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ABSTRACT:
The purpose of this researchers are: (1) to find out the benefit of using information technology so
that can maximal the markets of UKM product's, (2) to find out the Succes degree of UKM on
doing the online transaction trade with B2B and B2C systems. The method of this researchers is a
descriptive method. The object of this researchers are the people who do the online trading
business that consist of 54 people with sampling technical that called as purposive sampling with
kuesioners method. The data analysis using the descriptive analysis and data testing average
analysis technical. Result of step 1, descriptive analysis showing that Facebook (19%) is a social
media that mostly used on sharing photos so that can be easily to promote some products selling.
Respondents using their accounts to do their online business is 47%. The business that do using
electronic can cut off several costs such as operational costs, warehouse costs, promotional costs,
and many more. The traders can trade their products 24 hours and 7 days a week without any
boundaries limitation. Orders of a products and services can accepted any time and any where.
The benefit of using the information technology so that can maximise the promotion of UKM are
(1) gaining new customers by maximise the use of their social media to access market and to
promote products. (2) keeping the customers, fast response to the customers using social media of
their own, giving unlimited time services, gifts, provide the cash on delivery (COD) services, (3) to
increase the service quality and the ability to compete by giving money back guarantee, exchange
the failure products, discounts price and products innovation. (4) to resellers, the online business
trader will give the information how to become a resellers such as minimal orders at first time,
minimals products to order on the next orders, location boundaries, rules of using products
catalogues, time limit of orders, training, supports and help of trade (banners, catalogues, product
sample, and bazaar's information).
Keywords : Succes Study, Online Business, B2B, B2C, E-commerce
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejak pemerintah mencanangkan program
pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui
UKM, berbagai macam koperasi, lembaga
keuangan masyarakat serta UKM – UKM mulai
bermunculan di Indonesia.Ada koperasi simpan
pinjam, koperasi pertanian, Badan Perkreditan
Rakyat (BPR), dan berbagai macam jenis usaha –
usaha kerakyatan yang terbentuk. Dari semua
jenis usaha kerakyatan, yang nantinya akan sering
kita sebut sebagai Usaha Kecil Menengeh
(UKM), hampir seluruhnya memiliki kendala
yang sama, yaitu kendala keuangan (modal) dan
kendala pendistribusian produk (penjualannya).
Walaupun telah banyak didirikannya lembaga
– lembaga keuangan kerakyatan dan bank – bank
pemerintah yang menyediakan beragam kredit
lunak, tetapi masih banyak UKM – UKM yang
belum bisa merasakan manfaat kemudahan
fasilitas kredit tersebut.Hal ini bisa saja terjadi
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karena beberapa faktor.Tetapi, tidak sedikit pula
para UKM – UKM tersebut yang sudah
merasakan fasilitas kemudahan kredit usaha kecil
yang disediakan oleh pemerintah.Kemudahan
fasilitas kredit usaha kecil ini tentunya sangat
membantu sekali bagi kesuksesan para UKM –
UKM.
Ada beberapa kasus yang timbul seiring
dengan didapatkannya kemudahan dalam kredit
usaha kecil. Modal sudah didapat, tentu
mempercepat proses produksi produk – produk
UKM, tetapi kembali para UKM – UKM ini
kesulitan untuk menjual produk – produk mereka.
Masyarakat sekitar yang awalnya menjadi target
pasar mereka, ternyata kurang sesuai dengan
produk – produk yang telah mereka hasilkan.
Sedikitnya koneksi atau kenalan diluar daerah
juga sangat menyulitkan mereka.Disinilah
bantuan teknologi informasi mereka butuhkan.
Indonesia yang terkenal dengan penduduk
yang banyak dan mayoritas memiliki jiwa
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konsumtif, seharusnya merupakan pangsa pasar
yang besar bagi para UKM.Tetapi mengapa,
masih saja ditemukan UKM – UKM yang sulit
untuk memasarkan produk – produk mereka.
Minimnya informasi dan pengetahuan, biasanya
merupakan salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi keberhasilan UKM – UKM
tersebut.
Perumusan Masalah
Setelah melihat dan memahami kesulitan –
kesulitan yang dihadapi para UKM – UKM
tersebut, maka kami mencoba untuk memberikan
beberapa rumusan permasalahan didalam
penulisan ini :
a. Bagaimana cara pemanfaatan teknologi
informasi agar dapat memaksimalkan
pemasaran produk – produk UKM ?
b. Bagaimana tingkat keberhasilan UKM dalam
melakukan transaksi perdagangan online
dengan sistem B2B dan B2C ?
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah :
a. Untuk mengetahui cara
pemanfaatan
teknologi
informasi
agar
dapat
memaksimalkan pemasaran produk – produk
UKM
b. Bagaimana tingkat keberhasilan UKM dalam
melakukan transaksi perdagangan online
dengan sistem B2B dan B2C.
Manfaat
Manfaat penelitian adalah :
a. Bagi UKM
UKM akan memahami transaksi secara
online sehingga bisa memperluas pangsa
pasar mereka agar meningkatkan keuntungan.
Selanjutnya
UKM
dapat
memahami
kebiasaan pelanggan dan apa yang dibelinya.
Sehingga UKM akan membuat target
periklanannya agar lebih baik.
b. Bagi Konsumen
Penggunaan bisnis online lewat e-commerce,
pembeli dapat melakukan transaksi dengan
mudah dan cepat. Pembeli dengan mudah
dapat membeli semua barang yang
diinginkannya hanya menggunakan computer
pribadi, tanpa harus mengantri di toko dan
keluar rumah
c. Bagi Peneliti
Dapat menambah khasanah dan sumbangan
pengembangan ilmu bagi masyarakat pada
umumnya, khususnya UKM.
BAHAN DAN METODE
Perdagangan Tradisional
Perdagangan tradisional pada dasarnya adalah
tindakan perusahaan – perusahaan menjual barang
– barang dan atau jasa untuk menghasilkan
pendapatan dalam bentuk uang, yang pada
gilirannya menghasilkan laba bersih dari selisih
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pendapatan dikurangi dengan harga dasar plus
biaya – biaya operasional.Untuk menyampaikan
barang dan jasanya kepasar, pertama kali
perusahaan harus merancang dan membuat
barang-barang
(dan
juga
jasa)
atau
mendapatkannya dari perusahaan lainnya,
mendistribusikannya, dan menyediakan layanan
terhadap konsumen (customer supports), serta
yang terakhir menghasilkan pendapatan (dan
kelak : penghasilan). Kemudian konsumen
pertama kali akan mengidentifikasi akan
kebutuhannya terhadap barang ataupun jasa
tersebut. Kemudian mereka mencari informasi –
