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Abstrak 

Perkembangan teknologi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir berdampak pada dunia 

bisnis. Teknologi yang saat ini berkembang melebihi teknologi yang lain adalah teknologi 

informasi. Bagi perusahaan-perusahaan besar yang sadar akan pentingnya teknologi 

informasi, berupaya meningkatkan penggunaannya demi meningkatkan daya saing di pasar. 

Sangat berbeda dengan kondisi perusahaan-perusahaan besar, sektor UMKM justru belum 

mengadopsi teknologi informasi. 

Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dalam pelaksanaan penelitian. UMKM 

dipilih secara acak dari informasi UMKM-UMKM yang ditawarkan oleh informan 

sebelumnya dari berbagai sektor tanpa memandang ukuran perusahaan. Informan dari pihak 

UMKM adalah pemilik usaha yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang 

berbeda. Kami hanya akan melihat status UMKM dalam keputusan siap atau tidaknya dalam 

menggunakan teknologi informasi. 

Kami menemukan bahwa ada banyak pertimbangan yang menjadi dasar para UMKM 

untuk menggunaakan atau tidak teknologi informasi yang tersedia. Hampir setiap UMKM 

memiliki alasan spesifik seperti tekanan dari konsumen, namun secara umum, masalah 

kemudahan, kebutuhan yang terkait erat dengan modal adalah hal pokok. Namun demikian, 

faktor modal tidak menjadi masalah jika seandainya teknologi memang harus diterapkan. 

Selain itu, kesuksesan dari perusahaan sejenis yang diakibatkan penggunaan teknologi 

informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi 

informasi. UMKM pada dasarnya siap untuk mengimplementasikan teknologi informasi. 

UMKM saat ini belum menggunakan teknologi informasi karena merasa belum dibutuhkan, 

kecuali ada tekanan dari pihak lain. Kehadiran teknologi informasi yang mudah dan murah 

mutlak dibutuhkan 

 

Keyword: technology readiness, teknologi informasi, UMKM, kualitatif  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Prekembangan bisnis pada tingkat menengah dan kebawah mulai berkembang sejak 

lama. Perkembangan sektor usaha menengah kebawah (selanjutnya akan disebut UMKM) 

baru mulai mendapat perhatian lebih sejak beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data Biro 

Pusat Statistik (BPS) diketahui bahwa 90%-95% perusahaan di Indonesia tergolong sebagai 

UMKM. Informasi statistik tersebut menunjukkan bahwa perekonomi Indonesia disokong 

dengan keberadaan aktivitas UMKM.  

UMKM menunjukkan ketahanan usaha mereka dalam menghadapi krisis ekonomi 

karena mereka memiliki pasar yang kokoh di dalam negeri dan hanya sedikit atau bahkan 

sama sekali tidak memiliki ketergantungan pada sektor jasa keuangan. ketidak tergantungan 

UMKM terhadap sektor jasa keuangan di sisi lain membuat perkembangan yang kurang baik 

mengingat kecukupan modal yang terbatas. 

Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah dan perkembangan berbagai 

macam perkembangan metode-metode dalam melakukan pekerjaan, teknologi menjadi salah 

satu alat yang digunakan untuk mendukung daya saing perusahaan. Dinamika bisnis yang 

terkadang terlalu cepat berubah cukup mudah dilakukan oleh perusahaan yang memiliki 

modal memadai. Sangat berbeda dengan UMKM yang memiliki keterbatasan sangat besar 

dalam mencukupikebutuhan investas teknologi menyebabkan penggunaan teknologi mungkin 

belum menjadi prioritas dalam pengembangan usaha.  

Wahid dan Indarti (2007) mengemukakan bahwa baru 20% UMKM dari jumlah 

keseluruhan di Indonesia yang menggunakan komputer untuk membantu proses bisnis 

mereka. Dalam penjelasan lebih lanjut, Wahid dan Indarti (2007) dalam penelitiannya 

menjelaskan beberapa alasan rendahnya penggunaan komputer oleh UMKM, yaitu: tidak 

merasa membutuhkan komputer untuk menjalankan bisnis mereka (82.2%), kurangnya 

dukungan finansial (41.1%), dan kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer 

(4.1%). Selain ketiga faktor internal tersebut, faktor eksternal juga memegang peran yang 

cukup signifikan. Peran universitas dan dukungan pemerintah akan menguntungkan UMKM 

dalam upaya untuk mengadopsi komputer (Uwalomwa dan Ranti, 2009). Wahid dan Indarti 

