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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi bagi pelaku bisnis saat ini menjadi kebutuhan utama . Adopsi teknologi (penerapan 
teknologi) memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan usaha tersebut. Kota Bandung saat ini 
juga tengah menggalakkan usaha UKM, mengingat saat ini Kota Bandung menjadi kota kreatif sebagai 
tujuan wisata. Sehingga tiahk mengherankan bahwa jumlah UKM Kota Bandung terus mengalami 
peningkatan. Penggunaan e-commerce bagi pelaku UKM di Indonesia sebagian besar dengan 
menggunakan media website, blog , dan sosial media. Media e-commerce yang digunakan sebagai sarana 
yang mendukung penjualan bisa diperoleh secara gratis ataupun dengan membeli. Namun permasalahan 
yang terjadi adalah, setelah media atau teknologi tersebut digunakan seringkali tidak berjalan efektifdalam 
artian hanya sekedar ada. Untuk itu peneliti mengambil pennasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian. 
Apakah te rjadi kesalahan dalam mengadopsi teknologi paah pelaku UKM di Kota Bandung dalam ha1 ini 
media e-commerce. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model adopsi teknologi Unified Theoty of 
Acceptance and Use of Technology (VTAUT), ha1 ini dikarenakan konstruk dalam model tersebut hamper 
sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi pada UKM (Akkaren dan Cavaye, 2006). 
Perancangan penelitian ini telah melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan 16 item 
pernyataan yang dibagikan pada 30 responden. 

Kata kunci: adopsi teknologi, e-commerce, UKM 

1. PENDAHULUAN 
Penggunaan teknologi bagi pelaku bisnis saat ini 
menjadi kebutuhan utama . Adopsi t e k n o ~ o ~ i  
(penerapan teknologi) memiliki peran yang 
sangat besar bagi keberlangsungan usaha tersebut 
(Akkaren dan Cavaye, 2006). Namun semua ha1 
tersebut bergantung pada bagaimana pelaku 
usaha menerima penerapan teknologi tersebut. 
Karena tidak sepenuhnya penerapan suatu 
teknologi baru memberikan hasil yang sesuai 
harapan. Adopsi teknologi bagi para pelaku bisnis 
khususnya bagi sektor UKM (Usaha Kecil 
Menengah). 

Berdasarkan UU No.9 Tahun 1995 pasal 1 yang 
dimaksud dengan Usaha Kecil adalah kegiatan 
ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan serta kepemilikan 
sebagaimana diatur dalam undang-undangan ini. 
Pada undang-undang yang sama pada pasal 5 
dijelaskan bahwa kriteria dari usaha kecil adalah: 

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak 
Rp 200.000.000,00, tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha 

- Memiliki hasil penjualan tahunan paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 

- Milik Warga Negara Indonesia 
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik 
langsung maupun tidak langsung dengan 
Usaha Menengah atau Usaha Besar. 

- Berbentuk usaha orang perseorangan, 
badan usaha yang tidak berbadan 
hukum, atau usaha badan usaha yang 
berbadan hukum, termasuk koperasi. 

Kota Bandung saat ini juga tengah menggalakkan 
usaha UKM, mengingat saat ini Kota Bandung 
menjadi kota kreatif sebagai tujuan wisata. 
Sehingga tidak mengherankan bahwa jumlah 
UKM Kota Bandung terus mengalami 
peningkatan. 

Penerapan tknologi ataupun adopsi teknologi bagi 
UKM dilakukan dengan penggunaan media e- 
commerce sebagai pendukung proses penjualan. 
E-commerce adalah penggunaan internet dan web 
untuk melakukan transaksi bisnis (Laudon dan 
Traver, 2012:49) . E-commerce saat ini 
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Effort 
Expectancy 

Social 
Influence 

Facilitating 
Conditions 

Behavioral 
Intention 

Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada 
30 responden dengan pengambilan sampel secara 
purposive sampling. Teknik sampling tersebut 
dilakukan karena diperlukan pertanyaan 
pendahuluan, guna meastikan bahwa responden 
tersebut merupakan pelaku UKM yang telah 
memiliki akun untuk e-commerce. 

Penggunaan Media 
Teknologi Informasi (e- 
commerce dan sosial 
media) jelas dan mudah 
dimengerti 
Saya merasa mudah dalam 
belajar mengoperasikan 
Media Teknologi Informasi 
(e-commerce dan sosial 
media) 
Orang yang berpengaruh 
dalam diri saya 
menganjurkan saya untuk 
menggunakan Media 
Teknologi Informasi (e- 
commerce dan sosial 
media) 
Orang yang penting bagi 
saya menganjurkan saya 
untuk menggunakan Media 
Teknologi Informasi (e- 
commerce dan sosial 
media) 
Saya mempunyai sumber 
daya untuk menggunakan 
Media Teknologi Informasi 
(e-commerce dan sosial 
media) 
Saya mempunyai 
pengetahuan yang cukup 
untuk menggunakan Media 
Teknologi Informasi ( s  
commerce dan sosial 
media) 
Konektivitas , internet 
mendukung saya untuk 
mengakses Media 
Teknologi Informasi ( e  
commerce dan sosial 
media) 
Adanya orang atau pihak 
yang membantu saya pada 
saat saya mengalami 
kesulitan dalam 
menggunakan Media 
Teknologi Informasi ( a  
commerce dan sosial 
media) 
Saya mempunyai 
ketertarikan untuk terus 
menggunakan Media 
Teknologi Informasi (e- 
commerce dan sosial 
media)kedepannya 
Saya selalu berusaha 
menggunakan Media 
Teknologi Informasi (e- 

