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PENDAHULUAN 

 
Pada dasarnya agribisnis selalu berorientasi kepada keuntungan, dalam hal ini 

manajemen pemasaran merupakan ujung tombak untuk tercapainya  mendapatkan profit 

maksimum yang diinginkan oleh produsen dengan memberikan kepuasan pada kebutuhan 

konsumen. Proses sosial dan manajerial antara individu dengan kelompok  untuk Pemasaran 

melalui elektronik termasuk dalam  e-commerce yang merupakan strategi inti dalam era global. 

E-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pertukaran barang dan jasa melalui jaringan kerja 

komputer (internet) dimana transaksi atau penjualan dilakukan secara elektronik.  E-commere 

dapat berupa e-purchasing atau e-procurement yaitu pengadaan bahan baku melalui on-line. E-

marketing merupakan pemasaran melalui elektronik yang meliputi transaksi jual beli, penetapan 

harga, promosi dengan tujuan untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Adapun 

pembelian melalui elektronik dikenal dengan e-buying atau pembelian secara on-line. 

Penanganan masalah keamanan dalam pengembangan awal web ecommerce sangat 

penting untuk menghindari kerentanan sebuah sistem. Pada perkembangan e-commerce 

menunjukkna bahwa variabel privasi, keamanan dan kepercayaan memiliki pengaruh secara 

simultan atau serentak terhadap variabel niat bertransaksi (Elysa dkk. 2016). Dengan  

menggunakan  e-commerce  pelaku usaha  dapat  memperluas  pangsa  pasarnya tanpa harus 

membuka cabang usaha di tempat lain. Selain pelaku usaha, konsumen juga mendapatkan 

keuntungan. Namun dalam menggunakan media  e-commerce,  pengguna  harus  memperhatikan 

tata  cara  atau  prosedur  yang  ditetapkan  dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena sampai saat ini masih banyak orang-orang 

yang beritikad buruk yang menyalahgunakan media  e-commerce  untuk memperoleh  

keuntungan  bagi  dirinya  sendiri.  

  Penjual/petani dalam memasukkan produknya ke marketplace ini tidak dipungut biaya, 

namun bila penjual ingin mendapatkan layanan lebih maka dapat mendaftar sebagai pengguna 

dengan layanan premium. Penjual dengan layanan premium ini produk yang dijual ditampilkan 

pada halaman utama.  Penjual atau pembeli juga dapat membagikan tautan dari produk-produk 

yang dihasilkan pada marketplace ini melalui facebook, tweeter, google, linkedin dan path pada 

fitur yang telah disediakan.  Perangkat lunak browser yang digunakan untuk mengakses alamat 



3 

 

marketplace yang paling cepat adalah Mozilla Firefox dengan kecepatan 33 detik.( Pujianto dan 

Novari, 2016). 

  E-commerce  Angon  membantu  peternak  dan industri kecil dan menengah untuk 

menjual produk olahan ternak secara langsung kepada pengguna hasil ternak tanpa terbatas 

wilayah sehingga meningkatkan kostumer  peternak  dan  industri ternak.  E-commerce Angon 

membantu pengguna hasilternak untuk mendapatkan informasi produk peternakan secara mudah 

dan dapat membandingkan produk peternakan sebelum memutuskan untuk melakukan 

pembelian. Peternak  dan   industri  ternak   dapat   melihat informasi produk dan harga pesaing.   

E-commerce     Angon     sebagai     pengelolaan transaksi antar pembeli dan  penjual, sehingga 

meminimalisir penipuan.Terakhir, e-commerce Angon menyediakan fitur keluhan jika pengguna 

hasil ternak belum menerima atau salah menerima produk peternakan yang telah dipesan ( Atika 

dkk. 2016 ) 

 Penggunaan sosial media dalam pemasaran pertanian diterima sangat positif oleh petani 

di Amerika  yang hampir 67% menggunakannya karena peranan utama sosial media dalam 

mempromosikan pertanian dan agribisnisnya (White et al 2014). Informasi dalam sosial media 

dipersepsikan sebagai transparansi oleh petani pria, sedang petani perempuan menerima 

informasi sebagai pembelaan.  Satu sisi, informasi dalam sosial media bermanfaat sekali untuk 

pemasaran pertanian, dan di sisi lain informasi ini  dapat digunakan untuk menyangkal pesan-

pesan pertanian yang tidak benar. Membina kepercayaan antara petani dan konsumen sangatlah 

penting untuk menghilangkan adanya gap diantara mereka. Melalui sosial media, petani akan 

termotivasi untuk saling memberikan informasi yang benar tentang agribisnis dan pertaniannya 

(Shao, 2009). 