(2007) juga menjelaskan bahwa hanya 58.6% dari UMKM yang telah mengadopsi komputer 

untuk mendukung proses bisnis. 
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Yogyakarta memiliki banyak UMKM sebagian besar yang bergerak pada sektor 

kerajinan dan industri kreatif lainnya (termasuk wisata). Meskipun banyak UMKM yang 

bergerak dalam bisnis kreatif, tidak lantas kemudian menjadikan penggunaan teknologi 

menjadi sesuatu yang penting. Saat ini, penggunaan komputer dalam aktivitas operasional 

usaha cenderung bersifat seadanya sehingga tingkat penggunaannya masih rendah. Faktor 

kesiapan sumber daya manusia (SDM) sepertinya juga ikut mempengaruhi keputusan untuk 

mengadopsi teknologi komputer dalam proses bisnis, namun dalam dinamika perkembangan 

teknologi yang cepat dapat diasumsikan bahwa faktor SDM menjadi terdorong untuk mau 

menggunakan teknologi. Meskipun beberapa pengusaha di sektor kerajinan dan industri 

kreatif sudah menggunakanteknologi komputer dan internet untuk memasarkan usahanya 

secara online dengan target pasar domestik maupun internasional, namun jumlah mereka 

relatif sedikit. Secara umum, pengetahuan mengenai teknologi komputer khususnya sistem 

informasi masih cukup rendah sehingga banyak pelaku UMKM yang mungkin belum 

menyadari manfaat sesungguhnya untuk membantu mengembangkan bisnis mereka. 

Perkembangan teknologi yang cepat dan semakin mudah digunakan, seharusnya dapat 

memicu tingginya penggunaan teknologi. Realita yang terjadi saat ini justru tidak dapat 

mencerminkan keadaan dimana teknologi sudah banyak digunakan dalam kegiatan 

operasional UMKM. Realita yang terjadi ini menimbulkan pertanyaan untuk mencoba 

merunut kembali ke awal kesiapan UMKM untuk menggunakan teknologi. Banyak fenomena 

menunjukan bahwa jenis industri dan ukuran perusahaan tidak menjamin ketersediaan 

teknologi yang memadai sebagai alat bantu dalam melakukan bisnis. Guariglia, Liu dan Song 

(2011) mengatakan bahwa perusahana yang memiliki keterbatasan keuangan dan sulit untuk 

mendapatkan pendanaan dari pihak luar perusahaan akan mengurangi tingkat investasinya. 

Salah satu investasi yang mungkin akan dikurangi oleh perusahaan UMKM adalah alokasi 

pengembangan teknologi. Atas dasar hal itu, maka ada kemungkinan kurangnya penggunaan 

teknologi oleh UMKM karena keterbatasan keuangan dari pihak internal dan sulitnya 

mendapatkan pendanaan dari luar. 

Parasuraman (2001) mencoba untuk mengukur kesiapan penggunaan teknologi, yaitu 

Technology Readiness Index (TRI). TRI memiliki empat dimensi yang terdiri dari: 

optimisme (optimism), inovasi (innovativeness), ketidaknyamanan (discomfort), dan 

ketidakamanan (insecurity).  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini berusaha menghubungkan 

kesiapan UMKM dalam mengadopsi sistem dengan hal-hal yang melatarbelakanginya seperti 

omset dan ukuran perusahaan. 
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B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang ingin diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kesiapan sektor UMKM dalam mengadopsi sistem dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional rutin belum dapat diketahui. 

2. Keberterimaan para pengusaha sektor UMKM terhadap penggunaan sistem informasi 

belum diketahui 

3. Meskipun penggunaan sistem informasi akuntansi banyak membantu dalam kegiatan 

operasional, namun masih sangat banyak UMKM yang belum menggunakannya. 

4. Dampak riil penggunaan sistem informasi terhadap kesiapan UMKM dalam 

menggunakan sistem informasi belum dikaji 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi fokus penelitian ini pada tingkat kesiapan UMKM dalam 

menggunakan sistem informasi. Penelitian ini akan mengkaji seberapa besar tingkat omset 

dan jenis industri dalam kesiapan penggunaan sistem informasi. Penelitian ini tidak melihat 

seberapa mudah atau tingkat kebermanfaatan dalam penggunaan sistem informasi, karena 

penulis mengasumsikan bahwa setiap sistem yang dibuat sesungguhnya sudah bermanfaat. 

