang 
dipandang penting 

3. Niat mengadopsi e-
commerce karena adanya 
kontrol perilaku bahwa 
akan mampu menjalankan 
e-commerce 

5 
 
 
 
 
 
 
 

Behavior (perilaku) 
 
 
 
 
 
 
 

Kebiasaan penggunaan 
sesuatu dalam unit 
perwaktu sampai pada 
tujuan khusus (Morris dan 
Dillion, 1997). 

Tingkat adopsi e-commerce 
yang terdiri dari tiga tingkatan 
yaitu:  
A. Static stage, meliputi: 
1. Homepage 
2. Logo 
3. Tagline 
4. About us 
5. Privacy policy 
6. Membership 
B. Dynamic stage, meliputi: 
1. Search engine 
2. Detail product page : 

a. Harga 
b. Gambar produk 
c. Detail produk 

3. Testimonial 
4. FAQ 
5. Contact link 
6. Chat 
7. Sitemap 
8. Arsip 
C. Processing stage meliputi: 
1. Shopping chart : 

a. Stock control 
b. Similar products 
c. Referensi pasar 
d. Frequent purchase 
e. Frequent buyer 
f. Wish list 

2. How to order 
3. Fork your transaction 
4. Form 
5. Send a confirmation e-



23 
 

NO KONSEP DEFINISI INDIKATOR 
mail 

6. Shipping method 
7. Shipping time 
8. Sistem pembayaran 

 

Semua konsep yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan aras ukur nominal.  Menurut Durianto dkk (2001) bahwa aras ukur 

nominal digunakan untuk mengklasifikasikan obyek atau kejadian ke dalam 

kelompok (kategori) yang terpisah untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan 

tertentu dari obyek.  Penggunaan aras ukur nominal dalam penelitian ini ada 

kaitannya dengan tujuan penelitiannya yang deskriptif dimana hanya terbatas pada 

upaya memberikan suatu gambaran tentang konsep yang diteliti, dalam hal ini 

gambaran tentang penerapan e-commerce untuk usaha mikro (studi kasus pada 

PD. Sasmita). 

 

Teknik Analisis 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dan 

analisis isi. Analisis isi terhadap web PD. Sasmita dilakukan dengan cara 

membuka web PD. Sasmita yaitu http://sabun-lerak.blogspot.com, kemudian 

dianalisis fitur apa saja yang ada pada web tersebut sehingga dapat diketahui 

sejauh mana tingkat adopsi yang telah dilakukan PD. Sasmita. 
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Hasil Penelitian 

Gambaran obyek penelitian  

PD. Sasmita merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada 3 Februari 

2011 dan berlokasi di Jl. Raya Solo – Tawangmangu Km 10.4 Kismorejo 

Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Produk yang ditawarkan oleh PD. Sasmita 

adalah produk pembersih / bahan cuci batik yang terbuat dari  bahan alami yaitu 

buah lerak dengan merek Lerak Sasmita Aromaterapi. Sang pemilik, Bapak Andi 

Sasmita Ajie tertarik untuk menjual Lerak Sasmita Aromaterapi dikarenakan pada 

saat ini pangsa pasar untuk batik sedang menguat, dengan demikian produk 

pembersihnya secara tidak langsung juga dibutuhkan. 

Sabun Lerak Sasmita Aromaterapi adalah bahan cuci alami yang diciptakan 

khusus untuk menjaga warna kain batik/lurik/tenun dan kain tradisional lainnya 

agar tetap awet karena bahan yang digunakan tidak mengandung caustic soda 

sehingga aman terhadap kain dan warna. Berbeda dengan produk sabun lerak 

yang sudah ada di pasaran, produk dari PD. Sasmita ini merupakan hasil inovasi 

dengan ditambahkannya serat tumbuhan dan minyak kelapa sehingga dapat 

meningkatkan daya cuci, dan busa yang dihasilkan cukup melimpah. Bau lerak 

yang kurang sedap sudah sangat berkurang, karena pada produk Lerak Sasmita 

Aromaterapi ditambahkan minyak esensial sebagai pewangi dan bebas dari 

pewangi yang mengandung alkohol. 

