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ADOPSI E-COMMERCE PADA UMKM TEMBAGA 
DI BOYOLALI 

 
Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi proses adopsi e-commerce yang 

dilakukan oleh UMKM. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview)  
dengan pemilik UMKM tembaga di Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
proses adopsi e-commerce terbagi menjadi fase inisiasi, fase keputusan dan fase 
outcomes. Lingkungan sangat berperan dalam proses adopsi e-commerce. Keinginan 
dan pengetahuan individu mengenai adopsi e-commerce masih rendah. Faktor yang 
menjadi daya tarik untuk mengadopsi e-commerce adalah faktor pemasaran, 
pelayanan dan kepercayaan konsumen, sedangkan faktor yang menjadi penghambat 
untuk mengadopsi e-commerce adalah keterbatasan sumber daya manusia dan 
kebermanfaatan yang kurang dirasakan.  
 
Kata Kunci : Adopsi teknologi, e-commerce, UMKM 
 

Abstract 
 

This study aims to explore the process of e-commerce adoption by UMKM. 
This type of research is a qualitative research. Data collection is done through 
indepth interview with the owner of copper MSME in Boyolali. The results show that 
the e-commerce adoption process is divided into the initiation phase, decision phase 
and outcomes phase. The environment is very important in the process of e-commerce 
adoption. Individual desires and knowledge about e-commerce adoption are still low. 
Factors that become the main attraction to adopt e-commerce are marketing factor, 
service and consumer trust, while the obstacle factor to adopt e-commerce is the 
limited of human resource and the less perceived benefit. 

 
Keywords: Adoption of technology, e-commerce, SMEs 
 

1. PENDAHULUAN 

Teknologi telah berdampak pada semua aktivitas manusia tidak terkecuali 

termasuk aktivitas bisnis. Lingkungan bisnis menjadi sangat kompleks, organisasi 

harus lebih kreatif dan inovatif untuk mempertahankan bahkan meningkatkan 

kinerja.  
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Teknologi memudahkan pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan. 

Perdagangan melalui internet adalah era baru bertransaksi, keseluruhan sistem 

pasar elektronik yang menyediakan kesempatan untuk perusahaan-perusahaan 

menjalankan bisnis di Negara berkembang (Sobihah, 2014). 

Di Indonesia UMKM memegang peranan penting dalam pembangunan 

ekonomi (Setyawan Agus, Isa, Wajdi, Syamsudin, & Nugroho Permono, 2015). 

UMKM secara historis merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi dalam 

negeri, terutama sebagai penyedia kesempatan kerja. Selain itu, UMKM adalah 

generator sumber primer atau sekunder pendapatan bagi banyak rumah tangga 

(Tambunan, 2008). Menurut Rostek dalam Setyawan (2015) UMKM perlu 

meningkatkan daya saing untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-

ubah dan persaingan bisnis yang kuat. 

Dikutip melalui laman tribunnews.com Sekretaris Kementrian Koperasi dan 

UKM Agus Muharram menyatakan agar pengusaha UKM dapat menerapkan 

sistem e-commerce dalam bisnisnya. Hal tersebut akan mendorong daya saing 

para UKM Indonesia di tengah Masyarakat Ekonomi Asean. 

Sayangnya, kemampuan yang kurang dalam mengoperasikan teknologi 

menjadi kendala dalam proses penerapan system e-commerce. Berdasarkan 

penelitian Tambunan dalam Setyawan (2015) masalah yang seringkali dihadapi 

oleh UMKM di Indonesia antara lain adalah kesulitan dalam pemasaran dan 

kemampuan dalam mengoperasikan teknologi yang masih sangat minim.  

Adopsi erat kaitannya dengan difusi inovasi, para peneliti di bidang teknologi 

informasi menggunakan teori tentang difusi inovasi untuk mempelajari masalah–

masalah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Difusi inovasi merupakan 

sebuah teori yang menjelaskan tentang bagaimana, mengapa dan seberapa jauh 

ide baru dan teknologi menyebar (Rogers, 1995). 