Meskipun demikian, informan tidak dibatasi untuk menjadikan kemudahan dan 

kebermanfaatan sebagai dasar pengambilan keputusan penggunaan teknologi informasi.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, maka 

penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi informasi dan apa saja faktor yang 

menjadi pertimbangan dalam pengimplementasian teknologi informasi 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari pelaksanaan penelitian mengenai kesiapan UMKM dalam menggunakan sistem 

informasi, penulis menetapkan tujuan sebagai berikut. 

Untuk mengetahui  kesiapan dan alas an penggunaan teknologi informasi oleh pelaku 

UMKM. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada teori dan juga praktis, berikut ini adalah 

manfaat teoritis dan manfaat praktisnya 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan perspektif yang berbeda terhadap kesiapan UMKM dalam menggunakan 

sistem informasi. Jika penelitian-penelitian terdahulu ingin mengkaji dampak kesiapan 

penggunaan sistem (teknologi) terhadap keluaran, penelitian ini justru ingin mangkaji faktor 

awal yang menyebabkan orang ingin menggunakan sistem.  

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi kepada para pihak 

yang berkentingan dengan sektor UMKM. Deskripsi yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah pihak-pihak yang dengan mudah didorong untuk menggunakan sistem informasi 

(teknologi) 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Technology Readiness 

Pasuraman dan Colby (2001) mendefinisikan technology readiness sebagai “people 

propensity to embrace and use new tecnologies for accomplishing goals in home life an at the 

workplace”. TRI (Technology Readiness Index) dikembangkan oleh Parasuraman untuk 

mengukur keyakinan dan pemikiran seseorang secara umum terhadap teknologi. Pandangan 

seseorang terhadap teknologi dapat bersifat positif, yaitu optimisme menyikapi teknologi 

serta kecenderungan menjadi pionir dalam penggunaan teknologi baru, maupun pandangan 

negatif, yaitu kecenderungan untuk merasa tidak nyaman dan skeptis terhadap teknologi. Hal 

ini menyebabkan munculnya empat dimensi dalam technology readiness, yaitu optimisme 

(optimism), inovasi (innovativeness), ketidak nyamanan (discomfort), dan ketidak-amanan 

(insecurity). 

Dimensi optimism merepresentasikan pandangan positif terhadap teknologi dan persepsi 

terhadap manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan dan meningkatkan 

kinerja seseorang di lingkungan kerja dan di rumah. Dimensi innovativeness mengacu pada 

tingkat dimana seseorang senang bereksperimen dengan teknologi dan menjadi yang terdepan 

dalam usaha mencoba produk atau jasa berbasis teknologi yang terbaru. Dimensi discomfort 

menunjukkan rasa kurangnya penguasaan teknologi dan rasa tidak percaya diri dalam 

menggunakan teknologi terbaru. Meskipun ada hubungannya dengan dimensi discomfort 

yang menunjukkan ketidaknyamanan terhadap teknologi secara umum, tetapi dimensi 

insecurity lebih mengacu pada ketidakpercayaan terhadap transaksi berbasis teknologi dan 

keraguan terhadap kemampuan kerja teknologi tersebut. Dua dimensi pertama dari 

technology readiness yaitu optimism dan innovativeness merupakan “kontributor 

(contributors)” yang dapat meningkatkan kesiapan terhadap penggunaan teknologi sementara 

dua dimensi lainnya yakni discomfort dan insecurity dianggap sebagai “penghambat 

(inhibitors)” yang dapat menekan tingkat kesiapan terhadap teknologi (Pasuraman dan Colby 

dalam Ling dan Moi, 2006). Pasuraman dan Colby menekankan bahwa technology readiness 

adalah suatu ukuran terhadap persepsi atau pemikiran terhadap teknologi dan bukan sebagai 

ukuran dari kemampuan atau kapasitas penguasaan teknologi seseorang. Berdasarkan nilai 

perolehan technology readiness, pengguna digolongkan ke dalam lima segmen, yaitu 

penjelajah (explorer), pionir (pioneers), skeptis (skeptics), takut (paranoids), dan terlambat 

(laggards). Tipe explorers memiliki skor tertinggi dalam dimensi kontributor (optimism, 

innovativeness) dan skor terendah dalam dimensi inhibitor (discomfort, insecurity). Explorers 
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cepat tertarik dengan keberadaan suatu teknologi baru dan biasanya menjadi kelompok 

pertama yang mencoba teknologi baru tersebut. Sebaliknya, laggards adalah tipe kelompok 

yang paling akhir mengadopsi teknologi baru serta memiliki skor tertinggi dalam dimensi 

inhibitors dan skor terendah dalam dimensi kontributor. Ketiga kelompok yang lain 

(pioneers, skeptics, paranoids) memiliki persepsi yang lebih kompleks mengenai teknologi. 