PD. Sasmita merupakan perusahaan perseorangan, sang pemilik 

menggunakan modal sendiri untuk pendirian dan operasionalnya. Pemilik dari 

PD. Sasmita ini adalah Bapak Andi Sasmita Ajie. Beliau adalah sarjana teknik 
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lulusan Universitas Diponegoro. Saat ini beliau masih bekerja di PT. INDO 

ACIDATAMA TBK sebagai staf di bagian engineering. Dengan modal dan 

ketrampilan yang cukup memadai, Bapak Andi mendirikan PD. Sasmita. Sejak 

awal didirikan PD. Sasmita memang menerapkan e-commerce dan social media 

untuk promosi dan penjualan produk. Hampir 80% transaksi penjualan yang 

dilakukan oleh PD. Sasmita adalah melalui e-commerce, sedangkan sisanya 

melalui offline ketika mengikuti pameran UKM.  

Jika dilihat dari jumlah aset dan omset/penjualan, PD. Sasmita termasuk 

dalam kategori usaha mikro. Pada saat awal memulai usahanya, PD. Sasmita 

hanya memiliki aset sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), namun 

memasuki tahun ketiga atau sekarang ini tahun 2013 jumlah aset mulai bertambah 

menjadi Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah). Untuk penjualan, pada 

tahun pertama hasil penjualan rata – rata per bulan PD. Sasmita adalah sekitar Rp 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dalam satu tahun total jumlah penjualan 

PD. Sasmita berkisar Rp 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pada tahun 

berikutnya hingga tahun 2013 jumlah penjualan mulai mengalami peningkatan. 

Hingga saat ini penjualan rata-rata per bulan PD. Sasmita mencapai Rp 

4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga dalam satu tahun total penjualan 

mencapai Rp 48.000.000, 00 (empat puluh delapan juta rupiah). Sedangkan untuk 

prosentase laba, PD. Sasmita selalu mengalami perubahan terkait adanya kenaikan 

bbm dan tarif listrik karena berimbas terhadap harga bahan baku dan bahan-bahan 

lainnya. 
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Faktor Pendorong dan Penghambat PD. Sasmita Menerapkan E-commerce 

berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) 

Terkait dengan faktor attitiude toward behavior, menurut narasumber selaku 

pemilik PD. Sasmita bahwa banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan 

menerapakan e-commerce dalam proses bisnis. Adapun manfaat yang dirasakan 

dengan penerapan e-commerce  melalui blogspot-nya bahwa e-commerce cukup 

mudah, murah dan cocok bagi usaha mikro seperti PD. Sasmita ini yang memiliki 

keterbatasan modal dan tenaga kerja. Hal ini seperti dikemukakan narasumber 

dalam petikan hasil wawancara berikut ini: 

“… e-commerce cukup mudah, murah dan cocok untuk diterapkan bagi 

model bisnis saya …” 

 

Modal awal yang dimiliki oleh PD. Sasmita adalah sekitar Rp 7.000.000,00 

dan sampai tahun 2013 ini total aset yang dimiliki mencapai Rp 38.000.000,00 

atau dengan kata lain terjadi peningkatan aset sebesar 81,6% dibanding modal 

awal usaha. Memperhatikan kenyataan tersebut maka tidak berlebihan jika 

narasumber menyatakan bahwa penerapan e-commerce merupakan keputusan 

yang tepat bagi para pelaku UMKM seperti dirinya. 

Penerapan e-commerce memang cocok dielaborasi pada bisnis yang 

dilakukan oleh narasumber karena hingga saat ini PD. Sasmita belum memiliki 

karyawan, sehingga semua proses produksi sampai pemasaran dilakukan oleh 

narasumber seorang diri.  Penerapan e-commerce pada PD. Sasmita ini terutama 

berperan pada fungsi pemasarannya.  Hal ini terlihat dengan menerapkan e-

commerce, produk PD. Sasmita menjadi lebih cepat dikenal dan bisa menjangkau 
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area pemasaran yang lebih luas. Hingga saat ini wilayah pemasaran produk dari 

PD. Sasmita sudah tersebar di beberapa wilayah di Jawa seperti Solo, Pekalongan, 

Magelang, Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Tangerang, Temanggung, Pati, Rembang, Jepara, Batang, Bekasi, Depok dan 

sebagian kecil Sumatera seperti Medan, Lampung, dan Pekan Baru.  