Keputusan inovasi merupakan sebuah proses mental, sejak seseorang 

mengetahui adanya inovasi hingga pengambilan keputusan apakah akan 
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menerima atau menolaknya kemudian mengimplementasikan. Keputusan inovasi 

merupakan suatu tipe pengambilan keputusan yang khas. 

Adopsi e-commerce diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi, menambah 

produktivitas dan meningkatkan kinerja perusahaan. Namun dalam prakteknya 

beberapa perusahaan e-commerce gagal dalam prosesnya (Loudon, 2012).  

berdasarkan beberapa survey, sebagian besar meyakini e-commerce mereka tidak 

menambah perputaran maupun laba (Hoo-Im, 2013).  

E-commerce belum tentu cocok untuk semua perusahaan, E-commerce 

mungkin dihindari karena suatu alasan, misalnya karena tidak ada situs yang 

efektif dan sesuai dengan pasar maupun pelanggan perusahaan (Loudon, 2012).  .  

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, akan diidentifikasi bagaimana 

UMKM mengadopsi teknologi. 

 

2. METODE 

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi proses 

adopsi e-commerce pada UMKM yang belum banyak diketahui. Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara (indepth interview) 

dengan pemilik usaha kerajinan tembaga di Tumang. 

Penelitian dilakukan selama enam bulan, dimulai pada Januari 2017 hingga 

Juni 2017. Penentuan sample dilakukan secara snowball sampling. Pencarian 

awal responden melalui internet. Kemudian peneliti membuat janji wawancara 

dengan pemilik UMKM, selanjutnya peneliti meminta rekomendasi informan 

untuk mendapatkan informan berikutnya. 

Tahapan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data hasil wawancara yang telah 

di transkrip dicari kalimat pokok yang penting atau memiliki arti kemudian 

kalimat tersebut dibuat kategorisasi. 
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Tabel 1. Reduksi Data Penelitian 

Raw Data  Preliminary Codes  Final Codes 
Membuat kita berdaya, teknologi 
kan membantu kita jadi 
pemasarannya juga lancar. Saya 
kan sering ikut pameran. saya 
pameran ke praha 2007, di 
London 2009, di Amsterdam 
2011. Jadi saya tiga kali ke Eropa 

Membuat kita berdaya, 
teknologi kan 
membantu kita jadi 
pemasarannya juga 
lancar. 

Pemasaran 
meluas 

  

Penyajian data adalah langkah setelah data di reduksi, data yang disajikan 

peneliti berupa uraian atau narasi hasil wawancara dengan responden dan hasil 

analisis yang didasarkan pada pola yang tergambar dalam jawaban responden. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses adopsi 

 

Gambar 1 merupakan bagan proses adopsi, bagan ini terbentuk setelah 

dilakukan pengkategorisasian data kemudian ditemukan pola yang dapat 

menggambarkan bagaimana proses dimulai hingga berakhir.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Dalam proses adopsi e-commerce terdapat tiga fase, yaitu fase inisiasi, fase 

pengambilan keputusan dan fase hasil (outcomes), dimana tiap-tiap fase 

mengandung langkah-langkah untuk menuju proses adopsi. 

Gambar 2 digambarkan sebagai proses adopsi berkelanjutan dan keputusan 

tidak mengadopsi (non adopsi).  

Manfaat / 
Kendala  

Melanjutkan / 
Menghentikan  

Kesiapan 

Pengetahuan
Menerima  / 
Menolak 
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Gambar 3 digambarkan sebagai proses adopsi yang tidak berkelanjutan 

dikarenakan proses adopsi akhirnya diberhentikan oleh pemilik usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Adopsi Berkelajutan 

 
Gambar 3. Proses Adopsi Tidak Berkelajutan 
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Proses adopsi e-commerce dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai 

dengan fase inisiasi. Fase inisiasi adalah tahapan saat calon adopter mencari 

informasi dan mempertimbangkan kesiapan organisasi. Proses pencarian 

informasi didapat melalui sumber eksternal dan internal. Sumber eksternal berasal 

dari rekan bisnis dan rekan sesama pengusaha, sedangkan sumber internal berasal 

dari keinginan pribadi.  