Pioneers memiliki optimisme dan inovasi yang tinggi seperti explorers, namun pada saat 

yang bersamaan mereka akan mudah berhenti mencoba jika menemui ketidaknyamanan dan 

ketidakamanan. Skeptics memiliki motivasi yang rendah untuk menggunakan teknologi 

namun juga memiliki tingkat penghambat yang kecil sehingga perlu diyakinkan terlebih 

dahulu mengenai manfaat penggunaan teknologi. Bagi paranoids, teknologi cukup menarik 

namun mereka juga mempertimbangkan faktor risiko; hal ini ditunjukkan oleh tingkat  

ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang tinggi (Demirci dan Ersoy, 2008).Studi 

Parasuraman and Colby (2001) menunjukkan bahwa tipe explorers dan pioneers cenderung 

mengadopsi teknologi baru lebih awal dari tipe lainnya (Ling dan Moi, 2007). 

 

Gambar 1.1 Technology Readiness ( Parasuraman, 2000) 

 

Dalam penelitian ini, kesiapan penggunaan teknologi dapat berupa kesiapan untuk 

meningkatkan kualitas teknologi yang saat ini digunakan. Dengan kata lain, kesiapan yang 

dimaksud adalah untuk kesiapan untuk memasuki tingkatan baru dalam teknologi.  

B. UMKM 

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah 

(UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 



14 
 

316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang 

disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud 

dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang 

mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 

1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga 

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 

10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 

1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan 

kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 

600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan 

yang ditempati) terdiri dari : (1) badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan 

(pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, 

pedagang barang dan jasa) 

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang 

ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut 

dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan 

bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 

(2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki 

kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

C. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah kecukupan modal berpengaruh dalam kesiapan penggunaan sistem informasi? 

2. Apakah dampak dari ukuran perusahaan (omset dan aset) dalam penggunaan 

informasi? 
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3. Apakah pengaruh kesuksesan pesaing dalam industri yang sama yang telah 

menggunakan sistem informasi terhadap kesiapan penggunaan sistem informasi? 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengeplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan 

UMKM dalam mengadoptasi sistem informasi yang menurut mereka paling tepat untuk 

men,jalankan usaha tau bersaing. Penelitian ini merupakn penelitian kulitatif  dengan 

mneggunakan teknik wawancara. Hal-hal yang akan menjadi faktor penentu akan diperoleh 

berdasarkan analisis terhadap hasil interview yang mendalam kepada pemilik usaha. 

B. Sample Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah para pemilik usaha berjenis UMKM. Pemilik usaha 

yang akan dijadikan informan berasal dari berbagai industri yang akan diwakili oleh beberapa 

perusahaan. Mengingat metode analisis data yang dilakukan adalah interpretasi terhadap hasil 

interview maka pengkajian bersifat interpretasi dan menggunkan stantistik deskriptif. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik snowball sampling. Sampel dipilih berdasarkan 

informasi dari informan yang telah diinterview sebelumnya. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. UMKM 

Banyak orang yang telah mendefinisikan dan mengkategorikan UMKM. Salah satunya 

adalah seperti yang tertuang dalam UU No 20 Tahun 2008. Penulis menggunakan UU No 20 

Tahun 2008 karena pembagian kategori untuk usaha mikro, kecil dan  menengah dianggap 

paling jelas. Tabel 1menyajikan kategori ukuran usaha berdasarkan kekayaan bersih (selain 

tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset yang diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.  