Penggunaan e-commerce sebagai media promosi dan penjualan ternyata 

memberikan dampak positif bagi perkembangan tingkat penjualan PD. Sasmita 

bila dibandingkan dengan sebelum penggunaan e-commerce.  Dengan demikian 

temuan hasil penelitian ini mendukung pendapat Ajzen (2005) bahwa adopsi e-

commerce mendatangkan calon pembeli baru.  Dampak positif dari penggunaan e-

commerce tersebut sebagaimana dikemukakan narasumber dalam petikan hasil 

wawancara berikut: 

“… sebelum web siap, saya hanya promosi lewat social media dan hasilnya 

tidak begitu mendapat respon, setelah web selesai dan di launching respon 

nya cukup berdampak, bisa meningkatkan penjualan …” 

 

Sebagaimana diketahuai bahwa pada awal sebelum perusahaan memiliki 

web e-commerce, PD. Sasmita melakukan promosi melalui social media seperti 

facebook dan twitter.  Namun demikian penggunaan social media tersebut 

ternyata kurang mendapat respon pasar, dimana pada periode Februari 2011 – 

September 2011 (delapan bulan sebelum menggunakan e-commerce) PD. Sasmita 

hanya mampu menjual 2.928 botol atau rata-rata 366 botol/ bulan.  

Dengan hanya menggunakan social media, keberadaan perusahaan dan 

produknya hanya terbatas diketahui oleh pengguna social media saja, padahal 
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tidak semua orang adalah pengguna social media meskipun mereka pengguna 

internet.  Selain itu, mereka yang pengguna social media-pun belum tentu 

semuanya membutuhkan produk perusahaan.  Kendala lainnya dengan perusahaan 

hanya menggunakan social media, mesin pencari seperti google kurang bisa 

mendeteksi informasi jika pengguna internet melakukan pencarian misalnya 

dengan kata kunci “lerak”.  

Hal berbeda ketika perusahaan sudah menggunakan web sendiri, dimana 

google bisa lebih mudah mendeteksi, sehingga pengunjung bisa lebih umum dan 

tidak terbatas pada pengguna social media. Ketika web e-commerce selesai dan 

diluncurkan untuk publik, PD. Sasmita banyak mendapat respon yang positif dan 

berdampak meningkatnya penjualan secara online. Terbukti sejak awal 

diluncurkannya web pada Oktober 2011 sampai dengan saat ini September 2013, 

PD. Sasmita mampu menjual hingga 9.182 botol secara online (atau rata-rata 383 

botol/ bulan) dari total penjualan sebanyak 11.211 botol dalam periode tersebut.  

Sementara itu sisanya sebanyak 2.029 botol berasal dari penjualan yang dilakukan 

secara offline (atau rata-rata 84 botol/ bulan). 

Sehubungan dengan faktor penghambat minat PD. Sasmita untuk 

menerapkan e-commerce jika dikaitkan dengan faktor attitude toward behavior, 

tampak bahwa tidak satupun indikator empirik dalam faktor attitude toward 

behavior yang menghambat narasumber untuk berminat menerapkan e-commerce.  

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki sikap yang positif terhadap e-

commerce dan hal tersebut mendorongnya untuk menerapkan e-commerce. 
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Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh 

narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator empirik dari attitude 

yang paling mendorong minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce adalah 

bahwa adopsi e-commerce membantu dalam memasarkan produk.  Sementara itu, 

tidak terdapat satupun indikator empirik dalam faktor attitude yang menghambat 

minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce.   

Terkait dengan aspek subjective norm, salah satu indikator empirik yang 

mendorong minat narasumber untuk menerapkan e-commerce pada PD. Sasmita 

adalah kontribusi media massa. Hal ini sebagaimana dikemukakan narasumber 

dalam petikan hasil wawancara berikut: 

“… artikel dan berita yang ada di media massa mempengaruhi saya untuk 

menerapkan e-commerce, artikel dan berita tersebut cukup membuat saya 

yakin bahwa e-commerce cukup tepat & layak untuk dikembangkan …”  

 

Informasi mengenai bisnis online yang disajikan oleh berbagai media massa 

yang dibaca oleh narasumber mengungkap berbagai hal mulai dari gambaran 

tentang bisnis online, cara memulai dan menjalankan bisnis online serta manfaat 

dan juga resiko bisnis online jika tidak dijalankan secara baik.  Berbagai informasi 

yang diperoleh dari media massa tersebut selanjutnya membuat narasumber 

berminat untuk menerapkan e-commerce pada usahanya. Temuan ini mendukung 

pernyataan Hsu dan Chiu (2003) bahwa adanya informasi tentang e-commerce 

dari artikel atau berita di media massa mendorong minat untuk menerapkan e-

commerce. 
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Disamping itu, ternyata ada juga indikator empirik dalam faktor subjective 

