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ABSTRACT
Tire long term purpose on this research is to increase and to change the main forrr. of the
business proccss from IKM afl. products cane rvorks in East Java which is still traditional by
using ':rlernet tecirnology, to exiend target market overseas a:rd to increase the global
competitive advzrnages in the global mark-et. Furthermore, the specific targ€r is: to id;nti$'
busrness online artibutes for'each business censc and to transform rraditionat business to
become e-conunerce- The research design is an exploratory qualitatirre which is rsing focus
gro..rn discussion GGD) and operimental research by using in bctw.een model. The research by
using FGD is involving industsial govern:nent agency, consumeni, buinessmqn and e$-u;iness
provido'in order to detemrine the design strategl' for cach business centers- Experimental
research is to how tle'customers' respond for the e-commerce desigrr based on the FGo, muse-commerce design attributes can be improved depend s on the consumers' respond The
research result shows thai rust is thc most important acbr for tie customers other than the
cheap price and eflicien
Kesntords : Desain, e-commerce,lKM, FGD, Experimenul research

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis bersifat
dinamis, hal ini mempengaruhi setiap
perusahaan- Era perdagangan bebas
dunia, GATI (General Agreement on
Tariff ond Trade) dan WTO (World

Trade Organization)

dimaksudkan

untuk liberalisasi perdagangan dunia
yang bukan hanya bebas (free trade)
tetapi iuga adll (fair trade)- Namun
persetuiuan GATT dan WTO tersebut
tidak langsung diterapkan sepenuhnya.

Ada tenggang waktu dan

belum

mencakup semua komoditi- Negaranegara sedang berkembang, seperti
Indonesia, masih punya waktu untuk
mempersiapkan diri hingga tahun
2020.CEPT (Common Effeaive
Preferentiol Torifl) dan negara ASEAN

telah dimulai.

Kesepakatan in i
mereduksi bea masuk antar negara
meniadi sekitar 0 s/d 5o/o dan pungutan
bea masuk. Tantangan yang dihadapi

adalah terbukanya wilayah

dan
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yang unik
persaingan. Kegiatan ekonomi Selain bentuk saluran
e-commerce ini
bersantung pada persainga;;;;i ait"r,prt l .d:ng""

ai*-*" il-y' akanmeningkatkanefisiensibiava
Mengubah strategi bisnis yang
i,I"t"-uir"it yang kuat a'"-u"gdh
masih ditangani secara tradisional
yang akan menang dan tetap eksis
-Pertumbuhanindustrisecaramenuiue-commerce'meningla&an
di pasar domestik nraupun
;;

ilt't"rbtria

keseluruhan

menurun

pertumbuhan IKM iustru

namun

t"ni"-gk"t

citra produk

internasional melalui e-morketing '
meningkatkan volume peniualan'

Peranan [KM ;'2ng b"t;;;;;;t
meninlkatkan pertumbuhan ekonomi
t"pilto"*u"i
penyerapan tenrg, t
"4"
umumnva dan pendapatan
yang relaiii kecil dalam Pertumbuhan pada
Pengem6angan
ekonomi, sefta ketahanan
menfhadapi trisis ekonorni,

il'lo'*I": khususnv-a
rrJapertu lifeillsiasi produk dengan
;[nl- y"rrs keterlibatan konsumen dalam

illffi;i;;

dilakukan pengemba.ngan
memilih
-!"rnifti" pembuatan.Pj"duk seperti
berkelanjutanPerubahan fi''gf<u'ng"i
iendiri rnotif'/cora"k' bahan' desiSn'
eksternal dalam pasar U"u"
serta benok produk dengan
cepaL Pcrusahaan barus warna
yang kompeHtif meruFakan
mengantisipasi pcrubahan tersebut harga tu-L"t d'ri keung$lan bersaing
secara dinamis,yJtu aeng"t rne'yt'surr
akah menizdi
strategi bisnis y*8 ;;;'' ;;^ pe'ntsahaan'
,.Prociuk
utama pelanggan' Design

pititt"a
bl"^itg'ty'
"";'";
produk yang berbeda didukung harga
secaEr berkesinanthunfi
serta kemudahan a'kses
vang tedangkau
'- tu't'
perusahaan tetap .r.tit-" u"i['i
produk' akan
i"rt'"a"i
meningtatrrya kirr"4, pt""-th"-'"
meningkatkan volume peniualan
Dampak dari pasar g#;,-;r''t"
design yang unik
lain banyaknya p.oa* ilii-'y'ne P*ug''i'l''"g*
menirrgkatkan .nild ,a"g
masuk di lndonesia i-"t,ingg" ..1,R'
'
pelanggan' Produk dengan
persaingan bisnis semaldn kJ;- M':'ili rliteri'ura
vang tirrggi akan
ilji""'Jr- p,,r.or. uilJ v"^* r'ilai. pelinggan
piltlian pelanggan' berarti aka:-- r
menaiamkan keunggulan

menladi
rlilakukan IKM semakin t"i"-airt*
n)arket share yang dapat
posisi persaingan i"a*ttti i"o"l"t 'fl"f me"ingkatkat'
ini menyebabkrn t".t,ttt"y' lulnttft merringkatkankineriaperusahaan
e-dtmmerce
P*"r"p"'
aapat ai;angkau dan
;;-;ffi;;;
dapat meninglatkan
terbatasnya lryrn"r, ytngo'aii"tlt'" diharapkan-revenue generation (keunrungan)
padakonsumen
global secara langiung maupun tidak langsung
Supaya tetap eksis di pasar
pengusaha' Hal terebut iuga dapat
dibunrhkan inovasi su'ate'gi U"i'ing bagi
menihemat biava tinggi (cost cutting)
memenangkan pelrngg'n-'D'ia- h'i
prosesnya di
ini diperlukan strategi-strategi khusus karma '"tu"
upaya penerapan
-dEng'n automatisasi' Melalui
u.,tufi- -"r,ittgttd<,,i d'n liengubah
internetv'orking IKM dapat denBan
bentuk proses Uisnis uttm'
bekeria sama dengan
menggunakan internet a'": pittift mudah,
perusahaan raksasa untuk menawarkan
bisnis tradisionrt .".,u;' I-io ;;;'"'
produknya kepada
"pelanggan'
Diharapkan d"ng,, i-pl"-""oti "- Lerbagai
-macam Dengan demikian
para
commerce ini akan *""Jikan
market share IKM
konsumen rn"natp"ttt"n"'-pttJ't bin'-pt'.nyang dapat meningkatkan
bertambah

customizedanm"niangkai'p"-;;i;';'
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pertumbuhan perekonomian daerah
khususnya fawa Timur.