Tabel 3.1 

Kategori Ukuran Perusahaan 

Ukuran Usaha Kekayaan Bersih Omset 

Mikro < 50 juta < 300 juta 

Kecil 50 – 500 juta 300 juta -2,5 milyar 

Menengah 500 juta – 10 milyar 2,5 – 50 milyar 

Sumber: UU No 20 Tahun 2008 

2. Technology Readiness 

Technology readiness didefinisikan sebagai “people propensity to embrace and use new 

technologies for accomplishing goals in home life an at the workplace”. Technology 
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readiness akan diukur berdasarkan hasil wawancara yang dibuat berdasarkan Technology 

Readiness Index (TRI) yang dikenalkan oleh Parasuraman (2000). 

3. Omzet 

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan Omzet sebagai jumlah uang hasil 

penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Omzet merupakan jumlah total 

pendapatan sebelum dikurangi seluruh biaya yang sudah kita keluarkan untuk memproduksi 

barang atau jasa. 

4. Total Aset 

Total aset merupakan seluruh harta yang ada di perusahaahn yang digukan dalam 

aktivita usaha. Total asset dapat digunakan untuk mengetahui kempuna perusahan dalam 

bersaing. Semakin besar aset yang dimiliki perusahhan maka semain besar kemampuan 

peushana untuk bersaing. 

 

D. Kisi-kisi wawancara 

Penelitian ini akan menggunakan instrumen yang digunakan oleh Parasuraman (2000). 

Peneliti menjadikan instrumen yang diperkenalkan oleh Parasuraman sebagai dasar 

melakukan wawancara lebih mendalam.  

Instrumen lain yang dibutuhkan adalah besaran omset dan total aset yang dimiliki oleh 

setiap UMKM yang terpilih sebagai objek kajian. Informasi mengenai total aset dan omset 

digunakan untuk menentukan kategori perusahaan (mikro, kecil atau menengah). 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi wawancara 

No. Pokok pertanyaan 

1. Bagaimana sistem informasi membantu keberlangsungan sebuah usaha? 

2. Apakah Anda memiliki pengalaman tidak menyenangkan dalam penggunaan sistem 

informasi? 

3. Bagaimana sistem informasi mempengaruhi kehidupan Anda? 

4. Mengapa Anda ingin atau tidak ingin menerapkan sistem informasi dalam usaha 

Anda? 

5. Jelaskan alasan Anda untuk menggunakan atau tidak menggunakan sistem informasi 

dalam usaha Anda! 

6. Ceritakan bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi dengan sistem informasi? 

7. Saat Anda memilih sistem informasi, bagaimana Anda akan memilih sistem yang 
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menurut Anda terbaik bagi usaha Anda? 

8. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap keputusan Anda menggunakan sistem 

informasi? 

9. Seberapa baik komunikasi personal melalui berbagai media telekomunikasi modern? 

10. Perusahaan ini selalu mendukung kemajuan penggunaan teknologi dan selalu 

mendukungnya 

11. Apakah kemajuan sistem pernah membawa manfaat bagi perusahaan Anda?dalam 

kondisi apa dan untuk peruntukan apa? 

 

A. Model Penelitian  

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan interpretasi atas interview yang dilakukan 

secara mendalam kepada setiap sample yang terpilih mewakili setiap kelompok usaha. Selain 

data yang bersifat kualitatif berupa hasil dialog, penulis akan menggunakan bantuan data 

yang bersifat kuanitatif. Data kuantitatif akan digunakan untuk membantu penulis dalam 

mengisikan matriks kelompok industri dan omset yang telah direncanakan sebelumnya. 

Matriks penelitian yang digunakan oleh penulis adalah seperti gambar di bawah ini 

Tabel 3.3 

Matrik Rekap Simpulan Analisis Wawancara 

Jenis 

Industri 
Omzet Total Aset Ketegori 

Kesiapan 

(Y/N) 
Alasan 

Je
n
is

 1
 

1      

2      

3      

4      

Je
n
is

 2
 

1      

2      

3      

dst       
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Rensponden 

Peneliti mengambil secara acak dari berbagai UMKM yang informasinya didapat 

dengan mudah dari informan sebelumnya dan mudah diakses di daerah Yogyakarta. Dari 

enam UMKM amatan, seluruhnya tergolong dalam kategori usaha mikro. Usaha mereka 

dikategorikan sebagai usaha mikro berdasarkan pada UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, Dan Menengah. Tidak ada syarat mengenai latar belakang pendidikan dan 

pengalaman menjalankan usaha yang saat ini dilaksanakan. Beberapa diantara pihak yang 

kami interview, beberapa diantaranya masih tergolong baru dalam dunia usaha dan sebagiaan 

lain bisa dianggap sudah sangat berpengalaman dalam bidang yang saat ini ditekuni. Berikut 

ini adalah data simpulan sederhana hasil interview yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub 

bab berikutnya. 

