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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di dalam kehidupan manusia di era global saat ini, manusia akan selalu 

berhubungan dengan teknologi. Teknologi baru yang digunakan dalam bidang 

informasi dan komunikasi, terutama Internet telah membawa dunia masuk ke 

era baru. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) telah memberikan manfaat 

yang begitu besar di segala bidang kehidupan. Bidang Bisnis, sosial bahkan 

teknologi telah mempermudah masyarakat melakukan bisnis dan 

berkomunikasi. Akses untuk TI yang baru masih merupakan kenyataan yang 

jauh bagi sebagian besar orang. Kegiatan teknologi informasi harus 

diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan dan kemitraan dengan 

mengutamakan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan, menghormati 

ketertiban umum, kesusilaan, serta menjunjung tinggi etika. 

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan 

pengembangan teknologi diantaranya adalah media komputer. Komputer 

merupakan aplikasi dari teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang 

dimanfaatkan sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi 

informasi yang bermanfaat dengan memproses, menyajikan dan mengelola 

informasi. Secara umum ada tiga peranan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Salaimeh (2007) dalam 

penelitiannya, yaitu pertama, menggantikan peran manusia dengan melakukan 
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kegiatan otomasi suatu tugas atau proses tertentu. Kedua, memperkuat peran 

manusia yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses. Ketiga, melakukan 

restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau 

proses.  

Salah satu TI yang berkembang cepat dan memanfaatkan teknologi 

komputer adalah internet. Dalam satu dasawarsa pengguna internet di dunia 

meningkat drastis dari 0,4% pengguna dari seluruh penduduk dunia di tahun 

1995 menjadi hampir 60 kali lipat pada tahun 2008. Tahun 2008 pengguna 

internet mencapai 23,33% peduduk dunia. Namun sangat disayangkan bahwa 

penguasaan teknologi informasi Indonesia hanya sebesar 13%, masih kalah 

dengan negara-negara tetangga informasi teknologi bidang internet negara-

negara tetangga. 

Salah satu yang paling menonjol dalam perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan bisnis adalah pengenalan e-commerce. E-commerce menyediakan 

kesempatan bagi organisasi menakjubkan untuk memperluas seluruh dunia 

pada biaya kecil. E-commerce adalah hanya didefinisikan sebagai pembelian, 

penjualan, dan bertukar produk, jasa, dan informasi melalui jaringan 

komputer, Hal tersebut juga dilakukan oleh komunitas perajin batik tertua di 

Indonesia di "Kampoeng Batik Laweyan" Solo. Kampoeng Batik Laweyan 

mulai menerapkan cara pemasaran modern menggunakan website marketing, 

facebook, email, fasilitas blackberry messenger hingga membuka showroom 

bersama di dunia maya alias internet untuk mendongkrak hasil produksinya. 
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Sebagaimana diutarakan Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik 

Laweyan, Alpha Febela Priyatmono, dalam upaya pengembangan industri 

batik menuju pasar global, sejumlah pelaku industri mulai mengembangkan 

produk batik berbasis TI melalui TI Center. Dalam rangka 

mendokumentasikan Peran TI dalam proses produksi dan pemasaran batik di 

Kampoeng Batik Laweyan, INTEL Corp bekerjasama dengan FPKBL 

membuat Film Testimoni Peran IT Laweyan yang pada kesempatan kali ini 

mengambil lokasi di Laweyan IT Center dan Batik Mahkota Laweyan 

(Penowo, 2012) 

Menurut Arif Budiman Effendi (Ketua Laweyan Informasi Teknologi 

(IT) Center KBL) bahwa untuk meningkatkan produk maupun penetrasi pasar 

hingga tingkat dunia, sebanyak 90 orang perajin batik yang tergabung dalam 

‘Kampoeng Batik Laweyan’ (KBL) sepakat bersinergi membuat ruang pamer 

bersama (showroom) batik di internet yang langsung dapat diakses calon 

pembeli dari dalam maupun luar negeri. Dukungan dengan adanya media 

pemasaran canggih 'web marketing' berupa toko online, email maupun akun 

facebook ini merupakan sarana untuk meningkatkan semangat, agar KBL 

yang merupakan kampung batik tertua di Indonesia yang mulai eksis dengan 

industri batiknya sejak  tahun 1546  era pemerintahan Sultan Hadiwijaya (Jaka 

Tingkir) dapat terus eksis dan maju menyusul industri batik sempat terpuruk 

di tahun 1970 hingga tahun 2000 (Harnowo, 2013).  