Selain pertumbuhan

ekonomi,

penerapan e-commerce akan mampu

menyerap banyak tenaga

keria

dikarenakan meningkatnya volume
pemesanan produk .Dengan demikian

implementasi e-ammerceini akan
memba-ntu pemerintah mengatasi
masalah penganggunn dengan cara
yang kreatif-

Desain sEategi

e-cominerce

diilustrasikan tertradap

beberapa

entitas penting sepert! igen, pelaku

usaha, konsumen,

pengambil

keputusan, pegawai, keluarga serta
pemerintah. Diperluk:n sfategi khusus
meliputi kemudahan akses serta

keterlibatan konsumen

penibuetan produk
sendiri warna, desigrr

dalam
dengan memilitr

/

motif ./ cora(

bentuk, ukuran, bahan yang ingin
dipesan melalui interneL SEategi ini

dilakukan untuk

meningkatkan
awatenegs dan kepuasan konsumen
karena keterlibatannla. lang praktis
melalui internet dalam pembelian sratu

produk Memang tidak

semua

produklasa yang dihasilkan IKM per-lu
digunakan e-aommerce nomun produk
yang relative membutuhkan e-business
antara Iain industri sandang dan
industri kerajinan. Berdisar uraian di
ata-s maka perlu dilakukan penelitian
pada IKM mengenai e-commerce llntuk
kesiapan IKM menghadapi persaingan
di pasar global dengan kreatif
Tuiuanpenelitian ini adalah :
1. ldentifikasi ab-ibut e-aommerce

sesuai keinginan pelanggan dan
masukan dari berbagai pihak terkait

seperti Dinas

perindusfian,
Lembaga perlindungan konsumen,

Media, Provider. dan pengusaha yang
trersangkutan.

2.
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Desain e-commerce yaitu
pemanfaatan fasilitas elektronik
/
digital sebagai kanal akses (access
channel) untuk melakukan berbagai
kegiatan bisnis mulai dari promosi

produk (desain unik

dalam
merancang e-marketing baik berupa
katalog _ on line, blog dan situs),

pemesanan (customize

_vaitu

meliba&an peran konsumen untuk

memilih sendiri design,

warna,
corak/tuo tif, benfuk bahan- ukuran
pendisEribusian (per;rnfaatan lT emarketing) s€rta tr-ansaksi
pembayaran (pemanfaatan lT / ebonking).
3. Evaluasi desain e business dengan

aaperimenhl research

mengetahui respon

berkaitan dengan

untuk

konsumen
keputusan

pembetian pmduk
4. lmplementasi desain e-bus,;ness

TIN'AUAN TEORITIS
Bisnis on- fiae

Peralihan praktik
ke e-business

bisnis
dengan
memanfaad<an teknologi internet
meiirpakan salah satu bentuk upaya
menghadapi persaingan dunia usaha

Eadlsional

yang semakin kompetitif. Makna

e-

bu-srness sendiri dapat diartikan
pentgunaan tekhnologi intrnet unuk
meningkatkan dan mengubah trentuk
proses bisnis utama (56-meeting_Ebusinesspdf). Para pengamat bimis
mengamati bahwa media internet,
dimana perusahaan langsung dapat

langsung melakukan

mass

ication, merupakan pasar yang
idea! unftrk memasarkan bertragai jenis
barang karena sedap orang memiliki
keinginan dan harapan tersendiri akan
sebuah produk atau iasa- Para praktisi
bisnis sendiri melihat bahwa e-businas
ini menjadi trend dan banyak
co m mu n
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memberikan kontribusi dalam berbagai
hal mulai dari e'ma*eting, e-banking,e'
d$tomer setYice Yang semuanya
memudahkan urusan dan menghemat

biaya
Secara prinsip, istilah e-business
lebih luas diban ding e-commerce, secara
filosofis e-commerce merupakan bagian
dari e-business Fokus e-cornmerce pada
aktivitas/mekanisme transaksi yang

dilakukan secara elektronik/digital
maka e-buslness lnemiliki cakupan lebih
luas, termasuk di dalamnya ; aktivitas
relasi antara dua perusahaap. interaksi
antara perusahaan dengan
pelanggannya, kolaborasi antara

mempromosikannYa

dan
menyampaikannya kepada konsumen'
Tren Pemasaran Yang teriadi saat

ini

bergeser dari

Pendekatan
ts-ansaksional ke pendekatan relasional
dengan fokus Pemenuhan kebutuhan
dan kepuasan pelanggan Pendekatan
relasional adalah sikap produsen untuk
marrrpertahankan pelanggan dalam
iangka panjang atas dasar kesetiaan
dan kepercayaan pelanggan'Banyak
studi empiris membukdP.an.-.bahwa

srat€gi di dalam pemasaran penting
untuk dilakukan Pelanggan meniadi
i<unci sukses penrsahaan dalam bisnis'
Perusahaan harus memberikan

perusahain dengan Para mitra penawaran Produk Yang lebih
baik dari
bsinimya serta pertukaran informasi
antara pen$ahaan dengan para pesaing