Itu awalnya dari rekanan bisnis mbak. info didapat dari 
rekanan bisnis. Rekanan bisnis yang sering datang dan 
order, memberi tahu tentang relasi (pembuat web). 
(F/Karyawan/30th) 
Saya tahun 1999 sudah mulai memakai internet. Saya lulus 
SMA 1996 itu saya keterima PMDK di sastra inggris tetapi 
ngga ada biaya kuliah. Banyak untuk otodidak di industry 
rumah tangga tapi waktu itu Internet masuk boyolali itu 
sekitar tahun 1999. Saya belajar sendiri. (M/Pemilik/38th) 

 

Sumber eksternal sangat mendominasi dalam hal ini, dikarenakan pengusaha 

tembaga masih sangat minim dalam hal pengetahuan mengenai e-commerce itu 

sendiri. Hanya segelintir pengusaha yang secara sadar memahami pentingnya 

internet untuk usaha mereka.  

Pengetahuan yang didapat melalui sumber eksternal bersifat mendorong 

pengusaha untuk mengadopsi e-commerce, informasi yang didapat oleh calon 

adopter bersifat mempengaruhi dan lebih riil, informasi didapat secara pasif, yang 

artinya informasi mengenai e-commerce diberikan oleh orang lain, sedangkan 

dalam pencarian informasi yang didapat secara individu bersifat secara 

mendalam, artinya pengetahuan yang mereka dapat diperoleh melalui kesadaran 

penuh untuk mencari tahu mengenai inovasi teknologi. Pengusaha menggali 

informasi secara aktif melalui buku, internet, rekan pengusaha. 

Setelah mendapatkan informasi pengusaha mempertimbangkan apakah 

organisasinya mampu untuk mengadopsi e-commerce atau tidak. Beberapa hal 

yang menjadi pertimbangan sebelum mengadopsi e-commerce adalah modal serta 

kesiapan pasar itu sendiri. Adopsi e-commerce atau teknologi baru membutuhkan 
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modal yang tidak sedikit, terdapat peralatan-peralatan dan pelatihan penunjang 

penggunaan teknologi baru itu sendiri, walaupun cara penggunaan bisa dipelajari 

sendiri namun tetap saja membutuhkan biaya.  

Kesiapan pasar juga menjadi bahan pertimbangan calon adopter sebelum 

memutuskan penggunaan teknologi baru ini, apakah teknologi yang akan 

diterapkan sudah banyak digunakan calon konsumen.   

Fase berikutnya adalah pengambilan keputusan, fase ini dibagi menjadi dua 

macam keputusan yaitu keputusan untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi e-

commerce. Pengambilan keputusan ini tentu saja didasarkan pada fase 

sebelumnya. Keputusan untuk mengadopsi  dipengatuhi oleh pemasaran, 

pelayanan dan kepercayaan konsumen. Pemasaran menjadi faktor pendorong 

yang kuat dalam pengadopsian e-commerce, hal ini dibuktikan oleh banyaknya 

jawaban responden yang mengatakan bahwa dengan adanya e-commerce mereka 

berharap jangkauan pemasaran lebih luas, dapat menjangkau ke seluruh wilayah 

Indonesia. 

