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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi menurut Shifman&Levy (2014) merupakan media untuk 

melakukan pertukaran informasi secara global. Era globalisasi ditandai dengan 

pudarnya batasan wilayah (Steger, 2017). Internet merupakan salah satu alternatif 

yang dapat digunakan untuk menghilangkan keterbatasan dalam era globalisasi, 

sehingga informasi dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun 

dengan menggunakan internet (Mueller, 2017). 

Menurut Taib, Udin & Gani. (2015) perusahaan dipersyaratkan dapat 

mengimplementasikan teknologi agar dapat bertahan dalam persaingan. Internet 

dapat memberikan pertukaran informasi secara global. Hal ini juga dapat 

dimanfaatkan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang dan bertahan dalam 

persaingan. menurut Ho, et al. (2015) internet dapat menambah efektifitas para 

penggunanya, serta memberikan image yang baik bagi perusahaan. 

Masyarakat Indonesia, dewasa ini telah sadar mengenai pentingnya 

menuju era globalisasi. Kesadaran ini terlihat dengan mayoritas penduduk 

Indonesia telah menggunakan internet. Hal ini terbukti dengan meningkatnya 

jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 10.56 juta jiwa 

dari tahun 2016 yaitu berjumlah 132,7 juta jiwa (Soemartono, 2018), jumlah 

tersebut merupakan 54,7% dari total penduduk Indonesia 

Era globalisasi juga harus dihadapi dengan cara berwirausaha. Mayoritas 

masyarakat Indonesia telah mempersiapkan diri dalam menghadapi era 

globalisasi. Hal ini terbukti melalui sensus ekonomi pada tahun 2016 bahwa 

muncul 4 juta wirausahawan baru setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir 

(Fauzi, 2016). Menurut Badan Pusat Statistik (2016, dalam Marta, 2016) 
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menyatakan bahwa pada tahun 2016 terdapat 56,508 juta unit usaha, dimana 56,5 

juta unit usaha merupakan UMKM, dan hanya 8.000 unit usaha yang termasuk 

dalam usaha korporasi.  

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 Bab IV tentang “Kriteria” 

pasal 6, UMKM dibedakan menjadi 3 yaitu : 1) usaha mikro memiliki kekayaan 

bersih maksimal 50 juta rupiah atau memiliki penjualan tahunan maksimal 300 juta 

rupiah; 2) usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai 

dengan maksimal 500 juta rupiah atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 300 

juta rupiah sampai dengan maksimal 2,5 milyar rupiah; dan 3) memiliki kekayaan 

bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan maksimal 10 milyar rupiah atau 

memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar rupiah sampai dengan maksimal 

50 milyar rupiah. 

 
Gambar 1.1 Gambaran Unit Usaha di Indonesia 
Sumber : Data diolah (2018) 

UMKM dapat berkembang menjadi usaha korporasi. Salah satunya dengan 

cara memperluas jangkauan pasar, namun sayangnya banyak pelaku UMKM yang 

memiliki keterbatasan dalam memperluas jangkauan pasar. Menurut Wicaksono 

(2016) dari 56,508 juta unit usaha di Indonesia, hanya terdapat 698 unit usaha 

yang di waralabakan dengan jumlah gerai 24.400 cabang. Meskipun jumlah 

waralaba diprediksi meningkat sebesar 15% di tahun 2018 (Reily, 2018), namun 
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jumlah tersebut masih tergolong cukup kecil dibanding jumlah keseluruhan unit 

usaha di Indonesia. Waralaba sering kali terkendala pada kebijakan pemerintah 

dan biaya royalti yang diterapkan. Business Opportunity Ventures (BO) menjadi 

solusi lain dalam pengembangan usaha. Business Opportunity Ventures (BO) 

tidak mempersyaratkan beberapa hal yang diterapkan pada sistem waralaba. 

E-marketplace merupakan salah satu contoh era globalisasi, di mana 

lowongan usaha yang dulunya dilakukan secara tradisional saat ini cukup 

dilakukan melalui elektronik (komputer, Laptop, Tablet, HandPhone). Peranan 

marketplace secara online untuk pencarian mitra usaha sangat penting, karena 

memenuhi 3 fungsi pokok internet yaitu komunikasi, promosi, dan riset (Muessig, 

et al., 2015), hal ini terbukti dengan Jack Ma dengan Alibaba Group dapat menjadi 

orang terkaya di Asia.  

Turban, et al (2017 : 48-49) menyampaikan bahwa e-marketplace 

berdasarkan publikasinya dibagi menjadi 2 yaitu private e-marketplace dan public 

e-marketplace. Private e-marketplace yaitu e-marketplace yang hanya dapat 

digunakan oleh jaringan yang sudah terbentuk sebelumnya, baik selaku pembeli 

(buy-side) maupun selaku penjual (sell-side). Public e-marketpalce merupakan e-

markeplace yang digunakan secara umum dan biasanya diregulasi oleh 

pemerintah. Public e-marketplace sesuai fungsinya dibagi menjadi 4 yaitu : 1) jual-

beli produk dari satu perusahaan (webstore /storefront); 2) penunjang informasi 

website utama (mikrosite); 3) jual-beli produk dari berbagai perusahaan/toko (e-

mall); dan 4) pertukaran informasi (web portal). 