lain
sth

memuaskan pelanggan lebih

apa yang Citawarkan PesairrgnYa

(Kotier and Keller, 2006:756)Dalam Pasar global Persaingan
budness
sangat 6nggi karena tidak ada
bis,ris
Iukis@mail.ugrnacid).
batas wilayah, maka perusahaan harus
Saluran e-commerce memilild dua tipe :
1, Saluran komersial : banYak menyusun strategi bersaing yang tepat.
perusahaan Yang telah mendirikan sesuai dengan kondisi bisnis tersebul
strztegi
layanan informasi dan pelayanan cn Porter (1993) mengemukakan
diferensiasi
line yang dapat diakses oleh mereka bersaing dengan strategi
yang telah menda-ftar ilntuk atau penawaran produk yang unik dan
mendapatkan laYanan tersebut strategi kepemimpinan biaya frarga
yang murah dibanding pesaing)' Banyak
dengan membaYar iuran bulanan2. lnternet : laringan komPuter web it"al empiris y'atr1 tnembuktikan
unggul
gtobal Yang mcmungkinkan bahwa p"*""h.rt Yang dengan
unik
komunikasi global Yang cePat dan (mampu membuat barang
mampu
terdesenb-alisasi (Kotler, 2000:756) harga murah) ternyata
rata-rata
di
atas
mencapai kineria
ini,
sekarang
fi.angerak, 2003 : ilartini, 2O06 :
Pada era global
persaingan perusahaan semakin tinggi, Sittimalakorn and Hart 2003)'
Populasi internet adalah
tidak cukup hanya itu saia, konsumen
pun semakin selektif dalam memilih cenderung lebih rnuda lebih makmur,
produk dan lasa Perusahaan bersaing lebih berpendidikan dan lebih banyak
dibandingkan PoPulasi
iecara bebas dalam memasarkan dan pria
Namun, ketika lebih
LeseluruhankePada
mendesign produknYa
lnternet,
konsumen. Hal ini menjadi tantangan banyak orang beralih ke
orang
meniadi
qtberspoce
bagi produsen dalam negeri bersaing di pupolasi
pasar bebas dengn produsen dari luar yrrrg rn"rgg,rnakan dan terbedakannegeri untuk menciPtakan barang Mereka menentukan ienis informasi
pelEsaran yang ingin mereka terima

usahanya dan

sebagain-va @
marketing,
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tentang fenis produk dan jasa serta

dalam jenis kondisi tertentu. (Koder,
20O0:756)

dan customer value yaitu nilai yang
diterima pelanggan ( Aaker,1993 ;
Koder and Kellea2006). Semakin tinggi

Melalui e-business banyak ciu'a produk akan semakin
keuntungan yang diperoleh baik nilai yang diterima
konsumen maupun pemasar/pemilik
usaha- Bagi konsurnen,. mereka akan

mendapatkan kemudahan dalam
rnencari dan memilih suatu bararg
informasi yang diterima reladf jauh
lebih bariyak dan sangat obyekdf,
konsumen pun 6dak perlu menghadapi
sales person dan tidak.peilu mengantri.
Bagi pemilik usaha; mereka dapat cepat
menyesr:aikan diri dengan kondisi
pasar sehingga setiap saat bentuk
penawaran serta deslaipsi produk bisa
dirubah sewaktu-waktl L Melalui media
internet ini, para pemilik usaha iauh
lebih itit dalam mengeluarkan biaya,
baik untuk sewa kantor, pembuatan
katalog kertas yang dapat digantil,.an

oleh katalog digital dan

sebagainyaPara pemilik usaha iuga dapat membina
hubungan baik dengan pelanggan seita
bclajar lebih banyak dari mereka. Di
samping itu, pa!-a pemilik usaha secara
otomatis juga dapat mengetahui berapa
banyak orang yang mengunfungi situs
on lrne mereka, hal tersebut berguna
untuk meningkatkan tawaran dan iklan
mereka- (Kotler 2O06:758)
Demikian halnya dengan
pelaksanaan e-busi ness ytang melakukan
segala aktivita-s bisnis melalui internet
yang iuga melibatkan konsumen daLam
memilih design, warna, corak, bahan,
ukuran sebelum pmduk tersebut

dibuaL dapat meniadi citra

!'ang

di benak konsumen. Banyak
studi empiris yeng membuktikan
bahwa citra merupakan komponen
berbeda

penting dari kuali+-< produk yang akan
meniadi penentu keputusan pembelian
pelanggan (Martinich, 1998 :Zerhamal,

1990). Citra produk

merupakan

komponen penting dari brand equier

25

tinggi pula

pelanggan.
Pelanggan akan membeli produk yang

trremberikan nilai tertinggi dibanding
pesaing relatifirya Semakin produk
tersebut meniadi pilihan konsumen
maka semakin tinggi volume peniuala&
yang pada akhirnya meningkatnya
kineria perusahaan
Potensi Fasar Onrine
Pertumbuhan pengguna internet
berlangsung pesaL Pengguna internet
dunia tahun 2000 sebanyak
506-700.000 orang dan mengalami
peningkaan meniadi 1.086.250.903
ota,:g tahun 2006. Dengan perubahan
jumlah yang demikian besar, pengguna
internet meningkat 200% dalam enam
tahun- Demikian puia dengan pengguna
internet di Asia dari 114.303.000 orang
tahun 2000 meniadi 394.A72.2!3 crang

pada tahun 2006. Di Asia terjadi
peningkatan jumlah penguna internet
sebesar 24596 dalam enam tahun
Peningkatan serupa iuga terladi di
Indonesia. Pengguna internet tahun
2OOO seiumlah 2-000.000 omng
meningkat rnenjadi 18.0C0.000 orang
tahun 2006. Dengan kata lairl teriacii

peningkatan pcsat sebesar

SOOo/o

sclama enam tahun

Urutan pertama populasi
pengguna internet terbesar di dunia
masih ditempati oleh Amerika Serikat
yang mencapai 2O7.161.706 orang.
Berikutnya berturut-turut diikuti oleh
China 123.000.000, fepang 86.300.000,
dan India 60.000.000. Bila ditiniau dari
tingkat penetrasi internet di negara

dari 20 negara
pengguna internet terbanyak Amerika
Serikat merupakan Negara dengan
tingkat penetrasi yang tinggi, yaitu
masing-masing

26
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69,3Vo- Urutan

kedua dan

ketiga
ditempati oleh AusFalia 68,4% dan
Kanada 67,9%- Sementara itu,
lndonesia menduduki urutan ke-19
dengan tingkat penetrasi 8,196. Dengan
posisi ke-19 itu, lndonesia berada pada
posisi setinglat lebih rendah dibawah
China dengan tingkat peneEasi 9,40lo
dan setinglat iebih tinggi diatas lndia
dengan tingkat p€netrasi 5.4olo. Melihat
gambaran perkembangan tersebut,
dapat Cinyatakan bahwa potetpjpasar
onliee besar sekali baik untr.rk pasar
dunia. secara keseluruhan mauPun
pasar Asia dan Indonesia Apalagi bila
menyaksikan Asia yahg penetrasinya
baru mencapai 10,806 dan Indonasia
khususrrya yang baru samPai Pada
tingkat pe4ctasi 8,1%. Dipert<irakan
peneEasi pasar online Indonesia masih
akan re.nls mengalarni peningkatan
Potensi ini meniatii ,menarik untuk
berPeluang
dan
diamati
menguntungkan iika dimanfaad<an
der4an baik