Pertama, agar pemasaran lebih luas, orang tidak perlu dating ke 
mari mbak untuk tahu apa saja produk kami, tinggal lihat di 
internet sudah bisa langsung tahu. Kedua tamu yang baru 
mengenal tembaga pengenalannya lebih gampang, pengenalan 
produk tembaganya lebih mudah. (F/Karyawan/30th) 

 

Kedua yaitu pelayanan, pelayanan disini dimaksudkan sebagai bentuk 

kemudahan bertransaksi, dengan adanya e-commerce maka transaksi dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja, konsumen tidak harus datang ke toko 

untuk melakukan pembelian, cukup dengan gawai, sehingga proses sangat mudah 

dan cepat. Kemudahan transaksi ini membuat para adopter tertarik dengan e-

commerce, pelayanan yang memudahkan konsumen bertransaksi dapat 

menjadikan suatu kelebihan untuk menarik konsumen melakukan pembelian di 

toko tersebut.  
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Penggunaan web e-commerce professional dianggap sebuah kekuatan dalam 

perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Citra perusahaan yang 

tergambar melalui web merupakan daya tarik yang ingin diciptakan para adopter. 

Dengan citra yang baik dan kuat, para adopter berharap konsumen akan memilih 

toko online mereka. 

Keputusan lain yaitu tidak mengadopsi e-commerce juga didasarkan pada 

beberapa hal, yaitu kapasitas sumber daya manusia dan pertimbangan manfaat 

adopsi.  

Rata-rata dalam sebuah usaha tembaga di Tumang mempekerjakan 10 orang 

pegawai dengan 6 hari kerja, hal ini membuat kapasitas produksi mereka terbatas. 

Usaha tembaga di Tumang kerap kali telah mendapat pesanan secara rutin dari 

pelanggan maupun pemerintah, dengan pegawai yang tidak terlalu banyak maka 

beberapa pengusaha hanya mampu membuat kerajianan tembaga sesuai dengan 

pesanan yang telah ada, sehingga tidak memungkinkan untuk menambah produksi 

karena tenaga kerja tambahann juga sudah sulit didapatkan. 

Fase setelah pengambilan keputusan, adalah fase hasil. Pada saat 

pengimplementasian dari keputusan untuk mengadopsi dilakukan, maka 

setelahnya pengusaha akan merasakan penggunaan e-commerce. Disinilah akan 

muncul apakah pengusaha melanjutkan adopsi mereka atau akan 

menghentikannya. 

Tidak semua adopter e-commerce dapat melanjutkan adopsinya, sebagian 

bahkan menghentikannya karena beberapa alasan dan permasalahan. Penghentian 

adopsi di beberapa usaha di Tumang disebabkan ketidakmampuan dalam 

pengelolaan. Beberapa adopter e-commerce menggunakan pihak ketiga atau pihak 

pembuat web. Pihak pembuat web ini berasal dari pihak profesional dan pihak 

rekan pengusaha yang memang menguasai IT. Permasalahan yang muncul adalah 

pihak pengusaha tidak dapat mengelola web-nya dengan baik. Penguasaan 

teknologi dari pemilik usaha masih minim, sedangkan pihak pembuat IT yang 

bersifat rekanan tidak turut memantu e-commerce. Sebagian pengusaha yang 
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menghentikan penggunaan e-commerce memang dikarenakan mereka tidak 

memakai pengembang web profesional, sehingga ketika ada permasalahan 

mereka masih kebingungan untuk menyelesaikan. Disisi lain, pada saat itu belum 

banyak pengusaha tembaga yang memakai web membuat informasi sangat 

terbatas.   

  Faktor lain yang mempengaruhi penghentian adopsi karena sedang membuat 

toko offline. Perintisan usaha di Tumang dibagi menjadi dua, pengusaha yang 

merintis melalui toko konvensional dan yang mengawali usaha melalui toko   

online. Pemasalahan penghentian adopsi ini, dilakukan oleh pihak yang telah 

memiliki toko online namun belum memiliki toko offline. Ketika pihak pengusaha 

akan mendirikan toko offline-nya maka e-commerce yang telah terlebih dahulu 

dirintis menjadi terbengkalai. Hal ini disebabkan Manajemen yang tidak mampu 

fokus pada keduanya.  