norm yang ternyata menghambat minat narasumber untuk menerapkan e-

commerce. Misalnya saja aturan dan regulasi pemerintah, dalam hal ini melalui 

Kementrian Negara UKM dan Koperasi.  Sebetulnya dari pemerintah ada program 

pembinaan tentang penerapan e-commerce untuk para UMKM, namun sampai 

saat ini narasumber belum merasakan adanya pembinaan dari Kementrian Negara 

UKM dan Koperasi tentang penerapan e-commerce. Narasumber pernah 

mendatangi Dinas Koperasi dan UMKM Solo yang mengurusi tentang UKM 

sekitar satu setengah tahun yang lalu dan menanyakan apakah sudah ada 

pembinaan tentang penerapan e-commerce untuk para UMKM, tapi sampai saat 

ini belum ada tindak lanjut. Untuk sementara ini Dinas Koperasi dan UMKM Solo 

sedang fokus dengan pemberian bantuan permodalan yang menjadi masalah 

utama para UMKM. Selain itu, dinas yang bersangkutan juga lebih fokus pada 

program lain seperti pembenahan sumber daya manusia, pemasaran, dan sejumlah 

program pelatihan telah dirancang untuk segera dilaksanakan 

(http://keuanganlsm.com/disiapkan-dana-bergulir-rp-1-miliar-untuk-umkm-solo/). 

 Minat narasumber untuk mengadopsi e-commerce juga bukan didasari 

karena orang lain seperti misalnya pengusaha sejenis lainnya juga ada yang 

menerapkan e-commerce.  Hal ini ternyata tidak sejalan dengan pernyataan Ajzen 

(2005) yang menyebutkan bahwa orang-orang di sekitar yang telah menerapkan 

dan menyarankan untuk mengadopsi e-commerce akan mendorong minat 

seseorang untuk juga mau mengadopsi e-commerce.  Narasumber menerapkan e-

commerce dengan keinginan sendiri tanpa dipengaruhi oleh orang atau pihak lain. 
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Hal ini sebagaimana dikemukakan narasumber dalam petikan hasil wawancara 

berikut: 

“…saya menerapkan e-commerce karena keinginan saya sendiri, bukan 

karena dipengaruhi oleh orang lain …” 

 

Indikator empirik dalam faktor subjective norm yang ternyata paling 

menjadi faktor penghambat minat narasumber untuk menerapkan e-commerce 

adalah kurangnya akses ke layanan jaringan atau infrastruktur untuk mendukung 

Web dan teknologi internet.   Meskipun banyak kemudahan yang ditawarkan 

dalam penerapan e-commerce, namun menurut narasumber ada kendala utama 

yang dapat mengganggu, yaitu kurang stabilnya layanan internet di Indonesia. Hal 

tersebut mungkin karena belum maksimalnya layanan provider internet di 

Indonesia. Narasumber sendiri sudah berulang kali mengganti provider layanan 

internet, dari Telkom Flash, M2, Aha, dan sekarang menggunakan Telkom Flash 

lagi. Kualitas layanan internet semua provider tersebut rata-rata sama menurut 

narasumber tergantung dimana atau tempat menggunakannya. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan narasumber di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator empirik dalam faktor subjective norm yang paling 

mendorong minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce adalah informasi-

informasi tentang pengembangan bisnis secara online yang didapatkan melalui 

media massa.  Sementara itu, indikator empirik dalam faktor subjective norm yang 

paling menghambat minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce adalah 

kurangnya akses ke layanan jaringan atau infrastruktur untuk mendukung Web 

dan teknologi internet. 
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Terkait dengan indikator empirik dalam faktor perceived behavior control 

yang mendorong minat narasumber selaku pemilik PD. Sasmita untuk 

mengadopsi e-commerce diantaranya adalah kemudahan mempelajari e-commerce 

serta biaya untuk e-commerce yang tergolong murah dan bisa dijangkau.  Hal ini 

ternyata sejalan dengan pendapat Ajzen (2005) bahwa adanya keyakinan individu 

mengenai adanya faktor pendukung untuk melakukan suatu perilaku akan 

mendorong minat untuk berperilaku, dalam hal ini minat untuk mengadopsi e-

commerce.    

Sehubungan dengan indikator empirik kemudahan mempelajari e-

commerce, menurut narasumber bahwa e-commerce merupakan hal yang cukup 

mudah untuk dipelajari, sebab hanya memerlukan keahlian teknis dasar tidak 

sampai yang ahli. Hal ini sebagaimana dikemukakan narasumber dalam petikan 

hasil wawancara berikut: 

“…e-commerce cukup mudah untuk dipelajari, tidak harus memiliki 

keahlian atau kemampuan di level advance …” 

 

Narasumber sendiri mempelajari e-commerce secara otodidak hanya dengan 

membaca buku yang membahas khusus tentang e-commerce dan dari media 

online/ internet.  