IVol 20 No' 1 Desember 2013

with respe* to a given obiect'. Atlitude

diartikan sebagai cara

seseorang
ran
pembelala
berperilaku dengan suaF-r

predisposisi dan kecentierungannya

memberikan resPon tanggaPan Pada
suatu obyek baik Yang disenangi
ataupun tidak disenangi- Peter dan

Olson (1999:130)

mendefinisikan

attitude sebapi suatu proses evaluasi
konsep secara menyeluruh- Hal ini
mern ungkinkan seseomnS merespordengan cara merrguntungl'an secara
konsisten berkenaan dengan obYek
ataupun alternatif yang diberikan
Siarasi ketika konsumen mencari cara

untuk

memecahkan

Persoalannya
kebututrannya,
konsumcn akan senantiasa membentuk
atritude (baik positif rn:uprrn negatif)
tentang produk atas dasar informasi

dalam pemenuhan

yang telah diterima dan luga kognitif

konsu*..r, sendiri (knowldge

dnn

beliefs)-

Secara teoritis F'ishbein (1993)
mengajukan definisi sikap fang sering

internet untuk meniadi acuan Pemahaman banYak
aktivitas bimls akhlr-akhir ini peneliti. Menurut Fishbein sikap adalah
Pemanfaatan.

mengalami perEmbuhan yang PesaL
Total nilai perdagangpn produk dan
jasa dunia melalui e'commerce
mencapai $4.3 uiliun pada tahun 2004.

tingkat "pertumbuhan perdagangan

melalui internet dari tahun 2C01 hingga
2005 mencapai 680/0 di Amerika
Serikat, Eropa 9lVo, dut Asia 1099o
Menarilcrya adalah 85o/o dari

'an inilividual's disptition to reoct v'ith
a cstain degree of fcvnrahlmes'-s and
unfavombleness to an abiect, behavion
Wrson, instidltion, or event - or to any

of the individual's
memuat beberapa
pokok pemahaman konsePtual Yang
discriminable ospect

umrld. Definisi ini

penting Pertam4 sikaP memPunYai

oby"k Orlr* konteks umum obYek'

dipahami secaia luas Obyek dari sikap'
perdagangan online tersebut adalah dapat meliputi Perilaku Produk,
usaha berskala kecil dan menengah kategori produk, iasa, orang, organisasi,
ide, ier internet, dan sebagainya- Dalam
(Celuch et aL, 2005).
penelitian ini yang dimaksud obyek
sikap adalah interneL Yaitu sikaP
Attitude
Attituile dalam konteks Perilaku terhadap toko onlfne Yang kedua, sikap
konsumen menurut Schiffrnan dan konsumen terhadap obyek merupakan
Kanuk (2004:253) adalah An attituda hasil dari pembelaiaran yang diulang
is a learned predkposition to behave in a Makstdnya sikap yang berhubungan
consistenly favomble or unfavorable way dengan toko online dibentuk melalui

perusahaan

yang bergerak

Pada

Aplikasi E-Commerce pada IKM (ART)....- (Suwitho & M.Nadjib Usman)
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aktivitas interaktif dengan internet

semuanya memiliki dampak yang
kuat
Me_nunrt Mowen dan Minor dari ottitude lainnya Ketika konsumen
(2001:319) Attitude mendorong orang mempuny'ai amit:ade yang nega{f
untuk berperilaku secara konsisten terhadap suatu aspek atau lebih pada
terhadap obyek yang dinamis. praktik pemasaran perusahaan, maka
Intensitag dukrrngan, dan. kepercayaan kemungkinan mereka tidak berhenti
adalah sifat penting dari attitude menggunakan produk tersebuE tetapi
Masing-masing sifat ini akan iuga mendorong kerabat atau temani:ergantung pada kualitas pengalaman teman untuk melakukan ha! yangsama
sebagai media komunikasinya

setara. dan beberapa attitude lebih

konsumen sebelumnya dengan obyek

attitude._ Selnentara

konsumen
mengakumulasi pengalaman baiu,
attitude akan berubah Sthiffman dan
Kanuk' (2OO4:265J nrenyatakan bahwa
secara umum, segala informasi yang
dirniliki konsumen tentang produk dan

Attitude dilakukan konsumen
berdasarkan pandaigannya terhadap
produk-.Cfir proses belaiar baik dari
pengalaman ataupun dari yang lain.
Attiude konsumen bisa mer.rpakan
a ftitudqositif maupun negatif terhadap

produk-produk tertenhl. Dengan
jasa akan semakin mungkin untuk mernpelajari ki:adaan jiwa dan keadaan
membenFuk ottitude pada produk dan
tersebuL Kemampuan seseorzlng
untuk mernpertahankan erraiuasi dari
kesukaan alau ketidaksukaan,
mengenai penlsaan dan emosionalnya

j"o

serta kecenderungan untuk bertindak
terhadap suatu ;de atau obyek Hal ini
berkaitan dengan attittde yang akan

menempatkannya
pikirannya

dalam

bingkai

Attitude
menggambarkan
penilaian, pcrasaan. dan
kecenderungan yang relatif konsisten
dari seseorang atas sebuah obyek atau
gagasan (Kotler dan Amstrong, 2001 :
218). Dari definisi tersebut, dapat
diuraikan bahwa attitude merupakan
oiganisasi keyakinan yang relatif tetap,
memiliki kecenderungan untuk

dipelaiari, untuk merespons

secara
konsekuen
menguntungkan atau tidak, positif atau
negatif, suka atau tidak terhadap obyek

konsisten

dan

atau situasi- Seorang
mempelajari ottitude

individu
melalui
pengalaman dan inter-aksi dengan orang
lain. Meskipun ottitude ini dapat
dipelaiari dan dapat diubah dari waktu
ke waktu, pada setiap saat tidak

pikir dari attitude

seseonrng

diharapakan dapat menentukan
perilaku konsumen. Keadaan liwa
tersebut sangat dipenganrhi oleh
b-adisi, kebiasaan dari kebudayaan dan
Sedangfun
keadaan pikir seseorang merupakan
cara berfikir yang dipengaruhi tingkat
pendidikannya.
Attitude konsumen merupakan
,kunci perusahaan dala:n lingftup pe<ae
y-ang berubah-ubah. Dengan mengenal
variabel perilaku konsumen merupakan
titik pangkal untuk mengenal segmen
pasar sehingga memberi petuniuk bagi

lingkungan sosialnya

pemasar mengembangkan produk
harga, tempat/okasi, dan promosi.
Atticude . memiliki tiga komponen
pembentulq yaitu:
l. The afective componenL Komponen
ini meliputi feelings dan emodons

seseorang terhadap obiek, topik

2.