Selain penghentian adopsi, perilaku positif pengadopsi e-commerce 

ditunjukkan dengan melanjutkan pemakaian e-commerce, hal ini didasari oleh 

keuntungan menggunakan e-commerce, apa yang diharapkan sebelum 

mengadopsi dapat terwujud setelah pengusaha mengadopsi e-commerce. Manfaat 

yang sangat dirasakan setelah mengadopsi e-commerce adalah faktor pemasaran. 

Pengusaha mengaku pesanan yang datang lebih banyak dari luar pulau. Selain 

berbelanja secara daring, beberapa orang memutuskan untuk datang langsung ke 

tempat usaha. Orang-orang yang berada di luar kota kemudian mendatangi tempat 

usaha mengetahui hal tersebut dari alamat yang terdisplay di halaman web, 

sehingga toko offline mereka juga semakin dikenal.  

 ya jangkauan pemasarannya lebih luas kan Bali kita ga ada 
(toko). (K/Pemilik/35th) 
 
Membuat kita berdaya, teknologi kan membantu kita jadi 
pemasarannya juga lancer. Saya kan sering ikut pameran. 
saya pameran ke praha 2007, di London 2009, di 
Amsterdam 2011. Jadi saya tiga kali ke Eropa. 
(M/Pemilik/38th) 
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Pihak yang mampu melanjutkan adopsi bukan berarti mereka tidak memiliki 

kendala, namun dengan adanya bantuan pihak ketiga atau pihak pembuat web, 

semua masalah pengelolaan e-commerce dapat diatasi. 

3.2 Pembahasan 

Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa adopsi tidak selesai hanya dalam satu 

langkah, namun membutuhkan beberapa fase yang dapat diidentifikasi menjadi 

fase inisiasi, fase pengambilan keputusan dan fase hasil. Dalam fase inisiasi 

diuraikan tahap pengetahuan dan kesiapan. Fase pengambilan keputusan diurakan 

sebagai pilihan untuk mengadopsi dan tidak mengadopsi. Fase hasil diuraikan 

menjadi, melanjutkan dan menghentikan adopsi. Adopsi inovasi merupakan 

sebuah proses yang panjang dan terjadi hingga beberapa fase (Rogers, 1995).  

3.2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan mengenai adopsi e-commerce di UMKM tembaga masih sangat 

terbatas. Kesadaran pentingnya melakukan inovasi melalui IT masih sangat 

rendah. UMKM di negara berkembang umumnya belum memanfaatkan kekuatan 

Internet untuk memperluas bisnis mereka (Bai, Law & Wen, 2008; Humphrey et 

al ., 2003). Pengetahuan e-commerce yang didapat oleh pemilik dapat membantu 

UKM untuk mengadopsi e-commerce yang tepat (Teo & Ranganathan, 2004; 

Looi, 2005).  

Tahap ini adalah tahap penting karena akan mempengaruhi keputusan 

selanjutnya. Jika pengetahuan yang didapat tidak maksimal maka akan menjadi 

hambatan pada proses berikutnya. Banyak hal yang membuat seseorang tertarik 

untuk melakukan pencarian pengetahuan. Dalam hasil penelitian telah disebutkan 

bahwa pengetahuan individu salah satunya didapat dari kesadaran akan 

pentingnya inovasi. Kecenderungan ini dijelaskan Rogers (1995) bahwa Individu 

umumnya cenderung mengekspos diri pada ide-ide yang sesuai dengan minat, 

kebutuhan, atau sikap yang ada.  

Lingkungan juga merupakan sumber seseorang untuk mendapatkan informasi 

inovasi dan adopsi. Hal ini dikuatkan oleh Damanpour dan Schneider (2006) 
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stimulus utama untuk inovasi dan perubahan organisasi berasal dari lingkungan 

eksternal, sehingga karakteristik lingkungan organisasi menjadi penting dalam 

mendorong inovasi. Ukuran komunitas dimana organisasi berada mempengaruhi 

adopsi inovasi. 