informasi tentang barang serta jasa yang
dibutuhkan, serta melakukan pemilihan –
pemilihan berdasarkan harga, manfaat terbesar,
tampilan, kemasan, layanan purna jual, reputasi
pembuat dan sebagainya.Sebelum akhirnya
memutuskan membeli atau tidak membeli barang
atau jasa yang bersangkutan.Akhirnya siklus
penjualan berakhir dengan pengiriman barang
atau jasa ke sisi konsumen. Dalam hal ini,
dukungan
terhadap
konsumen
(customer
supports) menambahi siklus penjualan dengan
memberikan keuntungan baik dari sisi penjual
maupun pembeli
Perdagangan Secara Elektronik
Perdagangan secara elektronik melakukan hal
yang mirip dengan perdagangan tradisional, tetapi
perdagangan elektronik memiliki kelebihan –
kelebihan yang secara langsung dapat bermanfaat
untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan
perusahaan. Dengan fleksibilitasnya, perdagangan
elektronik dapat memangkas biaya – biaya
pemasaran
dengan
kemudahannya
dan
kecanggihannya dalam mnyampaikan informasi –
informasi tentang barang dan jasa langsung
kekonsumen dimana pun mereka berada.
Perusahaan – perusahaan yang berbisnis
secara elektronik juga dapat memangkas biaya
operasional toko, sebab perusahaan tidak perlu
memajang barang – barangnya ditoko yang
berukuran besar dengan karyawan berjumlah
banyak.Perusahaan cukup mendigitalisasikan
informasi – informasi tentang barang dan jasa
yang dijualnya dan menaruhnya deserver milik
perusahaan.
Perusahaan juga tidak perlu mencetak katalog
– katalog yang pencetakannya membutuhkan
biaya yang tinggi.Perusahaan juga dapat
memangkas biaya penyimpanan (gudang), sebab
barang – barang yang dipasarkannya dapat
dikirim langsung dari para penyedia (supplier).
Selain itu, perusahaan yang melakukan
perdagangannya
secara
elektronik
dapat
melakukan transaksi 24 jam sehari dalam 7 hari
seminggu. Pesanan – pesanan untuk produk dan
jasa mereka dapat diterima setiap saat dan dapat
berasal dari area geografis yang sangat luas.
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Pengertian E-Commerce
Definisi E-Commerce menurut Laudon &
Laudon (1998), E-Commerce adalah suatu proses
membeli dan menjual produk-produk secara
elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke
perusahaan dengan computer sebagai perantara
transaksi
bisnis.Tujuan
suatu
perusahaan
menggunakan sistim E-Commerce adalah dengan
menggunakan E-Commerce maka perusahaan
dapat lebih efisien dan efektif dalam
meningkatkan keuntungannya.
Manfaat dalam menggunakan E-Commerce
dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi
adalah:
a. Dapat meningkatkan market exposure
(pangsa pasar).
b. Menurunkan biaya operasional
(operating
cost).
c. Melebarkan jangkauan (global reach).
d. Meningkatkan customer loyalty.
e. Meningkatkan supply management.
f. Memperpendek waktu produksi.
Pemasaran E-Commerce
E-commerce telah memberikan pengaruh yang
besar terhadap pertumbuhan tata social ekonomi
masyarakat.
Secara
umum,
kita
dapat
mengklasifikasikan
e-commerce
menjadi
beberapa jenis, yaitu :
a. Business To Business (B2B), Merupakan
sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis
yang dilakukan secara rutin dan dalam
kapasitas produk yang besar. Ruang lingkup
ini memiliki beberapa karakteristik yang
perlu diperhatikan, antara lain adalah :
- Pertukaran informasi yang dilakukan
antar pembisnis tersebut atas dasar
kebutuhan dan kepercayaan.
- Pertukaran Informasi yang dilakukan
dengan format yang sudah disepakati dan
Service sistem yang digunakan antar
kedua pembisnis juga menggunakan
standard yang sama.
- Salah satu pelaku bisnis tidak harus
menunggu rekan bisnisnya untuk
mengirimkan datanya.
- Sarana yang digunakan EDI (Electronic
Data Interchange )
- Model yang umum digunakan adalah
peer-to-peer, dengan model ini antar
pelaku bisnis lebih mudah untuk
mendistribusikan
informasi
yang
dimilikinya.
b. Business To Consumer (B2C), Merupakan
sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis
dengan
konsumen
untuk
memenuhi
kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Ruang
lingkup ini memiliki beberapa karakteristik
yang perlu diperhatikan, antara lain adalah :
- Informasi disebarkan secara umum.
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Pelayanan yang diberikan bersifat umum
sehingga banyak digunakan oleh banyak
orang.
- Pelayanan yang diberikan berdasarkan
permintaan.
- Pendekatan yang dilakukan adalah Client
Server, dimana Konsumen berada pada
sisi Client, dengan menggunakan Web
Broses untuk mengaksesnya, dan Pelaku
Usaha berada pada sisi Server
Secara umum, model bisnis E-Commerce
terdiri dari :
a. Penjualan Online secara langsung tanpa
melalui perantara.
b. Sistem Tender (reverse auction) elektronik,
yaitu model dimana seorang pembeli
meminta calon penjual untuk mengajukan
penawaran harga sedangkan pememangnya
adalah penjual yang mengajukan harga
terendah.
c. Lelang dengan harga beli “name your own
price” yaitu model dimana pembeli
menentukan harga yang mampu dibayarnya
dan mengajak para penjualn yang dapat
menjual dengan harga tersebut.
d. Affiliate Marketing, yaitu perjanjian dimana
rekanan pemasaran (perusahaan, organisasi,
atau bahkan perorangan) mengtacu konsumen
ke situs web penjual.
e. Viral Marketing, pemasaran dari “mulut ke
mulut” dimana konsumen mengajurkan
sebuah produk atau jasa perusahaan kepada
teman – temannya atau orang lain dengan
cara mengisi halaman
yang bersifat
hyperlink pada web anda, misalnya dengan
kalimat, “Beritahu pada teman anda tentang
produk ini” atau “beri tahu halaman ini pada
teman anda”.
f. Group Purchasing, pembelian dalam skala
besar yang memungkinkan sekelompok
pembeli mendapatkan potongan harga.
g. Lelang online, penual menjual barangnya
kepada penawar tertinggi.
h. Personalisasi produk atau jasa, menciptakan
produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi
yang diminta pembeli.
i. Pasar elektronik (e-market) dan exchange,
pertemuan dilakukan secara virtual antara
penjual dan pembeli di cyberspace.
j. Integrator rantai pertambahan nilai (value
chain integrator), pengintegrasian rangkaian
proses atau aktivitas perubahan bahan mentah
dari perusahaan yang berbeda menjadi
produk jadi.
k. Penyedia layanan Value Chain Integration.
l. Broker informasi (brokerage).
m. Pertukaran barang atau jasa (barter).
n. Keanggotaan (membership).
o. Fasilitator rantai pasokan (supply chain),
yaitu fasilitator jaringan yang terdiri dari
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beberapa perusahaan yang secara bersama –
sama bekerja untuk menciptakan dan
mengatarkan sebuah produk ke tangan
pemakai akhir (end user).
Model bisnis diatas dapat berdiri sendiri atau
merupakan gabungan dari beberapa model atau