ataupun ide.
The cognitive componenL Komponen
ini meliputi gambaran mental
seseoErng, pengertian, pemahaman
dan interpretasi terhadap
seseorang obiek ataupun isu- Hal ini
merupakan suatu pengetahuan

2A
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ftnowledge) dan persePsi

3-

Yang

diterima sebagai bentuk bell:efs.
The ccnative mmqonenL KomPonen
ini merupakan refleksi. dari maksud
dan tuluan indMdual, tindakan atau
berarti
perilaku yang
kecenderungan indMdu unhrk
mengambi! suatu iindakan sPesifik
dan perilaku-

No-

1Desember2Ol3

merupakan pemberian penilaian yang
berbeda untuk setiap afibut produk
sesuai dengan kePentingannYa
Pemasar mengukur komPonen dengan
meminta konsumen mmYebutkan
evaluasinya frasa suka konsumen)
terhadap setiap kepercayaan utama
[Albari,1999 : 51). Selain itu akan
ditambahkan pengukuran terhadaP
konadf.

penelitian ini
si'rap
untuk menespon
mengharapkarr
Dalam

terhadap internet dan toko

onllne
dengan menggunakan skala
pengukuran sikap dari resPonden
dengan tiga komponen rvaitu kcgldtif,
afektif, dan konaCf Karena dalam
pandangan sikap multidimensi,
komponen ,, kogrutif memPengaruhi
komponen afektif, dan kcmPonen
afektif mempenpruhi komPonen
kcnadf (!llfed and Winea 2002).
Pengukuran aftiarde konsumen
yang digunakan Fkhbein Multi Awibuu
Mod eI melibatkan komponen cognitive
dan affe*ive Komponen cognitive
dihrniuld<an . oleh keyakinarr
kepercayaan, atau. Pengetahuan

konsumen terbadap atribut-afibut

tertentu. Komponen cirynitive
merupzkan tingkat kePeraYazn
konsumen terhadaP obYek
Kepercayaan ini diperole.h melalui

proses informasi yang diCapatkan dari
pengalaman langsung dengan obYd<
dan dari komunikasi sumber lain Oleh
karena itu, menurut Fishbein ini untuk
mengetahui attitude konsumen, kita
harus menentuk an kepercayaan (beliefl
dari konsumen terhadap obYek Yang

dimiliki obyek aribuL

Seseorang

konsumen akan memproses informasi
dan membentuk kepercayaan terhadap

METODE PEN-ELITIiN
Desaln penelitian

Penelitian ini

meruPakan

elaplomtory res;anrcfi. Dalam penelitian
ini digunakan 2 Pendd<atan Yaitu
pendekaan kualitadf dan pendekatan

kuantitatii. Pendekatan kuaiitatif
dilakukan dengan Faats GrouP
Dbanssion (FGD) yang

berEiuan untuk

menentukdn permasalahan Yang
dihadapi pengusaha dalam praktek ed)mmace, pertimbangan konsumen
dalam memutrid*m Pembdian secara
onltne.dalam FGD ini mi:Iibad<an pihak
,

Dinas PerindirsEian dari Perdagangan,
pengusaha, para praktisi bimis online
dan koixumen potensial (konsumen
yang sering melakukan Pembelian

secara online) masukan dari FGD
diharap dapat diiadikan dasar dalam
penyusunan desain eamtnerce ini.

Exploratory r*earch dimaksudkan

untuk

mendaPad<an/mengetahui

respon konsumen atas desain

e-

commerce Yang telah

dibuaL
diharapkan akan menladi dasar penting
unhik penYempurnaan desain ecommerce

ini

Inforrnan penelitian

Populasi penelitian dengan FGD
atribut-atribut tersebuL Komponen
affrctive diketahui melalui reaksi adalah semua Pihak Yang terkait
emosional atau pernyataan tentang dengan pengembangan IKM Yaitu
perasaan konsumen Evaluasi stakeholder dari bisttis IKM meliputi
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Dinas Perindustrian,

e-

Lembaga

Perlindungan Konsumen, Provider,
Pengusaha, Konsumen baik yang eksis
maupun yang potensial. Adapun jumlah
tim dalam FGD 10-15. Populasi untuk
eksperimenial research adalah
konsumen yang eksis dan konsunren
potensial untuk produk yang

ditawarkan- IKM tersebuL Sampel
ditentukan dengan purposive sampling
sebesar 60 responden (Terdapat 5
senEa : Moiokerto, Iomban& Lamongan
dan Sidoafo, masing-masing sentra
sebesar 15 responden. ). '

menyempurnakan

design

commerce.

HASIL PENELITIAN

Foarc Group Discu.ssion (FGD)
Penelitian dalam bentuk FGD ini
telah terlaksana selama 1 bulan yaitu
mulai 1 Agustus 2013 - 15 September
2013. Penelitian dilakukan di setiap
sentra industri dengan melibatkan
berbagai pihakrntara lain pihak Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan

di.-'

setiap Kabupaten.

Selain melibatkan pihak Dinas
PerindusEian dan Perdagairgan,
penelitian ini iuga melibatkan

Analisis data

Dengan trianggulasi data data
yang sudah valid dari FCD Research pengusaha IKM pada sentra yang telah
akan , dianalisis dengan deskripsi ditentukan yaitu sentra industri Kab.
kualitatif. Berdasar deskripsi kualiratif Sidoario, t"lojokerto, Jombang dan
tersebut disusun desain e-comme:-ce Lamongan. fumlah pengusdha yang
Selanjutnya responden (konsumen diunCang sejumlah 5 pengusaha setiap
eksis dan konsumen potensial ) diminta sentra, Adapun penentuan pengusaha
untuk evaluasi desa!n e-@mmerce yang diundang ditentukan oleh Dinas
tersebuL
Tahapan Penelidan
t. Exploratory resecrch dengan Focus
Group Discussion (FCD) unruk
. identifikasi atribut desain produk
yang sesuai untuk masing-masing
sentra industri- Focus group
dkcussionraearch untuk
menentukan Desain e-commerceini
melibatkan berbagai pihak terkait
seperti : Lembaga perlindungan
korrsumen, Provider, Dinas