Tabel 4.1 

Hasil Interview 

Jenis Industri 

Omzet 

(Juta 

rupiah) 

Total 

Aset 

(Juta 

rupiah) 

Ketegori 
Kesiapan 

(Y/T) 
Alasan 

Jasa 1 5 - Mikro T Persaingan dan 

ukuran usaha 

2 150-200 750 Mikro Y Tekanan partner 

Dagang 1 45-60 - Mikro Y Kemudahan 

hubungan 

2 10-100 - Mikro Y Tergantung 

tingkat kebutuhan 

3 50-100 1.000 Mikro Y Tekanan 

Pelanggan 

Manufaktur 1 100 300 Mikro Y Memudahkan 

pelaporan 
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B. Hasil dan Pembahasan  

Setiap informan yang diinterview disodori isian mengenai data responden dan alasan 

penggunaan teknologi informasi. Tabel 4.2 menunjukan pilihan para informan mengenai 

dasar penggunaan sistem. 

Tabel 4.2 

Dasar Pertimbangan Penggunaan TI 

No. Dasar pertimbangan penggunaan TI 
Informan 

1 2 3 4 5 6 

1 Nilai dan tujuan perusahaan           

2 Ketersediaan sumber daya          

3 Struktur manajerial           

4 Dukungan administratif           

5 Teknologi        

6 Pengetahuan           

7 Pengguna           

 

Berdasarkan tabel 4.2, faktor teknologi merupakan pertimbangan bagi 5 informan 

dalam mengambil keputusan penggunaan teknologi. Sedangkan faktor ketersediaan sumber 

daya menjadi pertimbangan kedua yang paling banyak dipilih oleh informan, ditunjukan 

dengan adanya 3 atau setengah dari jumlah informan yang memilih dasar pertimbangan 

penggunaan TI.  

Sesungguhnya para pelaku UMKM telah menyadari pentingnya penggunaan 

teknologi informasi sebagai pendukung kegiatan bisnis mereka. Seluruh informan 

menyatakan maksud yang sama meskipun dengan penekanan pada beberapa hal yang 

berbeda-beda yang menjadi dasar pengambilan keputusan penggunaan teknologi informasi 

atau tidak. 

Titik berat dasar untuk mengambil keputusan penggunaan teknologi informasi tidak 

sama antar berbagai informan. Informan yang memiliki bisnis sebagai persewaan alat-alat 

catering dan rumah makan, memliih untuk sementara tidak menggunakan TI. Pemikiran 

sederhana “begini saja sudah bisa jalan” menjadi pegangannya. Informan menyatakan bahwa 

jika seandainya ukuran perusahaan sudah besar, maka TI akan dibutuhkan. Berbeda dengan 

informan lain yang meskipun tergolong dalam ukuran perusahaan yang sama, memilih untuk 
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menggunakan teknologi informasi. Informan menggunakan teknologi informasi sebagai alat 

komunikasi dengan klien untuk membicarakan pesanan, baik jumlah, harga, dan design yang 

diingnkan.  

Mahalnya infrastruktur yang memadai untuk digunakan dalam teknologi informasi 

menjadi pertimbangan tersendiri bagi informan. Meskipun seluruh informan menyatakan 

bahwa teknologi informasi adalah sesuatu yang sangat bermanfaat namun pengadaannya 

terbilang mahal bagi ukuran perusahaan mereka saat ini. Selain itu mereka tidak ingin 

berinvestasi pada infrastruktur TI, karena tidak mudah untuk mengoptimalkan atau bahkan 

hanya sekedar mengunakan TI. Dengan demikian, selain infrastruktur, kemampuan sumber 

daya manusia perlu ditingkatkan untuk mampu memanfaatkan TI. 

Cukup banyak kejadian tidak menyenangkan dengan penggunaan TI. Informasi-

informasi yang tidak menyenangkan tersebut menjadi pertimbangan bagi sebagian informan, 

namun bagi informan yang lebih teredukasi dengan baik mengenai TI tetap akan 

menggunakan TI. Informan yang teredukasi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan TI. 