Indikator empirik lainnya dalam perceived behavior control yang 

mendorong narasumber selaku pemilik PD. Sasmita untuk mengadopsi e-

commerce adalah karena biaya untuk menerapkan e-commerce yang tergolong 

tidak besar.   Hal ini sejalan dengan pendapat Chong dkk (2009) bahwa 

pelaksanaan e-commerce memerlukan dukungan sumber daya keuangan yang 
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cukup.  Didalam upaya menerapkan e-commerce sebagai sarana, modal awal yang 

dikeluarkan narasumber hanya sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 

pembelian peralatan penunjang berupa PC/laptop, modem, dan buku penunjang. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan narasumber dalam petikan hasil wawancara 

berikut: 

“…biaya untuk menerapkan e-commerce tidak besar, cukup untuk membeli 

PC/Laptop, modem dan buku penunjang, ya sekitar 7 juta …” 

 

Untuk pembuatan web dan perawatan, narasumber melakukan sendiri tanpa 

bantuan jasa pembuatan web. Anggapan bahwa penerapan e-commerce itu mahal 

dapat diatasi dengan menggunakan blog. Adanya blog dapat meminimalisir biaya 

yang dikeluarkan untuk penerapan e-commerce, bahkan gratis. Software 

pendukung blog juga akan memudahkan pengguna untuk menampilkan display di 

internet dengan lebih menarik. Apalagi saat ini banyak desain blog yang menarik, 

siap pakai dan tersedia gratis di internet. Keuntungan menggunakan blog antara 

lain adalah opersionalnya yang cukup mudah, sebagian besar penyedia blog di 

internet menyediakan layanan blog secara gratis tanpa mengenakan biaya apapun 

ke penggunanya (misalnya blogspot). Penggunaan blogspot cocok diterapkan 

untuk para UMKM. Selain gratis, fitur-fitur pada blogspot adalah yang paling 

lengkap, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengelola informasi di 

dalamnya. 

Sehubungan dengan faktor penghambat minat PD. Sasmita untuk 

menerapkan e-commerce jika dikaitkan dengan faktor perceived behavior control, 

tampak bahwa tidak satupun indikator empirik dalam faktor perceived behavior 



34 
 

control yang menghambat narasumber untuk berminat menerapkan e-commerce.  

Hal ini menunjukkan bahwa narasumber memiliki persepsi yang baik tentang e-

commerce dimana e-commerce bukanlah hal yang sulit untuk dilakaukan dan hal 

tersebut mendorongnya untuk menerapkan e-commerce. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan narasumber di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator empirik dalam faktor perceived behavior control 

yang paling mendorong minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce adalah 

adanya kemudahan mempelajari e-commerce.  Sementara itu, tidak terdapat 

satupun indikator empirik dalam faktor perceived behavior control yang 

menghambat minat PD. Sasmita untuk menerapkan e-commerce. 

 

Tingkatan Adopsi E-commerce pada PD. Sasmita 

Setiap perusahaan yang menerapkan e-commerce dalam bisnisnya memiliki 

tingkatan adopsi yang berbeda-beda, ada yang tingkat adopsinya masih di level 1 

(static stage), atau di level 2 (dynamic stage) atau mungkin juga telah berada pada 

level tertinggi yaitu level 3 (processing stage).  Untuk mengetahui tingkatan 

adopsi e-commerce pada PD. Sasmita, maka telah dilakukan analisis isi terhadap 

web blog PD. Sasmita sehingga diketahui fitur apa saja yang ada pada web blog 

tersebut. 

Tabel 2 menyajikan hasil analisis isi tingkatan adopsi e-commerce pada PD. 