Use Behavior 

Setelah dilakukan pengujian pada 30 responden 
maka didapatkan hasil untuk uji validitas dan 
reliabilitas sebagai berikut: 

commerce dan sosial 
media) dalam keseharian 
saya. 
Saya tergolong sering 
dalam melakukan update 
Media Teknologi Informasi 
(e-commerce dan sosial 
media) 
Saya menggunakan Media 
Teknologi Informasi ( a  
commerce dan sosial 
media) setiap kali 
dibutuhkan 
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vAR 
00001 
vAR 
00002 
vAR 
00003 
vAR 
00004 
vAR 
00005 

00006 
vAR 
00007 
vAR 
00008 
vAR 
00009 
vAR 
00010 
vAR 
000 1 1 
vAR 
000 12 

00013 

Tabel 4 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

57.7000 

58.1000 

57.9667 

58.1000 

58.4667 

58.3667 

58.1333 

58.1333 

58.2667 

58.5333 

58.2000 

58.3667 

57.9667 

- Hasil Uji 

Scale 
Varianc 

e if 
Item 

Deleted 

33.734 

31.541 

32.516 

30.093 

33.775 

31.413 

32.051 

33.913 

32.892 

34.395 

32.510 

30.447 

32.930 

Validitas 
Correct 

ed 
Item- 
Total 

Correla 
tion 

.251 

.475 

.482 

.654 

.249 

.578 

.566 

.332 

.412 

.I69 

.453 

.459 

.422 

Cronba 
ch's 

Alpha 
if Item 
Deleted 

.815 

,800 

.801 

.787 

.815 

.794 

.797 

.809 

.805 

.820 

.802 

.803 

.804 



Berdasarkan data tersebut, maka dapat 
disimpulkan dari 16 item variabel yang diuji 
memiliki nilai cronbah 's alpha diatas 0,s dimana 
dinyatakan valid. 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Cronbach's 
N of Items 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 
nilai cronbach's alpha diatas 0.7 dinyatakan 
reliabel. 
Berdasarkan pengujian terhadap 30 responden 
tersebut maka penelitian ini dapat dilanjutkan 
dengan menggunakan item yang sama. 

4. KESIMPULAN 

Penggunaan e-commerce untuk mendukung 
kegiatan penjualan dari UKM telah banyak 
dilakukan di Indonesia bahkan di Kota bandung, 
Namun yang terjadi adalah penggunaan media 
tersebut yang belum optimal. Dalam menjawab 
fenomena tersebut peneliti melakukan rancangan 
penelitian dengan menggunakan model UTAUT. 
Dari pengujian terhadap 30 responden didapatkan 
hasil bahwa variabel yang diujikan dinyatakan 
valid dan reliabel. Hal ini berarti bahwa 
perancangan penelitian ini dapat dilanjutkan 
untuk memecahkan masalah yang ada pada 
jumlah responden yang lebih banyak. 

5. DAFTAR PUSTAKA 
[I]. Akkeren, Jeannete. Cavaye, Angele. (2006). 

"Factors affecting entry-level internet 
technology adoption by small business in 
Australia - evidence fi-om three cases". 
Journal of Systems and Information 
Technology, Vol. 3 Iss 2 pp. 33 - 48. 

[2]. Indrawati, Murali Raman, Kok-Wai Chew. 
(201 0). A Conceptual Model for Behavioral 
Intention to Use 3G Mobile Multimedia 
Services in Indonesia. IEEE, Special Issue. 

[3]. Laudon, K.C., Traver, C.G., 2012, "E- 
commerce 20 12: business, technology, 
society", Pearson Education Limited, 
Harlow. 

[4]. Republik Indonesia. 1995. Undang-undang 
No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 
Sekretariat Negara. Jakarta 

[5]. Venkatesh, Viswanath., Morris, Michael G., 
Davis, Gordon B., Davis, Fred D. (2003). 
User Acceptance Of Information 
Technology: Toward A Unifief View. MIS 
Quarterly, Vol. 27 No.3: 425-478. 

[6]. Wijaya, Ni Putu. (2013). "Pengukuran 
Tingkat Penerimaan Sistem Informasi 
Knowledge Management Batik dengan 
Menggunakan Metode UniJied Theory of 
Acceptance and Use of Technology, Studi 
Kasus: Mahasiswa Institut Manajemen 
Telkom". Tesis. Universitas Telkom. 

"Strategi Indonesia Kreatif Menghadapi ASEAN Economk Community 2015" 
UNlVERSlTAS WIDYATAMA I Bandung, 19 Maret 2015 