Dua kutipan pernyataan pengurus KBL tersebut membuktikan bahwa 

KBL telah memperoleh manfaat dan dampak e-commerce telah membawa 
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tidak hanya untuk organisasi, tetapi pelanggan dan masyarakat. Hari ini 

perusahaan kecil sekarang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan 

perusahaan besar, konsumen toko dari rumah atau lokasi manapun 24 jam 

sehari, dan individu bekerja di rumah, di mana membantu perekonomian 

dengan sedikit lalu lintas. Online advertising telah meningkatkan keuntungan 

banyak organisasi secara besar-besaran dengan memungkinkan perusahaan 

untuk mencapai jumlah konsumen yang luas dengan harga lebih murah. 

Teknologi Informasi tidak hanya membawa manfaat dalam organisasi, 

tetapi kepuasan pelanggan juga meningkat dengan pelaksanaan Internet. 

pelanggan lebih berpengetahuan tentang kualitas dan ketersediaan produk 

yang ada di pasar yang bersaing. Melalui penggunaan internet dan 

perdagangan elektronik, konsumen dapat menemukan ribuan produk dan 

mencari kualitas terbaik dan harga. 

Pemanfaatan TI  merupakan salah upaya perusahaan dalam menghadapi 

tantangan ke depan, perusahaan perlu meningkatkan kemampuan untuk 

berubah agar memiliki daya saing. Dalam era pengetahuan dan tehnologi, 

setiap organisasi akan menghadapi meningkatnya ketidakpastian sebagai 

konsekuensi terjadinya perubahan lingkungan bisnis dan tehnologi yang cepat, 

maka agar tetap bisa bertahan dan memiliki keunggulan bersaing memaksa 

setiap organisasi untuk beradaptasi dan bertransformasi menjadi Leaning 

Organization (LO), yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai organisai yang 

mampu belajar atau membangun organisasi menjadi organisasi yang terus 
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belajar (LO) dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi 

untuk belajar dan mengembangkan dirinya.  

Rokhmah (2008) mengemukakan bahwa suatu perubahan yang cepat 

tidak saja dihadapi oleh industri bertehnologi tinggi namun juga dihadapi 

perusahaan kecil, menengah dan besar, baik perusahaan yang sudah mapan 

maupun yang baru didirikan, semua menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi 

terhadap perubahan. Setiap organisasi akan menghadapi konsekwensi 

terjadinya perubahan lingkungan bisnis ini, agar tetap bisa survive usahanya 

harus bisa beradaptasi dan bertransformasi menjadi learning organization.  

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:   

Manfaat apa saja yang diperoleh para pengusaha Batik di Laweyan IT 

Center sehubungan dengan informasi teknologi yang digunakan? 

 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memaksimalkan penelitian dan mendapatkan hasil pemanfaatan 

informasi teknologi, maka penulis memberikan pembatasan-pembatasan 

masalah yaitu informasi teknologi yang dimanfaatkan dalam perdagangan.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat yang 

diperoleh para pengusaha Batik di Laweyan IT Center sehubungan dengan 

informasi teknologi yang digunakan, dengan rinciannya, yaitu: 
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1. Mengetahui pengaruh keamanan sistem terhadap proses teknologi 

informasi. 

2. Mengetahui pengaruh kecepatan akses informasi terhadap proses teknologi 

informasi.  

3. Mengetahui pengaruh keakuratan terhadap proses teknologi informasi. 

4. Mengetahui pengaruh kepuasan konsumer terhadap proses teknologi 

informasi 

5. Mengetahui pengaruh aksesilitas terhadap proses teknologi informasi.  

6. Mengetahui pengaruh interaksi dukungan terhadap proses teknologi 

informasi. 

7. Mengetahui pengaruh dukungan konsumer terhadap proses teknologi 

informasi. 

8. Mengetahui pengaruh keamanan sistem, kecepatan/ akses informasi, 

keakuratan, kepuasan konsumenr, aksesilitas, interaksi pengguna, dan 

dukungan konsumer secara bersama-sama terhadap proses teknologi 

informasi. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini dibedakan atas manfaat praktis dan teoritis.  

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

tentang kajian teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh suatu 
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lembaga atau secara individual guna memudahkan kegiatan yang 

dilakukan.   

 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi perusahaan dan karyawan  

Bagi perusahaan dan karyawan, hasil penelitian diharapkan dapat 

menambah pemahaman tentang teknologi informasi, sehingga 

perusahaan dan karyawan dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk 

menunjang kegiatan kerja.    

b. Bagi masyarakat   

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

mengenal teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

 