Sasmita berdasarkan fitur-fitur yang terdapt dalam web blog PD. Sasmita. 
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Tabel 2. Tingkatan Adopsi E-commerce pada PD. Sasmita 

Tingat Adopsi Indikator Empirik Fitur pada web blog 
PD. Sasmita 

Tingkat 1 (static 
stage) 

1. Homepage 
2. Logo 
3. Tagline 
4. About us 
5. Privacy policy 
6. Membership 

√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 

Tingat 2 (dynamic 
stage) 

9. Search engine 
10. Detail product page : 

a. Harga 
b. Gambar produk 
c. Detail produk 

11. Testimonial 
12. FAQ 
13. Contact link 
14. Chat 
15. Sitemap 
16. Arsip 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

Tingkat 3 
(processing stage) 

9. Shopping chart : 
a. Stock control 
b. Similar products 
c. Referensi pasar 
d. Frequent purchase 
e. Frequent buyer 
f. Wish list 

10. How to order 
11. Fork your transaction 
12. Form 
13. Send a confirmation e-

mail 
14. Shipping method 
15. Shipping time 
16. Sistem pembayaran 

- 
- 
- 
√ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
√ 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas tampak bahwa pada tingkat 1 (static stage), 

hampir semua fitur sudah tersajikan dalam web blog PD. Sasmita terkecuali fitur 

privacy.  Sesungguhnya fitur privacy policy ini cukup penting jika suatu web 

mengumpulkan informasi tentang pelanggan, karena fungsi dari privacy policy 

adalah agar customer memiliki keyakinan bahwa informasi mereka hanya akan 
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digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Belum adanya fitur privacy policy 

pada web PD. Sasmita dikarenakan pada awal pembuatan web, narasumber 

beranggapan bahwa fitur privacy policy itu kurang diperhatikan keberadaannya 

oleh para pengunjung web. Sementara itu, fitur-fitur lainnya yang ada dalam web 

blog di tingkat 1 (static stage) tersaji dengan baik.  Sebagai contoh berikut ini 

ditampilkan homepage PD Sasmita dalam gambar 2. 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. Homepage PD. Sasmita 

 

Selanjutnya pada tingkat 2 (dynamic stage), terlihat bahwa semua fitur yang 

seharusnya ada sudah tersedia di web PD. Sasmita.  Hal ini menunjukkan bahwa 

narasumber telah memberikan perhatian yang besar terhadap informasi produk 

dan layanan yang ditampilkan pada halaman web blog-nya. Apa yang dilakukan 

oleh narasumber tersebut mendukung pernyataan Hill (1996) bahwa pola perilaku 

membeli seseorang dimulai dengan adanya kebutuhan akan produk atau jasa 

tersebut. Ketika seseorang merasakan adanya kebutuhan tersebut, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari informasi produk atau jasa yang diperlukan. Dengan 
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karena itu responden akan tetap mempertahankan cara tersebut dan belum berpikir 

untuk menggunakan fitur form order online.  

Meskipun banyak fitur yang belum ada pada tingkat 3 (processing stage),  

namun dapat dikatakan bahwa tingkat adopsi e-commerce pada PD. Sasmita telah 

mencapai tingkat tertinggi yaitu tingkat 3 (processing stage),  karena ada salah 

satu fitur di tingkat 3 yang telah dimiliki dalam web blog PD. Sasmita.  Namun 

demikian tentunya fitur-fitur yang belum ada di tingkat 3 perlu dilengkapi sejalan 

dengan perkembangan bisnis PD. Sasmita.   

Temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wahid dan Iswari (2007) yang mengatakan bahwa sebagian besar 

UMKM masih menggunakan internet hanya untuk media promosi dan 

memberikan informasi mengenai produk yang disediakan perusahaan atau hanya 

berada pada tingkatan adopsi e-commerce tingkat 1 (static stage) dan tingkat 2 

(dynamic stage). Para UMKM tersebut beranggapan bahwa penerapan e-

commerce ke tingkat lebih tinggi butuh biaya yang mahal dan mereka takut 

nantinya akan rugi karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang 

dikeluarkan untuk e-commerce. 
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Penutup 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Theory of Planned Behavior diketahui bahwa faktor attitude yang 

paling mendorong minat PD. Sasmita menerapkan e-commerce adalah karena 

adopsi e-commerce membantu dalam pemasaran produk, dan tidak terdapat 

faktor penghambat dalam mendorong minat menerapkan e-commerce.  Faktor 

subjective norm yang paling mendorong minat PD. Sasmita menerapkan e-

commerce adalah adanya beragam informasi yang diperoleh dari media massa 

tentang pengembangan online bisnis, sedangkan kurangnya akses ke layanan 

jaringan atau infrastruktur untuk mendukung Web dan teknologi internet menjadi 

faktor subjective norm yang paling menghambat minat PD. Sasmita untuk 

menerapkan e-commerce. Faktor perceived behavior control yang paling 

mendorong minat PD. Sasmita mengadopsi e-commerce adalah faktor 

kemudahan mempelajari e-commerce dan tidak terdapat faktor penghambat 

dalam mendorong minat menerapkan e-commerce. 