penggabungan dengan model bisnis tradisional.
Sedangkan model bisnis internet dengan metode
melakukan usaha yang dapat menghasilkan
pendapatan bagi perusahaan untuk menjamin
kelangsungan hidupnya dari internet disebut
dengan revenue model.
Penggunaan dan Manfaat E-Commerce Dalam
Bisnis
Manfaat yang dirasakan pedagang , khususnya
untuk kepentingan pelanggan memperlihatkan
bahwa E-commerce dapat memberikan manfaat :
1. Mendapatkan pelanggan baru
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan.
3. Meningkatkan mutu layanan dan kemampuan
bersaing
4. Reseller
Re artinya kembali , seller artinya penjual, jadi
arti reseller adalah menjual kembali suatu produk
yang dilakukan oleh penjual setelah penjual
tersebut membelinya.
Hipotesis
Hipotesis nol (null hypotheses) merupakan
hipotesis yang menyatakan suatu hubungan antar
variabel yang definitive atau eksak sama dengan
nol, atau secara umum dinyatakan bahwa tidak
ada hubungan atau perbedaan (signifikan) antar
variabel yang diteliti.
Hipotesis alternative (alternative hypotheses)
merupakan lawan pernyataan dari format
hipotesis nol yang menunjukkan adanya
hubungan atau perbedaan (signifikan) antar
variabel yang diteliti.
Dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah
“Tidak ada perbedaan signifikan antara transaksi
perdagangan online dengan sistem B2B dan
transaksi perdagangan online dengan sistem B2C”
Ho : µA = µB
Ha : µA ≠ µB
Keterangan :
Ho = menunjukkan format hipotesis nol
µA = rata-rata transaksi perdagangan online
dengan sistem B2B
µB = rata-rata transaksi perdagangan online
dengan sistem B2C
Hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Ho : Tidak ada perbedaan antara rata-rata
mendapatkan
pelanggan
baru
dalam
transaksi perdagangan online sistem B2B
dengan sistem B2C
Ha : Terdapat perbedaan antara rata-rata
mendapatkan
pelanggan
baru
dalam
transaksi perdagangan online sistem B2B
dengan sistem B2C
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Ho : Tidak ada perbedaan antara rata-rata menarik
konsumen untuk tetap bertahandalam
transaksi perdagangan online sistem B2B
dengan sistem B2C
Ha : Terdapat perbedaan antara rata-rata menarik
konsumen untuk tetap bertahan dalam
transaksi perdagangan online sistem B2B
dengan sistem B2C
Ho : Tidak ada perbedaan antara rata-rata
meningkatkan
mutu
layanan
dan
kemampuan bersaing dalam transaksi
perdagangan online sistem B2B dengan
sistem B2C
Ha : Terdapat perbedaan antara rata-rata mmutu
layanan dan kemampuan bersaing dalam
transaksi perdagangan online sistem B2B
dengan sistem B2C
Ho : Tidak ada perbedaan antara rata-rata reseller
dalam transaksi perdagangan online sistem
B2B dengan sistem B2C
Ha : Terdapat perbedaan antara rata-rata reseller
dalam transaksi perdagangan online sistem
B2B dengan sistem B2C.
Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam
menyusun artikel ini adalah menggunakan metode
deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode
dalam meneliti status kelompok manusia, suatu
obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran
ataupun suatu kelas pada masa sekarang
(Nazir,M. 1988:63). Dengan metode deskriptif ini
dibuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
kondisi cara pemanfaatan teknologi informasi
agar dapat memaksimalkan pemasaran produk –
produk UKM dan tingkat keberhasilan UKM
dalam melakukan transaksi perdagangan online
dengan sistem B2B dan B2C.
Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah para pedagang
yang bergerak di bidang bisnis online. Menurut
pendapat Malhotra (2005), jumlah responden
paling sedikit 4 atau 5 kali jumlah variabel yang
digunakan di dalam penelitian. Pengambilan
sampel Dari berdasarkan rumus Yamane dalam
Riduwan (2002).
N
n=
Nd2 + 1
Keterangan :
N = Jumlah populasi
n = Jumlah sampel
d2= Konstanta. 0,01
Populasi yang menjadi objek penelitian
sebanyak 120 responden. Berdasarkan rumus
Yamane
tersebut diperoleh jumlah sampel
sebanyak 54 responden. Penetapan sampel
dilakukan dengan teknik Purposive Sampling,
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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yaitu pengambilan sampel dilakukan secara
mudah, dimana siapapun yang hadir saat
penelitian dilakukan diambil sebagai responden
atau sampel (Sunyoto, 2012).
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Wawancara
Wawancara dlakukan untuk mendapatkan
gambaran yang detail mengenai objek
penelitian
Dalam hal ini juga digunakan data sekunder yang
bersumber dari data pemasaran produk – produk
UKM dan transaksi perdagangan online 2015.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data primer dilakukan
dengan :
a. Kuisioner
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Pencarian data dilakukan dengan membagi
Operasionalisasi variabel penelitian dapat
kuisioner kepada para responden yang
dilihat pada tabel 1.
mempunyai usaha bisnis online.
Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel
Indikator
Skala Pengukuran
Model Skala
Pengukuran
Mendapatkan
Jenis media sosial yang
Internal-Rasio
Guttmann
pelanggan baru
dimiliki
Manfaat media sosial
Internal-Rasio
Guttmann
yang dimiliki
Akses pasar
Internal-Rasio
Guttmann
Promosi produk
Internal-Rasio
Guttmann
Menarik
konsumen Kepuasan pelanggan
Internal-Rasio
Guttmann
untuk tetap bertahan
Pelayanan tanpa batas
Internal-Rasio
Guttmann
waktu
Hadiah-hadiah
Internal-Rasio
Guttmann
Membantu
transaksi
Internal-Rasio
Guttmann
bisnis
Komunikasi yang lebih
Internal-Rasio
Guttmann
cepat ke pelanggan
Meningkatkan
mutu Pelayanan yang cepat
Internal-Rasio
Guttmann
layanan & kemampuan kepada pelanggan
bersaing
Kemudahan
dalam
Internal-Rasio
Guttmann
bertransaksi
Promosi
Penawaran
Internal-Rasio
Guttmann
kepada pelanggan
Inovasi produk
Internal-Rasio
Guttmann
Kemudahan komunikasi
Internal-Rasio
Guttmann
dengan pelanggan
Reseller
Persyaratan bagi reseller
Internal-Rasio
Guttmann
Pembinaan
dan
Internal-Rasio
Guttmann
pelatihan bagi reseller
Dukungan dan bantuan
Internal-Rasio
Guttmann
bagi promosi penjualan
Sumber: Penulis ( 2016)
Dari variabel-variabel diatas akan diukur
tingkat keberhasilan sistem perdagangan online
dengan metode uji beda mean rata-rata transaksi
perdagangan online dengan sistem B2B dan ratarata transaksi perdagangan online dengan sistem
B2C.
Teknik Analisis
1. Pengukuran Data
Pengukuran data dilakukan secara kualitatif
dan kuantitatif. Pengukuran secara kualitatif
terhadap variabel penelitian yang terdiri
mendapatkan pelanggan baru, menarik
konsumen untuk bertahan, meningkatkan
mutu layanan dan kemampuan bersaing dan
reseller dengan sistem B2B dan sistem B2C,
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