3.2.2 Kesiapan 

Tahap persiapan yang utama menurut pemilik usaha adalah modal. Di 

sebagian besar negara berkembang, UMKM memiliki sedikit atau tidak ada 

sumber daya keuangan untuk memperoleh infrastruktur penerapan IT (Mutula & 

Van Brakel, 2007; Cloete et al, 2002). Hal ini dikarenakan inovasi teknologi 

adalah sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya.  

Kesiapan pasar akan penggunaan e-commerce menjadi hal yang tak kalah 

penting. Hal ini juga dikemukakan Fathian et al. (2008) kesiapan eksternal seperti 

partner usaha sangat penting dalam keberlangsungan suatu adopsi teknologi. 

Kesiapan tidak hanya berasal dari dalam namun juga berasal dari luar 

organisasi itu sendiri. Untuk mengadopsi e-commerce secara benar di Negara 

berkembang, perusahaan harus siap secara eksternal dan internal (Tan et al., 

2007). Kesiapan dapat diartikan sebagai keberhasilan sebuah organisasi untuk 

mengadopsi, menggunakan dan memanfaatkan e-commerce (Fathian et al., 2008). 

3.2.3 Mengadopsi e-commerce 

Adopsi inovasi bersifat multidimensial, dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor 

termasuk faktor lingkungan, karakteristik individu dan organisasi yang 

mengadopsi inovasi serta atribut inovasi itu sendiri (Rogers 1995). Dalam 

penelitian ini faktor pemasaran, pelayanan dan kepercayaan konsumen menjadi 

pendorongnya. Hal ini  berbeda dengan pendapat MacKay et al. (2004) yang 

menyebutkan bahwa alasan UMKM untuk mengadopsi dan menggunakan e-

commerce adalah keinginan dan kebutuhan untuk tetap kompetitif dan inovatif 

agar bisnis mereka bertahan.    
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3.2.4 Menolak adopsi e-commerce 

Adanya inovasi yang muncul tidak lantas membuat semua orang ingin 

mengadopsinya. Berdasarkan kelemahan organisasi dan manajerial, teknologi, 

individu dan lingkungan, maka adopsi e-commerce menjadi tidak bermanfaat (Al-

Qirim, 2017). Penelitian ini menyatakan bahwa pengusaha memiliki persepsi 

bahwa e-commerce tidak memberikan manfaat sehingga dirasa bahwa tidak perlu 

dilakukan adopsi. Bagaimanapun juga manfaat yang dirasakan berbeda-beda hal 

ini dinyatakan oleh Tan et al. (2007) bahwa UMKM di Negara berkembang 

memiliki tantangan yang berbeda dengan Negara maju dalam hal mengadopsi 

maupun memanfaatkan e-commerce.  Sikap skeptis terhadap teknologi baru 

disebabkan oleh informasi yang tidak menyeluruh, sehingga manfaat adopsi tidak 

diketahui. 

3.2.5 Melanjutkan Adopsi e-commerce 

Alasan utama yang menjadi dasar keberlanjutan adopsi adalah manfaat yang 

dapat dirasakan pengusaha khusunya dalam hal pemasaran. Hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Day (2016) yang menyatakan bahwa 

e-commerce memberikan banyak manfaat bagi UMKM diantaranya adalah 

memperluas jangkauan pasar mereka, peningkatan penjualan, peningkatan 

komunikasi eksternal, dan kecepatan pemrosesan data.  

3.2.6 Penghentian adopsi 

Dalam praktiknya, setelah adopsi di implementasikan maka akan muncul 

permasalahan baru. Teknologi baru yang hanya dikerjakan oleh orang yang tidak 

mempunyai keahlian khusus akan sulit ditangani sebagaimana mestinya. 