2. Adopsi e-commerce yang diterapkan PD. Sasmita telah mencapai tingkat 3 

(processing stage) meskipun masih banyak fitur pada tingkat 3 yang belum ada 

pada web blog PD. Sasmita. 
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Implikasi Terapan 

Implikasi terapan berkaitan dengan saran-saran yang diberikan berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan.  Agar tingkat adopsi e-commerce pada PD. 

Sasmita semakin maksimal maka perusahaan perlu melakukan pengembangan 

terhadap web blog-nya dengan melengkapi fitur-fitur yang belum ada yaitu fitur 

privacy policy di tingkat 1 (statistic stage) dan fitur-fitur pada tingkat 3 

(processing stage) seperti shopping chart (stock control, similar products, 

frequent purchase, frequent buyer dan wish list), how to order, fork your 

transaction, form, send a confirmation e-mail, shipping method dan shipping time.  

Oleh karena itu diperlukan adanya sikap (attitude) yang positif terhadap e-

commerce seperti keyakinan bahwa e-commerce memberikan banyak manfaat 

baik itu dalam hal mendatangkan calon pembeli baru, membantu dalam 

memasarkan produk dan meningkatkan kinerja perusahaan.  Sikap yang positif 

tersebut dapat dibangun baik dari dalam diri sendiri atau dari luar diri sendiri.  

Dari dalam diri sendiri, sikap positif tersebut dapat dibangung dengan cara 

melihat kesuksesan bisnis yang dijalankan pelaku usaha lainnya karena telah 

mengadopsi e-commerce.  Sementara itu dari luar diri sendiri, sikap positif 

terhadap e-commerce dapat dibangun melalui adanya program pembinaan  

mengenai penerapan e-commerce bagi keberlangsungan usaha oleh instansi terkait 

seperti Dinas Koperasi dan UMKM.  Melalui program pembinaan tersebut 

diharapkan pengetahuan pelaku usaha tentang manfaat dan cara penerapan e-

commerce menjadi lebih jelas. 



41 
 

Adanya sikap positif tersebut nantinya akan menimbulkan kemauan untuk 

melengkapi fitur-fitur yang belum ada dalam web blog perusahaan. Dengan 

melengkapi fitur-fitur di atas maka web blog perusahaan tidak lagi sekedar 

sebagai medium untuk berpromosi (brosur elektronik) atau media komunikasi 

antara konsumen dengan perusahaan, tetapi juga yang paling penting adalah  

membuat web blog tersebut menjadi media untuk terjadinya transaksi bisnis 

secara elektronik (e-commerce). 

 

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari adanya keterbatasan. Adapun 

keterbatasan dari sisi peneliti yaitu adanya keterbatasan kemampuan dalam 

menggali informasi yang lebih rinci pada saat melakukan wawancara langsung 

dengan pemilik PD. Sasmita terutama informasi untuk faktor sikap (attitude).  

Peneliti hanya mengacu pada pertanyaan awal yang dibuat peneliti tanpa ada 

pengembangan pertanyaan lebih lanjut berdasarkan jawaban pemilik PD. Sasmita.  

Beberapa pertanyaan susulan baru ditanyakan oleh peneliti saat dalam proses 

penyajian hasil penelitian.  Pertanyaan susulan tersebut tidak ditanyakan secara 

langsung, tetapi melalui chatting dimana tambahan informasi yang diberikan-pun 

tidak banyak. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi cakupan penyajian dan 

pembahasan hasil penelitian.   
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Penelitian Mendatang 

Penelitian ini masih perlu untuk dilakukan pengembangan, oleh karena itu 

maka untuk penelitian mendatang perlu dikaji lebih lanjut secara rinci mengenai 

analisis biaya manfaat sehubungan dengan penerapan e-commerce.  Hal tersebut 

perlu dilakukan agar dapat memberikan bukti temuan secara empirik bahwa 

pemasaran produk UKM dengan fasilitas e-commerce lebih efisien dan praktis. 
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Pertanyaan Wawancara 

 Pertanyaan Umum : 

1. Kapan PD. Sasmita didirikan? 

2. Apa latar belakang pendidikan anda? 

3. Produk apa yang anda jual? 

4. mengapa anda tertarik untuk menjual produk tersebut? 

5. Apakah PD. Sasmita ini merupakan perusahaan perseorangan? jadi 

anda menggunakan modal sendiri dan anda menjadi pemilik tunggal 

atau anda memiliki partner dalam mendirikannya? 

6. Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain menjadi pemilik PD. 