Aplikasi dan karakteristik e-commerce pertanian di Cina mengembangan beberapa model 

e-commerce pertanian yaitu Platform e-commerce perusahaan, Platform e-commerce fihak 

ketiga, platform e-commerce kolaborasi, dan platform e-commerce untuk pemasaran 

internasional (Yanyan 2015). Misal pada platform e-commerce fihak ketiga, pemerintah memberi 

petunjuk berdasar operasi pasarnya. Selanjutnya, pemerintah membentuk platform e-commerce 

kolaborasi untuk  berintegrasi dengan sumber daya lokal. Dalam waktu yang bersamaan, 

beberapa strategi diterapkan untuk keberlanjutan platform e-commerce, khususnya aplikasi dari 

mobile e-commerce.    
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Untuk melihat response produsen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap  

pelaksanaan e-commerce untuk pemasaran produk agribisnis peternakan ataupun produk pangan,  

maka  diperlukan  tahapan berikut: 

1.Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang berdasar urutan presensi.  

2.Tiap kelompok   bisa bekerja sama dengan anggota kelompok untuk mengerjakan praktikum  

   ini, tetapi pembahasan dilakukan secara individu (tidak boleh sama). 

3.Laporan Pratikum dibuat per individu sesuai dengan petunjuk seperti dalam lembaran  

   kerja berikut dan ditulis didalam buku ini. 

 4. Laporan Pratikum dikumpulkan 2  minggu  sebelum UAS, dan laporan   

      pratikum yang terlambat tidak diterima /dibatalkan!!! 

5. Nilai MAP  hanya bisa keluar jika ada Nilai Pratikum.. 
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IDENTITAS PRATIKAN  

 

1. Nama Mahasiswa  : ……………………                  

2. NIM                        : ………………………              

3. KELAS                   : ………………………              

4.   Kelompok Pratikum  : ……….. 

5. Ketua Kelompok       : …………….. 

6. Anggota                    : 1. …………………………..………………… 

                                       2. …………………………..………………… 

                                       3.. …………………………..………………… 

                                       4.  …………………………..………………… 

                                       5.  …………………………..………………… 

                                       6. …………………………..………………… 

                                       7. …………………………..………………… 

                                       8.. …………………………..………………… 

                                       9.  …………………………..………………… 

                                       10.  …………………………..………………… 
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LEMBARAN KERJA I 

KUIESIONER  

RESPON UKM TERHADAP PENGGUNAAN  E-COMMERCE UNTUK PRODUK PANGAN 

 

Nama Mahasiswa : ……………………                  NIM            : ………………………              

Petunjuk Pengisian : isilah jawaban yang saudara anggap paling sesuai, dengan cara mengisi 

jawaban untuk pertanyaan terbuka dan melingkari jawaban untuk pertanyaan yang telah 

disediakan pilihannya. 

 

I.Karakteristik Pengusaha UKM 

1. Nama   :………………………………………..(Boleh inisial) 

2. Jenis Kelamin  : (Laki-laki/Perempuan) 

3. Usia   : …………… tahun 

4. Tingkat Pendidikan : a. SD    c.. SMA         e.......... 

     b. SMP      d. PT    

5. Pengalaman dalam UKM    : a. < 1 tahun         c. 3-5 tahun     e. ........... 

                                                 b. 1-2 tahun         d. > 5 tahun 

II. Profil Usaha UKM 

   6a.Nama UKM : ....................................................................................  

   6.Omset/hari               : a. Rp.500 ribu-   <Rp. 1.juta  

         b. Rp. 1.juta   - < Rp. 2,5 juta 

         c.  Rp. 2,5 juta – <Rp.5 juta 

         d.  >Rp.5.juta 

                            e. Lainnya ..................... 

7.Jumlah Karyawan  : a.  <  5 orang  

         b. 5  -  10 orang 

         c.  11  - 15 orang 

         d.  ............ 

 

 

 



7 

 

8. Jenis e-commerce  yang digunakan usaha kecil dan menengah  

a.E-commerce   b.Email     c.Website statis     d. Website interaktif    e. Integrasi internal 

f. ....................... 

 

9. Aktivitas  UKM yang menggunaan teknologi  E-commerce: 

a.Aktivitas logistik dan distribusi  

b.Aktivtas  financial (keuangan) 

c.Aktivitas pembelian dan pengadaan  

d.Aktivitas operasional dan prosesing  

e.Aktivitas pemasaran 

f.Aktivitas servis purna jual  

g..................... 

 

10. Produk pangan dan cara pemasarannya  

 

11. Lama waktu penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Keterangan < 1 tahun 1-2 tahun 3-4 tahun > 5  tahun 

1.E-commerce     

2.Email     

3.Website statis     

4.Website interaktif     

5.Integrasi Internal     

6...................     