2.

jawaban responden dilakukan coding dan
pembuatan
skor
penelitian
dengan
menggunakan skala guttman. Skala Guttman
adalah skala yang digunakan agar diperoleh
jawaban yang pasti dari para responden
sebagai obyek penelitiannya. Contoh jawaban
skala Guttman adalah Ya dan Tidak
(Sunyoto.D, 2002). Pengukuran secara
kuantitatif dengan melakukan uji beda dua
mean yang tujuannya apakah ada perbedaan
yang signifikan dari dua mean rata-rata
sistem B2B dan sistem B2C
Uji Validitas Kuesioner
Sebelum dilakukan pengujian kepada
responden sebenarnya, dilakukan pengujian
validitas kuesoner. Uji validitas ini
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3.

dimaksudkan untuk mengetahui apakah butirbutir pertanyaan yang dibuat peneliti baik
atau tidak dengan melakukan pengujian
jawaban responden terhadap item-item pada
kuesioner. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan rumus korelasi r product
moment yang menghubungkan jawaban
responden setiap item dengan skor yang
diperoleh masing-masing. Setiap item yang
memiliki r ≥ 0,3 dianggap valid (Sugiyono,
2003).
Uji Reliabilitas Kuesioner
Reliabilitas
adalah
ukuran
yang
menunjukkan konsistensi dari alat ukur
dalam mengukur gejala yang sama di lain
kesempatan. Pengukuran dilakukan dengan
teknik One Shot. Pada teknik ini pengukuran
dilakukan hanya pada satu waktu, kemudian
dilakukan perbandingan dengan pertanyaan
yang lain atau dengan pengukuran korelasi
antar jawaban. Pengujian dilakukan dengan
teknik Spearman-Brown. Teknik SpearmanBrown digunakan karena bentuk pertanyaan
hanya terdiri atas dua pilihan jawaban, yaitu
Ya diisi dengan 1 dan Tidak diisi dengan 0.
(Santosa,PB dan Ashari, 2005).