perindustrian,

pengusaha,

Perbankan, Customer (baik yang

eksis maupun potensial),dan
perusahaan kargo2- Desaine-cam merce hasildari Focus
Croup d iscussion research
3, Experimentnl research dengan in
between untuk mendapatkan respon
konsumen atas design produk

dengan

harapan

dapat

Perindusrian dan

perdagangan

setempaL Pihak lainnya yang terlibat

dalam penelitian FGD ini adalah
konsumen potelrsial dan pengusaha
bisnis online yang telah eksis.
Lokasi untuk FGD dilak;kan di
Kantor Dinas Perindustrian dan
Perdagangan atau di sentra industri
tergantung kesepakatan yang telah

diatur terlebih dulu oleh

Dinas

PerinCustrian dan perdagangan.Secara
ringkas hasil FGD di \setiap daerah
relatif sama yaitu sebagian besar pihak
pengusaha kurang siap melakukan
brsnrs online, selain disebabkan
kemampuan teknologi yang

minim,kurangnya fasilitas pengusaha
iuga masalah budaya serta kurangnya
kemampuan membuat produk dengan
standarisasi tinggi seperti yang diminta
konsumen-
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Hal uama Yang diPertimbangkan
konsumen dalam Pembelian online
adalah kepertayaan, ketepatan waktu
pengiriman, ketepatan kualitas produk
ieperti yang diianiikan' Disisi lain pihak
pengusaha dalam hal ini IKM merasa
iral tersebut nterupakan kelemahan/
keterbatasan mereka- keterbatasan
modal dan tenaga keia meniadi
kendala utama Perusahaan untuk
standarisasi produk dan pengiriman
produk tepat walcu.
SebetulnYa Pihak Dinas
PerindusEian sebagai insta, si
pemerintah telah banyak memfasilitasi
pengusaha untuk meninglrad<an
t"rnrrnporrt teknologi dan Produksi

IKM. Narnun hanYa

beberaPa

pengusrha , saia Yang mcnggunakan
iasilitas tersebut, sebagian besar
memiliki Pola Pili5r Yang belurn
orientasi pada pelanggan- Sef'erti
Peraiin dari Nioiokerto sebagian be=r

mereka titiak menerima

pclanggan kerika

Pes:rnan

Pela'nggan

mcmberikan ide baik tentang wa!-na

at2u motif anyam-an, mereka hanya mau
membuat produk seperti yang peraiin
inginldn baik dari segi warna Eraupun
motif dll Tidak ada keriasama Yang
bagus antara sesama Peraiin' (t'!{

Jombang
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dan Lamongaq Yang terdiri

dari peraiirl

Petugas

dari

Dinas

Perindusgian, konsume& serta praktisi
bimis online. Beberapa ma$kan Jrang
diperoleh dari FGD antara lain:
Desain e'Disnis
Desain e-bisnis telah dibuat dan
dilakukan Penelitian untuk daPat
mengukur resPons Para konsumen
terhidap toko online Berdasar hasil
FGD,selanjutnYa diPilih satu

Derusahaan Yang siaP untuk bimis
online dalam arti pengusaha tersebut
mempunyai rnotivasi tinggi untuk
bisnisonline,penentuan pengusaha ini

berdasar masukan dari

Dinas

Perindusu:ian dan Perdagangan
llnhtk semua Pen8usaha Yang
terpilih peneliti mendole:mentasikan
sambar Produk YanB diPioduksi/
iitawarkan lendraP dengan
deskripsinya, proses produksi,serta
khusrs Yang mereka
o"nr*.^
Lwarkan unhrk menarik P€rhadan

konsumen notensial.Dsain bisnif
onlfne ini ke depan <iirencanakan link
densan Unair, ITS, DInas Perindustrian
dan Perdagangan Profinsi lawa Timur'
Uno-rk sem]entara belum di online'l<an
karena sistem
dengan

Perbankan

.r.-lbrrro.t dalam bisnis online ini

daoat disimPulkan asosiasi tidak
berialan derlgan bagus). Sering[ali
meieka bersaing harga dengan 6dak

Lelrm *"negu ttaka,t pa.ypol Meskipun
demikian semua insEument Yang

mengalarni
t.-rugian. Berbeda dengan pekumpulan
peralin anYaman bamboo dan Pandan
Kabuh
V.ni ada di Kecamatan
i<rbuprt"r, lgrnbang- SekaliPun
perkumpulan mereka kurang
ierorganisasi dengan baik nalnun
mereka komPak dalam menentukan

contact Pelanggan Coment Yang
mendukung atau Positif akan
meningkatkan kineria website ini

logis sehingga mereka

harga. Di lingkungan Peraiin ini
terdapat beberapa pengusaha sukses
mdmbantu Pemasaran Produk IKIvL

FGD dilakukan di
kabupaten yaitu Sidoario,

beberaPa

Moiokerto'

dibutuhkan untuk PaWl

sudah
disiapkan. Dalam desain bimis online
ini disiapkan spoce unhrk coment dart

sehingga diharapkan keriasama yang
tinggi anara IKM untuk memberikan
yan! terbaik Pada customer, karena

hr-n trt, IKM tidak

memuaskan
customer akan berdamPak Pada IKM
yang lain. Hal ini karena konsep yang

digunakan adalah amoll

Aplikasi E-Commerce pada lKNf (ART)..... (Suwirho & M.Nadiib Usman)

Dalam desain bisnis online ini
seUap IKM ditreri password khusus yang

dapat digunakan untuk mendisain /
merubah display produknya seperti
merubah produk yang ditawarkan,

merubah harga, merubah produk
unggulan dll. passwot,l diatur

sedemikian rupa hanya dapat untuk
merubah display lKl,I tersebut dan
tidak bisa nrasuk dalam aCministrasi
iKIt{ yang iain. Secara ringkas dapat

bentuk
!a]am
Diharapkan
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localhost/prestoshop.

banyak masukan untuk

penyempurnaan desain websrte ini.