Berbagai informasi dari berbagai pihak mengenai kebermanfaatan TI menjaga minat mereka 

untuk tetap menggunakan TI. Dalam kasus ini, pengetahuan mengenai baik buruknya 

penerapan TI dalam bisnis akan berdampak berbeda pada masing-masing informan.  Ada 

ketakutan bahwa layanan atau produk mereka ditiru oleh pesaing menjadi hal yang dominan. 

Ada informan yang memanfaatkan TI sebagai alat menjalin hubungan dengan para konsumen 

dan pihak lain terkait bisnisnya. Pilihan menggunakan TI (medsos) sebagai alat komunikasi 

karena dinilai lebih mudah. pengetahuan secukupnya sudah dapat dimanfaatkan untuk 

penggunaan TI pada hal ini. Pemanfaatan TI berupa media sosial juga dirasakan sebagai 

bagian pengenalan dan pemasaran produk.  

Informan yang telah melihat dan mengalami sendiri pemanfaatan IT dalam bisnis, 

mamiliki keinginan untuk menggunakan sistem. Pengalaman pribadi mendorong informan 

untuk mulai menggunakan teknologi informasi. Namun karena sulitnya menggunakan TI, 

maka akhirnya TI yang sudah digunakan kemudian ditinggalkan. Informan yang telah 

merasakan sendiri dampak dari TI berpendapat untuk akan menggunakan kembali TI jika ada 

sistem yang lebih mudah dipahami oleh karyawan dan juga pemilik yang memiliki 

keterbatasan mengenai TI. Mudah dan murah menjadi hal yang diinginkan oleh para 

informan dalam menerapkan TI. 

Informan memiliki prioritas dalam penerapan TI. Ada informan yang lebih 

mengutamakan yang terkait SDM terlebih dahulu dalam proses implementasi TI. Semantara 

itu, ada informan yang lebih mengutamakan pencatatan transaksi dalam memilih teknologi 
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informasi, dan sebagaian lagi lebih mementingkan TI sebagai alat untuk menjalin hubungan 

dengan berbagai pihak. Banyaknya manfaat yang dirasakan akan memberikan keuntungan 

bagi bagi bisnis dengan menggunakan TI membuat para informan berfokus pada keunggulan 

tertentu. 

Sistem membantu dalam proses pengembangan (proses) bisnis. Tidak terpengaruh 

oleh pengalaman orang lain maupun pengalaman tidak menyenangkan. Bagi informan yang 

memiliki latar belakang pendidikan baik serta pengalaman pribadi dalam pemanfaatan 

teknologi, pengalaman yang tidak menyenangkan tidak mempengaruhi atau merubah 

keputusan untuk tidak menggunakan teknologi. Meskipun menjadi sesuatu yang tidak 

mempengaruhi keputusan, namun faktor keamanan tetap perlu digaris bawahi dalam 

pengoptimalan penggunaan teknologi informasi. 

Bagi informan yang memahami konsep cost-benefit, teknologi informasi akan 

dimanfaatkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhan. Bagi mereka, biaya yang 

dikeluarkan tidak menjadi masalah (dalam batasan kemampuan keuangan) selama teknologi 

informasi dapat memenuhi kebutuhan, yang mengandung makna bahwa jika memang 

dibutuhkan, teknologi informasi akan digunakan. Keputusan tersebut tetap 

mempertimbangkan aspek cost, tidak terlalu mahal.  

Secara implisit, seluruh informan mengungkapkan hal yang sama bahwa penggunaan 

teknologi informasi dapat membantu dalam hal pemasaran produk. Meskipun dipandang 

membantu pemasaran, namun dalam diri beberapa informanada perspektif mengenai 

kepuasan bagi pelanggan jika dapat berinteraksi dan melihat produk yang akan dibelinya 

secara langsung. Degan kata lain, penggunaan teknologi informasi dapat membentuk batasan 

antara pihak penjual dan calon pembeli. 