Uji Beda Mean
Analisis
penelitian
kuantitatif
dengan
melakukan uji beda dua mean yang tujuannya
apakah ada perbedaan yang signifikan dari dua
mean rata-rata transaksi perdagangan dengan
sistem B2B dan transaksi perdagangan dengan
sistem B2C dengan menggunakan variabelvariabel yang telah di tentukan
X1 – X2
Zo =
Ơ X1 – X2
Uji independen sampel T test merupakan
bagian dari statistik inferensial parametrik (uji
beda). Perlu diketahui bersama bahwa dakam
statistic parametric terdapat syarat-syarat yang
harus dipenuhi sebelum dilakukannya pengujian
ini. Oleh karena itu , perlu mengetahui syaratsyarat apa saja yang diperlukan sebelum
melakukan uji Independen sampel T test ini,
yaitu:
1. Data yang diuji adalah data kuantitatif (data
interval/rasio)
2. Data harus diuji normalitasnya
3. Data harus sejenis (homogen)
Uji ini dilakukan dengn jumlah data yang
sedikit (kurang dari 30)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Responden
Berdasarkan data yang diperoleh dari
penyebaran kuisioner kepada 54 responden
didapat pada gambar 1 dibawah ini
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Sumber: Peneliti, (2016)
Gambar 1. Profil Responden
Dari gambar 1 dapat diketahui bahwa profil
responden terdiri atas 6% pelajar, 31%
mahasiswa, 23% Wirausaha, 6% Pegawai Negeri
Sipil (PNS), 32% karyawan dan 2% pelajar. Hal
ini menunjukkan bahwa perdagangan melalui
bisnis online sangat diminati di berbagai
kalangan, mengingat kelebihan-kelebihan serta
kemudahan-kemudahan bisnis secara online,
diantaranya: penjual dan pelanggan dapat
bertransaksi diberbagai tempat sehingga mudah
dalam bertransaksi, penjual dan pelanggan dapat
mengakses serta
melakukan pesanan/order
barang dari berbagai tempat tanpa meninggalkan
kegiatan utama yang dilakukannya.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
penyebaran kuisioner kepada 54 responden
didapat pada tabel 2 di bawah ini
Tabel 2. Akun-Akun Yang Dimiliki Responden
No Nama Akun Yang Dimiliki
Jumlah
Responden
(%)
1. Facebook
19
2. Instagram
16
3. Path
14
4. Blacberry Messenger (BBM)
18
5. Whatshapp (WA)
18
6. Lainnya
15
Jumlah
100
Sumber: Peneliti, 2016)
Dari gambar 4 dapat diketahui bahwa akunakun yang dimiliki responden berupa : Facebook
sebanyak 19%, Instagram 16%, Path 14%,
Blackberry Messenger (BBM) 18%, Whatsapp
(WA) 18% dan akun lainnya 15%, contohnya:
line. Dari gambar tersebut menunjukkan, 54 orang
responden memiliki akun
dalam bentuk
Facebook. Hal ini disebabkan, facebook
merupakan media sosial pertama yang bisa share
foto-foto sehingga memudahkan dalam promosi
penjualan suatu produk.
Berdasarkan data yang diperoleh dari
penyebaran kuisioner kepada 54 responden
didapat pada tabel 3 dibawah ini
Tabel 3. Pengguna Akun-Akun Oleh Responden
No Penggunaan Akun Jumlah
Oleh Responden
(%)
1. Komunikasi pribadi
49
2. Bisnis online
47
3. Kegunaan lainnya
4
Jumlah
100
Sumber : Peneliti, 2016
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Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa reponden
dalam menggunakan akun-akun yang dimilikinya
untuk kegiatan yang terdiri atas : Komunikasi
pribadi 49%, bisnis online 47%, dan kegunaan
lainnya 4%, seperti pembayaran kuliah dan
informasi-informasi lainnya. Penggunaan akun
responden untuk berbisnis online sebesar 47%.
Hal itu disebabkan oleh berbisnis secara
elektronik dapat memangkas biaya operasional
toko, sebab pedagang tidak perlu memajang
barang – barangnya ditoko yang berukuran besar
dengan karyawan berjumlah banyak. Pedagang
cukup mendigitalisasikan informasi – informasi
tentang barang dan jasa yang dijualnya dan
menaruhnya deserver milik pedagang.
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Pedagang juga tidak perlu mencetak katalog –
katalog yang pencetakannya membutuhkan biaya
yang tinggi. Pedagang juga dapat memangkas
biaya penyimpanan (gudang), sebab barang –
barang yang dipasarkannya dapat dikirim
langsung dari para penyedia (supplier). Selain itu,
pedagang yang melakukan perdagangannya
secara elektronik dapat melakukan transaksi 24
jam sehari dalam 7 hari seminggu. Pesanan –
pesanan untuk produk dan jasa mereka dapat
diterima setiap saat dan dapat berasal dari area
geografis yang sangat luas.
Dari 54 responden yang diperoleh, terdapat 22
responden yang memasarkan produknya melalui
website. Hal itu bisa dapat dilihat pada tabel 4
dibawah ini

Tabel 4. Daftar Website yang dimiliki Responden
Alamat Web
Nomor
Alamat Web
Responden
www.moment41infinity.co.id
36
www.perfectgadgets.com
www.wrb(warungrotibakar).com
38
www.jackstore.com
www.krusty.com
41
www.yorkstore.com
www.evoneed.com
42
www.tetepuntai.com
www.telkomsel.com
48
www.albertinesudra.com
www.babyklik.com
49
www.tulipwarebogor.com
www.fluxfootwear.com
50
www.zzbyanda.co.id
www.faisal-studio.xyz.com
51
www.simpleblanet.com
www.mamoruskop.com
52
www.salestockindonesia.com
www.alfystore.com
53
www.oktashop.com
www.chordgitar.bbgspot.com
56
www.candycrochethydhe.blogspo
t.com
58
www.apaaja.com
Sumber : Peneliti (2016)
Nomor
Responden
1
3
7
12
14
17
23
25
27
28
29