Respon Konsumen Terhadap Desain
Bisnk Online
Tujuan dari desain website www/
anlnman-jatim.com ini adalah untuk

meningkatkan pemasantn produk_

produk IKM di fawa Timur.

audience dari bisuis onlrne

l.arget

ini adaia-h
disimpulkan bahwa sJtirp lkrra
mempunyai password unEk . konsumen potensial yang
administrasi IKM masing-'6s5in& dan menggunakan interneL untuk

peneliti mempunyai superadministrasi
yang dapat masuk ke semua IKM.
Sehingga ketika IKM mempunya.!
pcrmasalahaq prcvider webite yai!;.)

tim peneliti dapat membetulkan
permaszlahan tersebut dengarr sistem
online-

Dalam desain websire

ini

iuga
ditampilkan proses produksi pada
masing-masing IKM, diharapkan
dengan upload proses produksi ini akan
meyakinkan konsumen bahwa provider
dalam hal ini IKM adalah memang
produsen, .bukan pengepul.Desain

bisnis online yang sudah selesai

dibuatkan hosting dan- doniitinadapun
alamat w ebsite adalah ww*,/o nyaman_
jatim.com. Desain weDsife ini masih

mengetahui efei<tifitas dari desain ini
dilakukan survey dengan harapan akan
menyernpurnakan desain bisnis online
ini. Populasi yang digunakan da.ram
suwey ini adalah individu yang pernah
melakukan pembelian onlrne. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan

ini adalah accidental
sdmpling dan purposive sampling. \ain)
individu yang pernah melakukan
pembelian produk seca:-a online dan
dalam studi

berusia t7 tahun kearas_ Jumlah
sampel/ responden dalarn survey ini

ditetapkan sebesar 30 responderr.
Namun, jumlah responden yang
merespons dengan lengkap sebanyak
25 orang.

Sebagian besar responden adarah laki-raki dengan usia 25-32.
Mengenai umur dan
jenis kelamin responden dapat dilihat pada
Tabel 1.

Tabel 1
Umur dan ler.is Kelamin Responden
Umu

gend e

Laki-laki
Wan ita
Total

r

25-32
Irnl
6

74

Sumber d ata primer diolah

33-40

o/o

fml

Vo

lml

57,74
42,A6
100

7

63,64
36,36
100

15
10
25

4
11

Total
%
60
40
100
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oembelian onlina Ditiniau

dimungkinkan karena orang
pada usia tersebut relatif sudah mapan

Hal
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ini

dari

sisi
bahwa

iingtat pendidikan terlihat
p"iaiaikn resPonden orkuP

ialam hal keuangan

(rrremiliki
pendapatan sendiri)- Sehingga besar
i<emungkinan sering melakukan

baik

karena sebagian besar pascasalana
seperti terlihat Pada Tabel 2-

Tabel 2
Tingkat Pendidlkan Akhir responden
No
1

2
5

o/o

umlah

Pend idikan terakhir
K
srdu
ma
Di
s1
ana
P
Total

4
5

t6

7

28
36
100

20

9
25

sumber : Data Primer diolah

Tabel 2 menuniukkan bahwa sebagian
besar resPonden berPendidikan
pascasarjan4 hal ini iika dikaitkan
i"ng- urut resPonden Yang sebagian
besar usia 17-32, maka resPonden

merupakan individu usia produktif
yang berpendidikan tinggi' Demikian

hainya iika dikaitken dengan Tabel 3'
vaiu dntang PendaPatan resPonCen'
.rU arp"i diielaskan karakteristik
responden clisini adalah individu usia

*.r-d", bcrPendidikan 6nggr dtl
berpendaPatan tinggr Yaitu 3-5
jtlbulan.

Tabel 3
Pekerlaan dan Pendapatan responCen
enda ptrr
Pekeriaan
Ka

.Swasta

Wiraswasta

.1 Ir

1 Jt-<3

lt

3Jt-<S Jt

lml

lml

o/o

lml

o/o

0
0

o

2

0

1

3
50
2
25
25
I
o
0
100 6

100 1
0
o
0
Ibu RT
100 4
'1
Totai
Sumber : Data Primer diolah
Mahasisvra

1

>5

Totai

Ir

%

Im!

%

lml

Vo

50
33
17

5

36
29

40

0

3

10
7
5
3

100

t4

4
2

t4

21
100 25

2A
20

t2
100

pembelian online adalah tiket
Sebagian besar produk yang dibeli responden dalam
pembelian buku maupun iurnal' Adapun alasan

[p.rr"*r,, trav;l dll) dan

khuzumya efisiensi
merek, sebagan ["1" 'a'r'n masalah efisiensi
dibanding beli di pasar
waktu dan efisiensi biaya' dan harganya relatif murah
dapat dilihat pada
online
bisnis
ffi". ft,I"ng"nri p.oaut y".,g '"ring" dileli-dalam
?"'pon"tlen melakukan pembelian onlirie dapat dilihat
Tabel 4 dan meng"r,"i
"t".a,,

ffi;;li";

pada Tabel 5.
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Tabel 4
Produk yangdibeli secara.online

Produk

No
1

Baiu

2
3

Buku

4

umlah
2
2

inal
!Tiket

'|

Mixe
t musik)
6
Craft souvenlr
7
Tas
lumlah
Sumber: Data primer yang diolah
5

10
2
3
5
25

o/o

8
B

4
40

I

72
20
100

Tabel 5
Alasan pembelian online
No

umlah

Vo

1

1

4
56
40
100

Murah
'3
Efisien
umlah
Sumber : Data primer diolah
2

'l'anggapan responden

74
10
25

atas

desain trisnis onlrne ini dapat dilihat
pada Tabel 6 Secara umurn sebagian
besar respo-nden menyatakan bahwa
desain website ini biasa-biasa sala.