Bagi informan yang bergerak dalam bisnis ritel, sistem sangat membantu dalam 

melakukan pencatatan karena tingginya tingkat perputaran barang. Meskipun sangat terbantu 

dengan penerapan teknologi informasi, namun frekuensi erornya sistem menimbulkan 

persepsian bahwa sistem tidak banyak bermanfaat. Informan menyatakan membutuhkan 

beberapa sistem tambahan untuk bisa semakin terbantu dengan penerapan sistem informasi 

yang saat ini digunakan dan lebih stabil serta lancar. Dalam kasus informan yang bergerak 

dibidang rital dan sudah menerapkan teknologi informasi, faktor SDM tidak masalah karena 

terus dipaksa oleh keadaan yang mensyaratkan penguasaan teknologi informasi oleh para 

konsumen. Konsumen menjadi pemicu penggunaan sistem karena kepuasan konsumen dinilai 

akan menurun jika pelayanan berjalan lambat. 
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Tidak seperti usaha lain yang tidak mengutamakan cepatnya layanan kepada 

pelanggan, informan menyatakan komitmen dari pemilik dan tingkat teknologi, yang tidak 

sulit digunakan, mutlak dibutuhkan. Kesadaran semacam itu tidak dipengaruhi oleh pelaku 

UMKM di bidang yang sama dan besaran biaya yang harus dikorbankan. 

Dalam usaha ritel, teknologi informasi yang digunakan sebagai alat bantu pencatatan 

dan pelaporan sangat bermanfaat. Teknologi informasi dapat memberikan informasi 

mengenai besaran penjualan untuk produk-produk tertentu. Jika pebisnis dapat memetakan 

produk-produk yang paling diminati sampai dengan kurang diminati, maka ia dapat dengan 

mudah menentukan tingkat persediaan yang masuk akal untuk dipertahankan dalam gudang 

persediaan untuk setiap jenis produk.   

Informan yang harus bekerja sama dengan pihak lain dan dipaksa untuk menggunakan 

sistem yang disyaratkan, mau tidak mau harus menerapkan teknologi informasi. Bagi 

informan yang memperoleh paksaan dari mitra kerja, penggunaan teknologi informasi bukan 

sesuatu yang wajib untuk diterapkan. Penggunaan teknologi yang manual, tidak diharapkan 

oleh mitra bisnis untuk menunjang kerjasama bisnisnya. Bagi beberapa informan, aktifitas 

bisnis yang dilakukan secara tradisional (dengan catatan-catatan kertas) masih dianggap 

cukup untuk menunjang aktifitasnya. 

Bagi informan yang merasa tidak perlu penggunaan teknologi informasi memiliki 

resistensi terhadap teknologi. Karena resistensi terhadap teknologi, menyebabkan kendala 

dalam mengimplementasikan teknologi yang baru. Pengalaman yang diperoleh dari 

penggunaan teknologi informasi sedikit menggeser paradigma mengenai 

ketidakbermanfaatan teknologi. Meskipun demikian, karena faktor keenganan menggunakan 

teknologi dan faktor kemudahaan yang dirasa kurang, menghambat perkembangan dan tidak 

optimalnya penggunaan teknologi.   

C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian tidak memandang jenis usaha yang dijalankan. Jenis usaha juga tidak 

dikategorikan kedalam usaha mikro, kecil atau menengah. Penulis sengaja untuk tidak 

menspesifikan jenis usaha tertentu karena ingin melihat gambaran besar penyebab kesiapan 

UMKM dalam mengadopsi teknologi informasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil interview dengan para informan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

1. Modal tidak menjadi alasan penentu keputusan untuk menggunakan atau tidak 

menggunakan teknologi informasi 

2. Omzet dan aset bagi sebagian besar UMKM tidak menjadi dasar penolakan 

penggunaan teknologi informasi 

3. Keputusan untuk menggunakan teknologi informasi tidak ditentukan berdasarkan 

kesuksesan pesaing yang telah menerapkan teknologi informasi, melainkan 

dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan  simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut 

1. Agar semakin banyak UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi informasi, maka 

sebaiknya pengembang aplikasi teknologi informasi membuat aplikasi yang tepat 

guna dan mudah penggunaannya  

2. Sebaiknya perlu pengenalan dan pemaparan terkait manfaat teknologi informasi 

kepada pelaku UMKM agar mendapatkan pengalaman pribadi menjalankan teknologi 

informasi. Diharapkan dengan demikian, terbentuk pengalaman positif penggunaan 

teknologi informasi. UMKM perlu dilatih dan dibimbing secara intensif dalam 

penggunaan teknologi informasi 

3. Banyak informasi mengenai dasar pertimbnagan penggunaan teknologi informasi 

yang tidak terprediksi dalam pertanyaan penelitian, oleh karena itu perlu pengkajian 

lebih lanjut diperlukan 

4. Mungkin perlu ada pengkajian lebih lanjut untuk setiap jenis usaha yang dilakukan 

oleh UMKM 
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