Uji Validitas
Uji validitas dilakukan terhadap 24 responden
yang bertujuan untuk mengetahui apakah butirbutir pertanyaan yang dibuat peneliti baik atau
tidak dengan melakukan pengujian jawaban
responden terhadap item-item pada kuisioner.
Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus
korelasi r product moment yang menghubungkan
jawaban responden setiap item dengan skor yang

diperoleh masing-masing. Setiap item yang
memiliki r≥3 dianggap valid (Sugiyono, 2003).
Kuisioner terdiri dari 4 variabel, yaitu
mendapatkan pelanggan baru, menarik konsumen
untuk tetap bertahan, meningkatkan mutu layanan
dan kemampuan bersaing dan reseller . Hasil uji
validitas mendapatkan pelanggan baru dapat
dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Uji Validitas Mendapatkan Pelanggan Baru
Butir Pertanyaan
r product moment
r tabel
Keterangan
6
0,517
0,404
Valid
7
0,412
0,404
Valid
8
0,517
0,404
Valid
9
0,679
0,404
Valid
10
0,646
0,404
Valid
14
0,498
0,404
Valid
15
0,475
0,404
Valid
20
0,444
0,404
Valid
Sumber: Peneliti (2016)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
Tabel 6. Uji Validitas Menarik Konsumen Untuk
semua indikator pertanyaan valid (r hitung ≥ r
Tetap Bertahan
tabel). Hasil uji validitas menarik konsumen
Butir
r produc r tabel Keterangan
untuk tetap bertahan dapat dilihat pada tabel 6
Pertanyaan moment
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016
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2
3
4
5
6
7
9
12
13
16

0,773
0,573
0,726
0,773
0,824
0,549
0,496
0,573
0,543
0,540
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0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404
0,404

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

17
0,716
0,404
Valid
18
0,575
0,404
Valid
20
0,537
0,404
Valid
Sumber: Peneliti (2016)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
semua indikator pertanyaan valid (r hitung ≥ r
tabel). Hasil uji validitas meningkatkan mutu
layanan dan kemampuan bersaing dapat dilihat
pada tabel 7.

Tabel 7. Uji Validitas Meningkatkan Mutu Layanan dan Kemampuan Bersaing
Butir Pertanyaan r product moment Keterangan Butir Pertanyaan r product moment Keterangan
4
0,429
Valid
16
0,462
Valid
6
0,443
Valid
18
0,751
Valid
9
0,462
Valid
19
0,629
Valid
10
0,495
Valid
20
0,527
Valid
11
0,592
Valid
22
0,630
Valid
13
0,527
Valid
23
0,560
Valid
14
0,575
Valid
24
0,506
Valid
15
0,639
Valid
Sumber: Peneliti (2016
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
tabel) dengan r tabel sebesar 0,404. Hasil uji
semua indikator pertanyaan valid (r hitung ≥ r
validitas reseller dapat dilihat pada tabel 8.
Butir
Pertanyaan
1
2
3
4
6
7
8
9
Sumber: Peneliti (2016)

r product
moment
0,673
0,665
0,698
0,643
0,805
0,540
0,649
0,759

Tabel 8. Uji Validitas Reseller
Keterangan
Butir
r product
Pertanyaan
moment
Valid
10
0,607
Valid
11
0,715
Valid
12
0,687
Valid
13
0,721
Valid
15
0,811
Valid
16
0,778
Valid
17
0,594
Valid

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
semua indikator pertanyaan valid (r hitung ≥ r
tabel) dengan r tabel sebesar 0,404.

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Untuk
menguji
reliabilitas
instrument
penelitian ini digunakan Pengujian dilakukan
dengan
teknik
Spearman-Brown.
Teknik
Spearman-Brown digunakan karena bentuk
pertanyaan hanya terdiri atas dua pilihan jawaban,
yaitu Ya diisi dengan 1 dan Tidak diisi dengan 0.
(Santosa,PB dan Ashari, 2005). Dalam hal ini,
apabila nilai koefisien Spearman-Brown ≥ 0,7
maka dapat dikatakan bahwa instrument yang
digunakan tersebut reliable. Hasil pengujian
reliabilitas dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Uji Reliabilitas
Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya
dilakukan uji reliabilitas yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat konsistensi hasil pengukuran
apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih
terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang
sama. Hasilnya ditunjukkan oleh sebuah indeks
yang menunjukkan seberapa jauh alat ukur yang
dapat dipercaya atau dapat diandalkan.
Tabel 9. Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel
Koefisien Spearman-Brown
Mendapatkan pelanggan baru
0,840
Menarik konsumen untuk tetap bertahan
0,702
Mutu layanan dan kemampuan bersaing
0,772
Reseller
0,949
Sumber: Peneliti (2016)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa
semua variabel mempunyai nilai koefisien
Spearman-Brown ≥ 0,7 maka dapat dikatakan
INF-44

bahwa instrument
reliable.

yang

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
digunakan

tersebut
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Cara Pemanfaatan Teknologi Informasi Agar
Dapat Memaksimalkan Pemasaran Produk
UKM
Manfaat yang dirasakan pedagang, khususnya
untuk kepentingan pelanggan agar dapat
memaksimalkan pemasaran produk UKM, antara
lain:
1. Mendapatkan pelanggan baru.
Dalam mendapatkan pelanggan baru,
pedagang menggunakan media sosial yang
dimilikinya. Media sosial itu bermanfaat
untuk mengkomunikasikan produk yang
dimilikinya. Selain itu, media sosial
berfungsi untuk mengakses pasar dan
mempromosikan
produknya.
Selain
memanfaatkan
media
sosial,
untuk
mendapatkan pelanggan baru, pelaku ecommerce dapat pula memanfaatkan media –
media atau portal – portal e-commerce seperti
tokopedia.com, bukalapak.com,qoo10.co.id,
dll. Dengan membuka toko online dibeberapa
portal – portal e-commerce yang ada
diindonesia, akan semakin memperluas
peluang para pelaku e-commerce untuk
mendapatkan pelanggan baru.
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan
Mendapatkan pelanggan baru kemudian
mempertahankan yang pelanggan yang telah
ada bukanlah pekerjaan mudah. Banyak
langkah – langkah yang harus ditempuh oleh
para pelaku e-commerce agar konsumen tetap
bertahan. Dengan memberikan pelayanan
yang memuasakan kepada pelanggan,
tentunya akan membuat pelanggan tetap mau
dan ingin berbelanja ditoko online yang kita
miliki. Adanya feedback dari pelanggan
berupa konfirmasikan barang telah sampai
dan bagaimana kondisi barang yang diterima
merupakan beberapa signal – signal yang
diberikan pelanggan bahwasannya produk
dan pelayanan kita bisa diterima oleh mereka.
Selain itu pula, dengan memberikan
pelayanan tanpa batas waktu, dapat pula
memberikan kepuasan dan kepercayaan
pelanggan untuk melakukan repeat order.
Mendekatkan
dengan
pelanggan
(memberikan hadiah), membantu transaksi
bisnis dalam bentuk cash on delivery (COD)
dan transfer bank, membantu komunikasi
yang lebih cepat kepada pelanggan lewat
media sosial yang dimilikinya, merupakan
cara – cara lain yang dapat digunakan untuk
mempertahankan pelanggan yang telah kita
miliki.
3. Meningkatkan mutu layanan dan kemampuan
bersaing
Untuk meningkatkan mutu layanan dan
kemampuan bersaing, pedagang membantu
pelayanan yang lebih cepat kepada pelanggan
dalam bentuk memberikan garansi uang
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4.