Sasmita? 

7. Di mana anda bekerja? 

8. Jadi, PD. Sasmita ini merupakan usaha sampingan bagi anda? 

9. Anda bekerja di perusahaan lain dan memiliki usaha sendiri, apakah 

anda memiliki karyawan untuk membantu proses bisnis anda? 

10. Bagaimana cara anda memperkenalkan dan memasarkan produk 

pertama kali? Apakah langsung dengan e-commerce? 

11. Berapa total aset anda? (jelaskan perkembangan dari awal sampai saat 

ini) 

12. Berapa omset /penjualan anda? (jelaskan per bulan, tahun, ceritakan 

dari awal sampai saat ini perkembangannya) 

13. Berapa presentase laba/rugi? Apakah mengalami perubahan setiap 

waktu? jelaskan 

14. Berapa presentase penjualan anda terjadi dalam transaksi e-commerce? 

15. Sudah berapa botol yang terjual sampai saat ini? Dan sudah tersebar 

dimana saja produk anda?  

16. Darimana anda belajar/mengetahui tentang e-commerce? 

 

 Attitude : tingkat dimana individu memiliki evaluasi yang positif/negatif 

terrhadap suatu perilaku 
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1. Mengapa anda tertarik menggunakan e-commerce untuk memasarkan 

produk anda? 

2. Apa saja manfaat yang anda dapatkan setelah menggunakan e-

commerce dalam usaha anda? 

3. Menurut anda merupakan suatu keuntungan atau kerugian 

menggunakan e-commerce dalam bisnis?  

4. Menurut anda, dengan penerapan e-commerce pada UMKM apakah 

dapat meningkatkan mutu UMKM itu sendri sehingga mampu bersaing 

dengan perusahaan besar? 

5. Apakah ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah anda 

menerapakan e-commerce pada omset/penjualan anda? jelaskan 

6. Apakah anda juga akan merekomendasikan kepada UMKM lain untuk 

mengadopsi e-commerce? 

7. Untuk kedepannya apakah anda akan tetap menggunakan e-commerce 

sebagai proses bisnis anda?  

 

 

 Subjective norm : pertimbangan seseorang sehubungan dengan apakah 

orang lain beranggapan bahwa dia perlu melakukan perilaku tersebut atau 

tidak 

1. bagaimana orang – orang disekitar anda mendukung bisnis anda untuk 

menerapkan e-commerce? 

2. Pembinaan dari Pemerintah misalnya melalui Kementrian Negara UKM 

dan Koperasi apakah juga turut mempengaruhi bisnis anda untuk 

menerapkan e-commerce? 

3. bagaimana artikel dan berita yang ada di media massa mempengaruhi 

anda untuk menerapkan e-commerce? 

4. Adanya pesaing (dalam usaha sejenis) apakah mempengaruhi bisnis 

anda untuk menerapkan e-commerce? 

5. Mulai banyaknya UKM yang mengunakan e-commerce apakah 

mempenagruhi minat anda untuk menggunakan e-commerce? 
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6. Apakah kualitas dan ketersediaan penyedia jasa TIK (seperti operator 

seluler, jasa pembuatan Web, jasa konsultasi IT) mempengaruhi bisnis 

anda dalam menerapkan e-commerce?  

 

 

 Perceived behavioral control : persepsi seseorang mengenai kesulitan atau 

kemudahan, faktor penghambat atau pendukung untuk melakukan perilaku 

1. Menurut anda, e-commerce merupakan hal yang mudah atau sulit untuk 

dipelajari? 

2. Apakah anda memiliki keahlian teknis, manajerial dan keahlian lainnya 

untuk mengimplementasikan e-commerce pada bisnis anda? 

3. Selama menggunakan e-commerce adakah kendala yang mungkin 

mengganggu dalam bisnis anda?  

4. Apakah dibutuhkan biaya yang besar untuk dapat menerapakan e-

commerce? 

5. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan e-commerce pada 

usaha anda?  

6. Apakah anda yakin bahwa customer atau pembeli anda siap dalam 

berbisnis menggunakan internet? 

 

 Intention to use : minat yang dimiliki seseorang untuk mengadopsi suatu 

perilaku 

1. Apakah pengalaman dalam menggunakan internet tersebut 

mempengaruhi anda untuk menerapkan e-commerce? (sebelumnya anda 

menggunakan internet untuk apa saja) 

2. Apakah anda sebelumnya pernah punya pengalaman di dunia bisnis 

internet (e-commerce)? 

 