Kemampuan yang dimiliki hanya sekedar kemampuan ala kadarnya akan 

mempengaruhi keberlanjutan adopsi.  Menurut Dibrell et al. (2008) 

kecenderungan untuk mempekerjakan karyawan umum daripada spesialis, 

ketergantungan pada perencanaan jangka pendek, strategi yang bersifat informal 

dan kurangnya standarisasi prosedur operasi adalah karakteristik khas lain dari 

UKM. Banyaknya kegagalan proyek adopsi IT di negara-negara berkembang 
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dikaitkan dengan pemahaman yang buruk (Heeks, 2002) yang mengarah ke solusi 

yang tidak sesuai untuk masalah IT itu sendiri (Avgerou, 2000).  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Adopsi merupakan sebuah proses yang berlangsung panjang. Proses adopsi e-

commece terbagi menjadi 3 fase yaitu fase inisiasi, fase keputusan dan fase hasil. 

Fase inisiasi berisi tahap pengetahuan dan kesiapan. Fase keputusan terdiri dari 

tahap adopsi atau tahap non adopsi. Fase hasil terdiri dari melanjutkan adopsi atau 

menghentikan adopsi. 

Untuk mendapatkan informasi terkait e-commerce faktor yang paling 

mendominasi adalah faktor eksternal. Dimana rekan bisnis dan rekan sesama 

pengusaha dapat memberikan informasi dan mendorong para pengusaha tembaga 

untuk mengadopsi e-commerce. Selain berasal dari lingkungan eksternal, factor 

individu juga dapat mendorong pencarian informasi. Keinginan dan kebutuhan 

menjadi pendorong bagi individu. Dibanding dengan lingkungan eksternal, 

kecenderungan untuk menggali informasi yang dilakukan secara mandiri masih 

sangat minim. 

Faktor pendorong adopsi e-commerce adalah faktor pemasaran, kepercayaan 

konsumen dan kemudahan pelayanan. Sejalan dengan keinginan pemilik untuk 

memperluas pemasaran hingga ke luar daerah. Melalui e-commerce yang 

professional dapat meningkatkan citra perusahaan sehingga konsumen lebih 

percaya. E-commerce merupakan sarana transaksi bisnis yang dapat dijangkau 

dimana saja dan kapan saja. Kemudahan pelayanan ingin dihadirkan oleh 

pengusaha sebagai sebuah daya tarik bisnis 

Faktor penghambat adopsi e-commerce adalah faktor kapasitas Sumberdaya 

Manusia dan faktor manfaat. Keahlian Sumberdaya manusia mengenai IT masih 

sangat rendah, selain itu karyawan yang jumlahnya terbatas tidak memungkinkan 

pemilik usaha untuk menggunakan e-commerce dalam bisnis mereka. Persepsi 

yang salah mengenai e-commerce dikarenakan informasi yang didapat masih 
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kurang membuat beberapa pengusaha tidak dapat melihat manfaat yang bisa 

diperoleh melalui adopsi teknologi. 

4.2 Saran  

4.2.1 Bagi pengusaha 

Pengusaha di sarankan untuk lebih menambah pengetahuan, mengikuti 

workshop dan pelatihan sehingga tanggap terhadap inovasi teknologi informasi.   

Pengusaha diharapkan meningkatkan skill pengusaan teknologi sehingga dapat 

mengatasi permasalahan dan lebih cepat menemukan solusi atau merekrut 

karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang IT. 

4.2.2 Bagi penelitian berikutnya 

Dengan beberapa keterbatasan penelitian diharapkan penelitian lain untuk 

melakukan penelitian sejenis dengan melibatkan rekan bisnis untuk melihat 

keoptimalan e-commerce. 

Penelitian ini masih terbatas pada proses adopsi saja, sehingga belum dapat 

dilihat keefektifan penggunaan e-commerce untuk kinerja bisnis.  Diharapkan 

kepada peneliti lain untuk dapat meneliti penggunaan e-commerce terhadap kinerja 

bisnis UMKM untuk melihat dampak inovasi khususnya di bidang IT. 
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