kembali/menukarkan barang bila cacat,
membantu transaksi bisnis, membantu cara
bertransaksi, mempermudah komunikasi
dengan pelanggan lewat media sosial,
membantu bersaing dengan usaha lain yang
sejenis dengan cara memberikan diskon
harga, membuat inovasi produk, cepat
tanggap dalam menangani dan memberikan
solusi permasalahan (misalnya: jika barang
terlambat, jika barang rusak, jika barang
hilang dalam pengiriman)
Reseller
Reseller adalah suatu program yang
umumnya dimiliki oleh suatu toko online
untuk memperluas jaringan pemasaran
produk – produk mereka. Umumnya,
program ini dibuat oleh suatu toko online
dengan persyaratan. Misalnya, untuk menjadi
reseller harus memenuhi sejumlah kuantiti
produk dalam satu kali order pertama.
Dengan mempersyaratkan hal ini, bagi orang
atau toko online lainnya yang ikutserta dalam
program reseller suatu toko online akan
mendapatkan beberapa keuntungan dari
transaksi – transaksi yang dilakukannya.
Kepada reseller, pedagang akan memberikan
informasi tentang tata cara menjadi reseller,
antara lain: batasan minimal order pertama,
jumlah minimal kuantitas produk yang harus
di order, bataswilayah tiap reseller, aturan
penggunaan katalog produk, batas waktu
melakukan order berikutnya dari order
sebelumnya (reorder). Selain itu pedagang
juga berusaha mempertahankan dan membina
reseller yang ada dengan cara: memberikan
reward untuk reseller yang berprestasi,
menginformasikan daftar reseller yang ada di
dalam situs/ website, memberikan pelatihanpelatihan untuk meningkatkan penjualan bagi
reseller.
Pedagang
juga
memberikan
dukungan dan bantuan penjualan dalam
bentuk: memberikan banner/spanduk untuk
reseller yang juga berjualan offline,
memberikan alat bantu jualan (katalog,
sampel produk), menginformasikan eventevent bazar yang akan berlangsung di lokasi
tiap
reseller,
memberikan
daftar
pelanggan/pembeli yang terdekat dengan
reseller.

Uji Beda Dua Mean
Uji beda dua mean yang bertujuan apakah ada
perbedaan yang signifikan dari dua mean
transaksi perdagangan online dengan sistem B2B
dan sistem B2C dengan menggunakan variabelvariabel yang telah ditentukan, yaitu :
1. Mendapatkan pelanggan baru.
2. Menarik konsumen untuk tetap bertahan
3. Meningkatkan mutu layanan dan kemampuan
bersaing
4. Reseller
INF-45
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Uji independen sampel T test merupakan
2. Data harus diuji normalitasnya
bagian dari statistik inferensial parametrik (uji
3. Data harus sejenis (homogen)
beda). Perlu diketahui bersama bahwa dakam
4. Uji ini dilakukan dengan jumlah data yang
statistic parametric terdapat syarat-syarat yang
sedikit (kurang dari 30)
harus dipenuhi sebelum dilakukannya pengujian
1. Uji Normalitas
ini. Oleh karena itu , perlu mengetahui syaratUji normalitas dilakukan untuk mengetahui
syarat apa saja yang diperlukan sebelum
apakah berdistribusi normal arau tidak. Teknik
melakukan uji Independen sampel T test ini,
yang digunakan dalam penelitian ini dengan
yaitu:
teknik Kolmogorof Smirnov. Hasil uji normalitas
1. Data yang diuji adalah data kuantitatif (data
dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini
interval/rasio)
Tabel 10. Hasil Uji Normalitas
No.
Variabel
Nilai Kolmogorof Smirnov
Kesimpulan
Nilai B2B
Nilai B2C
1.
Mendapatkan pelanggan baru
0,605 ; sig 0,857
0,605, sig 0,857 Sig > 0,05, normal
2.
Menarik konsumen untuk tetap 0,683 ; sig 0,739
0,683, sig 0,739 Sig > 0,05, normal
bertahan
3.
Meningkatkan mutu layanan 0,748 ; sig 0,630
0,748, sig 0,630 Sig > 0,05, normal
dan kemampuan bersaing
4.
Reseller
0,923 ; sig 0,362
0,605 ; sig 0,898 Sig > 0,05, normal
Sumber: Peneliti (2016)
Dari tabel 10 terlihat nilai signifikansi variabel
mendapatkan pelanggan baru dengan sistem B2B
sebesar 0,857 dan sistem B2C sebesar 0,857.
Karena nilai signifikansi sistem B2B dan sistem
B2C lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan
bahwa data mendapatkan pelanggan baru
berdistribusi normal.
Dari tabel 10 terlihat nilai signifikansi
variabel menarik konsumen untuk tetap bertahan
dengan sistem B2B sebesar 0,739 dan sistem B2C
sebesar 0,739. Karena nilai signifikansi sistem
B2B dan sistem B2C lebih besar 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa data menarik konsumen untuk
tetap bertahan berdistribusi normal.
Dari tabel 10 terlihat nilai signifikansi variabel
meningkatkan mutu layanan dan kemampuan
bersaing dengan sistem B2B sebesar 0,630 dan
sistem B2C sebesar 0,630. Karena nilai
No.
1.