Web portal menurut Turban, et al (2017 : 49-50) berdasarkan informasi 

yang diberikan dibagi menjadi 9, yaitu : 1) milik dan dari semua pengguna 

(commercial portal); 2) milik dan dari satu perusahaan (corporate portal); 3) milik 
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pasien dan dari organisasi (patient portal); 4) tema / topik khusus (publishing 

portal); 5) dapat diakses di handphone (mobile portal); 6) menggunakan suara 

(voice portal); 7) dari perusahaan atau fasilitas kolaborasi (knowledge portal); 8) 

mendukung pengambilan keputusan (board portal); dan 9) komunitas yang 

didukung oleh vendor (communitie’s portal). Pertumbuhan website e-marketplace 

di Indonesia menjadi bukti nyata peranan marketplace online di Indonesia, dan 

berakibat pada ketatnya persaingan. Usahamodaldengkul.com selaku e-

marketplace yang memfokuskan diri pada commercial portal memiliki beberapa 

pesaing.  

Tabel 1.1 Commercial Portal di Indonesia 

Commercial Portal di Indonesia 

DOMAIN MULAI VISITOR 
(monthly) 

REVENUE 
(monthly) 

pengusaha.com 20 Maret 2000 930 $ 6 

wirausaha.com 6 April 2003 30 $ 0 

umkm.com 15 Oktober 2003 3.600 $ 23 

waralaba.com 20 Oktober 2003 11.940 $ 76 

daftarwaralaba.com 8 Juli 2012 30 $ 0 

ayowaralaba.com 12 Febuari 2015 22.470 $ 143,4 

waralabaoke.com 26 Mei 2016 1.380 $ 9 

waralabaku.com 26 Mei 2016 30 $ 0 

Sumber : Data diolah (2018) 

Tabel 1.1 diolah berdasarkan data yang didapat melalui 

www.statshow.com pada tanggal 31 Oktober 2018, menunjukan ketatnya 

persaingan dalam e-marketplace. Persaingan tersebut membuat banyaknya 

marketplace yang kurang dikenal dalam masyarakat. usahamodaldengkul.com 

yang beroperasi mulai pada tanggal 26 Oktober 2018, meskipun telah melakukan 

beberapa penawaran kepada 150 calon user, tetapi hingga 11 Febuari 2019 baru 

mendapatkan 15 pendaftar dan 9 pemasang iklan.  
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Gambar 1.2 Homepage usahamodaldengkul.com 
Sumber : usahamodaldengkul.com (2018) 

Desain web portal yang selama ini monoton bersifat formal, membuat 

tampilan menjadi membosankan. Pembaharuan desain website dilakukan oleh 

usahamodaldengkul.com dimana e-marketplace didesain seperti desain private e-

marketplace dan desain ergonomis yang dicocokan untuk kalangan muda, 

sehingga tampilan tidak monoton. Pembaharuan desain website tersebut 

memunculkan permasalahan dimana user yang tidak terbiasa pada peletakan dan 

penempatan menjadi tidak nyaman untuk menggunakan.  

Commercial Portal tidak menyediakan fasilitas transaksi, sehingga pemilik 

domain tidak dapat mengetahui antara pengguna yang bertransaksi dengan 

pengguna yang hanya site-visitting. Kolom komentar ataupun kolom untuk 

menyampaikan pengalaman tidak dicantumkan pada fasilitias 
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usahamodaldengkul.com. Penghapusan kolom komentar tersebut ditujukan untuk 

menghindari black campaign yang dilakukan oleh pengguna site-visitting. Kolom 

komentar maupun kolom untuk menyampaikan pengalaman yang ditiadakan 

tersebut membuat usahamodaldengkul.com tidak dapat mengetahui user yang 

puas dan kecewa. Kurangnya pengetahuan usahamodaldengkul.com terhadap 

kepuasan dan kekecewaan user, memunculkan kekhawatiran bagi pengguna baru 

akan reputasi kepercayaan usahamodaldengkul.com. Keterbatasan tersebut juga 

merupakan kelemahan usahamodaldengkul.com dimana tidak dapat mengetahui 

keluhan sehingga tidak dapat menindak lanjuti dan mengembalikan kenyamanan 

pengguna yang kecewa agar tetap menggunakan kembali. Sesuai dengan 

pendapat Gupta & Dubey (2016) e-marketplace yang unggul saat ini adalah e-

marketplace yang telah berhasil memberikan kualitas (quality), kepercayaan (trust) 

dan kepuasan (satisfaction) bagi konsumennya sehinga mampu menjadi 

konsumen setia (loyalty). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka topik penelitian ini yaitu tentang 

proses pembentukan loyalty pada e-marketplace untuk diterapkan pada e-

marketplace usahamodaldengkul.com.  

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang pada penelitian ini memunculkan rumusan masalah yaitu 

untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan loyalty pada e-marketplace 

untuk dapat diterapkan di e-marketplace usahamodaldengkul.com? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

yang ada yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan loyalty pada e-

marketplace untuk dapat diterapkan di e-marketplace usahamodaldengkul.com. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penilitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

1.4.1  Manfaat Penelitian Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di bidang keilmuan terkait 

dengan konsep loyalty pada e-marketpalce. 

1.4.2  Manfaat Penelitian Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan yaitu dapat menjadi referensi dan 

memberikan informasi kepada usamodaldengkul.com untuk meningkatkan              

loyalty pelanggan. 