Kelebihan utamanya hanya

pada
secrching yang nrudah. Sebagian besar
responden menynkai website ini karena

pibduk yang ditawarkan

reladf
trervariasi yaitu kategorinya banyak

Namun beberapa

responden

menyatakan produk yang ditawarkan
menarik dan memiliki keunikan. Seperti
motif anyaman map misalnya, menurut
responden nrotif anyamannya menarik
tidak banyak ditemui di pasar-pasar
off ine.
Saran yang diberikan responden
terkait produk tersebut, adaiah IKM
sering mengganti produk yang

didisplay sefira rutin,

sela;n
keunikan
ditambah
harga ketika

meningkatkan
tentunya.Selain itu perlu
informasi potoirgan

konsumen membeli banyak produ[

atau rantard khusus Saran

yang

diberikan responden agar website ini
tampil lebih menarik terkait variasi
produk adalah menambah -liategori

arti setiap kategori
produk ada dua atau lebih ienis produk
seperti kategori aksesorit peralatan
rurnah tangga, bisa ditambah dengan
jenis kategon lainnya. Kategori Alat
rumah tangga selain dari bambu dapat
ditambah enceng gondokSaran yang
produ(dalam

diberikan responden terkait dengan
deskripsi produ( pada setiap feoture
produk selain deskripsi tentang produk
tersebuE perlu ditambah.
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Tabel 6
Respon atas Desain l/ebsr'te anyaman-iatim-com
No

1

2

3

4
5

6

7
B

Sangat
Setuiu

Uraian

Searching
dalam website

mudah
Homepage
menarik
Kombinasi

'#amayang
digunakan
menarik
Infonnasi
lenekap
Gambar
pmduk iela-s

Gamb#
produk
menarik
Deslcipsi
pmduk ielas
Variasi

Saryat tidak
setu

Tidak

Setuiu

Setuiu

lml

o/o

2

8

24

6

24

24

3

12

2A

I

32

5

20

2

I

2A

1

4

0

0

8

32

5

20

5

20

B

32

5

20

5

20

o/o

lml

o/o

lml

60

5

20

3

t2

0

0

13

s2

6

7

28

9

36

6

0

o

10

40

s

20

13

<)

L7

68

7

7

2A

7

28

77

6B

lml

o/o

15

produk
bzuryak

9

Ketika butuh
produlq s")'a

16

+

I

2

I

a

berniat untuk
membeli
produkyairg
ditawarkan di
website ini

10

Saya

berniat

untuk

B

32

7

2A

6

24

4

76

.'

menginforma
skan website
irri pada
teman/keluar
ga

Sumber : Data Primer diolah

Informasi produk IKM Yang membuat
lengkap dengan alama! no tilpun dan
email. Dimaksudkan supaya konsumen
tidak ambigu, tentang produsennYa

karena ada 2 Produk seienis Yang
diproduksi 2 tKM Yang berbeda

Sebagian besar responden menlratakan
homepage relanf bagus, namun ada

Aplikasi E-Commerce pada IKM (ART)....- (Suwithc & M.Nadjib Usman)

beberapa masukan dari responden
untuk menambah logo semua institusi
yang terlibat tidak hanya Departemen
perindustrian dan Perdagangan saia,
yaitu ditambah logo STIESIA Mengenai
Eambar ho mepoge bebcrapa responden
menyarankan dibuat lebih unik lagi.
Homepoge depan harus dapat mewakili
semua produk Agar lebih menarik
Homepage dibuat daiam bentuk /aslr
(gerak)

Desain bisnis online wwrO/anyaman-

iatim.cam

masalah yang dihadapi adalah masalah

dana lndustri anyaman pandan dan
bambu di fombang masalah yang

dihadapi adalah kurang kuatnya
asosiasi dll. Sehingga perlu penanganan

yang berbeda untuk masing-masing
senEa. Pertimbangan utama konsumen
dalam pembelian online adalah
efisierrsi, Dasar utama praktek business
online adalah kepercayaan. Konsumen
akan melihit dari coment konsumen
Yang lain, maka dalam desain bimis

online ini harus disiapkan coment list
untuk konsumen.

Masukan dari responden
dianalisis, kemudian diaplikasikan pada
desain yang masih ada

di

lomlhost/prestashop- Selaniutnya
sesudah website riirevisi sesrrai

keinginan konsumen potensial, maka
webslte diupload, WnE dapat dilihar
pada www/anyaman-jatim.am.
Adapun beberapa perbaikanya antara
lain adalah perubahan home page
seperti harapan responden yaitu

homepage dibuat unik
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menunjukkan karakteristik dari produk
yang d ijual/ditawarkan dalam websife
SIMPUIITN DANSARAN

lnternet bukan hal yang baru bagi
semua pengusaha termasuk IKM di
Jawa Timur, sebagian besar pengtrsaha
sudah faham dengan interneL Namun

belum banya-k pengusaha yang
menggunakan fasilitas tersebut untuk
meningkatkan kineria bisnisnya
Beberapa kendala yang dihadapi setiap
sentra industri terkait dengan bisniss
online tidak sama- Sebagai contoh
adalah IKM anyaman bambu di
Mojokeno masalah yang dihadapi
adalah SDM, sehingga kurang mampu
memenu hi
perrntntaan
kosumenlndustri keraiinan enceng gondok

Desain bisnis online yang dibuat
e mall dengan banyak
kategori produk dan manufaktur. Seiiap
IKM mempuuyai possword sendiri,
sehingga mereka bisa merubah disploy
produk sendiri. Namun password Ciatui'
sedemikian rupa" sehingga masingmasing IKM tldak bisa 1n25uk dalam
IKM lainnya Posswotdsuperad min yang
dalam hal ini dimiliki oleh tim peneliti
bisa memperbaiki secara online ketil*a

berbentuk

teriadi kerusakan pada sefiap lKtvl
Desain bisnis online yang masih dibuat
dalam bentuk locolhost mendapatkan
banyak maiukan dari responden antara
lain gambai homepoge harus mewakili
semua IKl.{ yang masuk dalam website

Setiap kategori produk sebaiknYa
memiliki 2 atau lebih ienis produk
Tampilan produk tidak menarik untuk
itu diganti gambai-nya dengan
pengambilari gambar yan9 lebih
menarilc Deskripsi produk kurang ielaq

sebaiknya setiap produk diberi
deskripsi yang ielas termasuk informasi
produsennya supaya tidak konsumen
tidak bingung karena menggunakan
konsep e-mallDesain yang sudah
direvisi berdasar masukan responden

diupload

di internet dengan almt:

www/onyomon-jatim
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Berdasarkan simpulan maka
disarankan desain btsniss oniine ini
dapat dikembangkan yaitu semakin
banyak IKM yang terlibat dalam u.'ebsite
ini. Dalam menambah IKM yang terlibat,

perlu diprioritaskan IKM

yang
memproduksi kategori produk yang
sud;rh ada. Untuk keberhasilan inovasi
bisniss onllne ini dibutuhkan dukungan

dari Dinas Perindustrian dan
masing-tnasing
Perdagangan
Kabupaten untuk menyelesikan
kendala-kendala IKM seperti
pengembangan kemampuan teknolcgi
informasi, banhran dana, pelatihan

ketrampilan untuk

peningkatan.

kemampuan produksl
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