Variabel
Mendapatkan Pelanggan
Baru
2.
Menarik konsumen untuk
tetap bertahan
3.
Meningkatkan
mutu
layanan dan kemampuan
bersaing
4.
Reseller
Sumber : Peneliti (2106)
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2.

Uji Homogenitas
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui
varian dari beberapa populasi sama atau tidak.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan teknik One Way Anova. Hasil uji
homogenitas dapat dilihat pada tabel 11 dibawah
ini.

Tabel 11. Uji Homogenitas
Nilai Levene Statistic
df1 df 2
0,000
1
14

Dari hasil tabel diatas diketahui nilai
signifikansi transaksi perdagangan online dengan
sistem B2C berdasarkan sistem B2B = 1 > 0,05
artinya data variabel transaksi perdagangan online
dengan sistem B2C berdasarkan data variabel

No.

signifikansi sistem B2B dan sistem B2C lebih
besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data
meningkatkan mutu layanan dan kemampuan
bersaing berdistribusi normal.
Dari tabel 10 terlihat nilai signifikansi variabel
reseller dengan sistem B2B sebesar 0,362 dan
sistem B2C sebesar 0,898. Karena nilai
signifikansi sistem B2B dan sistem B2C lebih
besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data
reseller berdistribusi normal.

Sig.
1,000

Kesimpulan
Sig > 0,05

0,000

1

22

1,000

Sig > 0,05

0,000

1

28

1,000

Sig > 0,05

0,000

1

22

0,976

Sig > 0,05

transaksi perdagangan online dengan sistem B2B
mempunyai varian yang sama.
3.

Uji Independent Sampel T-test
Hasil uji Independetn Sampel T-test
dilihat pada tabel 12 dibawah ini

Tabel 12. Hasil uji Independent Sampel T test
Nilai yang diukur
Sig (2-tailed)

dapat

Kesimpulan
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1.

Mendapatkan Pelanggan Baru

t-test for Equality
of Mean

1,000

2.

Menarik Konsumen
Tetap Bertahan

Untuk

t-test for Equality
of Mean

1,000

3.

Meningkatkan Mutu layanan
dan Kemampuan bersaing

t-test for Equality
of Mean

1,000

4.

Reseller

t-test for Equality
of Mean

0,743

nilai sig sebesar 1 >
0,05, Ho diterima
dan Ha ditolak
nilai sig sebesar 1 >
0,05, Ho diterima
dan Ha ditolak
nilai sig sebesar 1 >
0,05, Ho diterima
dan Ha ditolak
nilai sig sebesar
0,743 > 0,05, Ho
diterima dan Ha
ditolak

Sumber: Peneliti (2016)
Dari tabel 12 menunjukkan nilai sig sebesar 1
> 0,05 maka sesuai dasar pengambilan keputusan
dalam uji Independent Sampel T-test maka dapat
disimpulkan Ho diterima dan Ha ditolak artinya
Tidak ada perbedaan antara rata-rata mendapatkan
pelanggan baru dalam transaksi perdagangan
online sistem B2B dengan sistem B2C. Tidak ada
perbedaan antara rata-rata mendapatkan menarik
konsumen untuk tetap bertahan dalam transaksi
perdagangan online sistem B2B dengan sistem
B2C. Tidak ada perbedaan antara rata-rata
mendapatkan meningkatkan mutu layanan dan
kemampuan
bersaing
dalam
transaksi
perdagangan online sistem B2B dengan sistem
B2C. Tidak ada perbedaan antara reseller dalam
transaksi perdagangan online sistem B2B dengan
sistem B2C.
KESIMPULAN
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa
facebook
(19%) merupakan media sosial
terbanyak yang bisa share foto-foto sehingga
memudahkan dalam promosi penjualan suatu
produk. Responden menggunakan akun miliknya
untuk berbisnis online sebesar 47%. Berbisnis
secara elektronik dapat memangkas biaya
operasional toko, memangkas biaya penyimpanan
(gudang), pedagang dapat melakukan transaksi
perdagangan 24 jam sehari, pesanan – pesanan
untuk produk dan jasa dapat diterima setiap saat
dan dapat berasal dari area geografis yang sangat
luas.
Hasil uji beda menunjukkan keempat variabel
menunjukkan tidak ada perbedaan secara statistik
antara sistem perdagangan online B2B dan B2C.
Hal itu yang dapat dilihat dari nilai variabel:
mendapatkan pelanggan baru (nilai sig sebesar 1
> 0,05), Untuk menarik konsumen untuk tetap
bertahan (nilai sig sebesar 1 > 0,05, Untuk
meningkatkan mutu layanan (nilai sig sebesar 1 >
0,05) dan kemampuan bersaing, reseller (nilai sig
sebesar 0,743 > 0,05,
Cara pemanfaatan teknologi informasi agar
dapat memaksimalkan pemasaran produk UKM
adalah (1) mendapatkan pelanggan baru, dengan
memaksimalkan media sosial miliknya untuk
BSI Convention Center Bekasi, 6 Agustus 2016

mengakses pasar dan mempromosikan produknya.
(2) Untuk menarik konsumen untuk tetap
bertahan, dengan cara : membantu komunikasi
yang lebih cepat kepada pelanggan lewat media
sosial yang dimilikinya, memberikan pelayanan
tanpa batas waktu, memberikan hadiah,
membantu transaksi bisnis dalam bentuk cash on
delivery (COD), (3) Untuk meningkatkan mutu
layanan dan kemampuan bersaing, dengan cara :
memberikan garansi uang kembali/menukarkan
barang bila cacat, memberikan diskon harga,
membuat inovasi produk, (4) Kepada reseller,
pedagang akan memberikan informasi tentang tata
cara menjadi reseller, antara lain: batasan minimal
order pertama, jumlah minimal kuantitas produk
yang harus di order, batas wilayah tiap reseller,
aturan penggunaan katalog produk, batas waktu
melakukan reorder, pembinaan, memberikan
dukungan dan bantuan penjualan (banner,katalog,
sampel produk, info-info bazaar).
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