Produk 
pangan/Pemasaran 

E-Com-
merce 

E-
mail 

Website 
Statik 

Website 
Interaktif 

Internal 
integration 

............... 

1.Ayam goreng       

2...........       

3...............       

4. .................       

5.................       
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12. Jumlah  Staf IT dalam penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Keterangan Tidak ada 1-2 orang 3-5 orang ........... 

1.E-commerce     

2.Email     

3.Website statis     

4.Website interaktif     

5.Integrasi Internal     

6...................     

 

13. Manfaat  penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Manfaat E-commerce STS TS Netral STJ SST 

1.Meningkatkan penerimaan (omset)      

2.Mengurangi biaya operasional      

3.Mengurangi biaya pembelian dan pengadaan      

4.Mengurangi biaya pemasaran      

5.Meningkatkan loyalitas konsumen       

6.Mngurangi komplain pelanggan      

7. Memperat hubungan dengan suplayer      

8.Memperluas komunikasi eksternal      

9.Meningkatkan image UKM      

10.Meningkatkan komunikasi internal      

11.Meningkatkan kepuasan konsumen      

12.Meningkatkan produktivitas karyawan      

13. ..................      
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LEMBARAN KERJA II 

Laporan  

Nama Mahasiswa : ……………………                  NIM   : ………………………              

Tabel .Karakteristik Pengusaha  dan Profil UKM 

 

No. Karakteristik Pengusaha UKM Jumlah % 

2. Gender :   

 a. Pria   

 b. Wanita   

3. Usia   

 a. < 20 tahun   

 b. 20 tahun – 40 tahun   

 c. 41 tahun – 69 tahun   

 d. > 60 tahun   

4. Pendidikan   

 a. SD   

 b. SMP   

 c. SMA   

 d. Perguruan Tinggi   

 e. ........   

5. Pengalaman menjalankan UKM   

 a. < 1 tahun   

 b. 1 – 2 tahun   

 c. 3- 5 tahun   

 d. > 5 tahun   

 e. ...........   

II. Profil UKM   

6. Omset UKM per hari   

 a. Rp. 500 ribu –  <1 Juta    

 b.  Rp. 1 juta  - < Rp.2,5 Juta   

 c. Rp. 2,5 juta - < Rp. 5 juta   
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 d. > 5 juta   

 e. .....................   

7. Jumlah Karyawan UKM   

 a. < 5 orang   

 b.. 5 – 10 orang   

 c.. 11 – 15 orang   

  e.  ...........   

8. Jenis e-commerce yang digunakan:   

 a.E-commerce   

 b. Email   

 c. Website statik   

 d. Website interaktif   

 e.Integrasi internal   

 e. .......   

9. Aktivitas  UKM yang menggunaan teknologi  E-commerce:   

 a.Aktivitas logistik dan distribusi   

 b.Aktivtas  financial (keuangan)   

 c.Aktivitas pembelian dan pengadaan    

 d.Aktivitas operasional dan prosesing    

 e.Aktivitas pemasaran   

 f.Aktivitas servis purna jual    

 g..........................   
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10. Produk pangan dan cara pemasarannya  

 

 

11. Lama waktu penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Keterangan < 1 tahun 1-3 tahun 3-6 tahun > 5  tahun 

 (%) (%) (%) (%) 

1.E-commerce     

2.Email     

3.Website statis     

4.Website interaktif     

5.Integrasi Internal     

6...................     

 

12. Jumlah  Staf IT dalam penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Keterangan Tidak ada 1-2 orang 3-7 orang ........... 

 (%) (%) (%) (%) 

1.E-commerce     

2.Email     

3.Website statis     

4.Website interaktif     

5.Integrasi Internal     

6...................     

 

Produk 
pangan/Pemasaran 

E-Com-
merce 

E-
mail 

Website 
Statik 

Website 
Interaktif 

Internal 
integration 

............... 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1.Ayam goreng       

2...........       

3...............       

4. .................       

5.................       
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13. Manfaat  penggunaan E-commerce oleh UKM: 

Manfaat E-commerce STS TS Net

ral 

STJ SST Rata-

rata* 

 % % % % %  

1.Meningkatkan penerimaan (omset)       

2.Mengurangi biaya operasional       

3.Mengurangi biaya pembelian dan pengadaan       

4.Mengurangi biaya pemasaran       

5.Meningkatkan loyalitas konsumen        

6.Mngurangi komplain pelanggan       

7. Memperat hubungan dengan suplayer       

8.Memperluas komunikasi eksternal       

9.Meningkatkan image UKM       

10.Meningkatkan komunikasi internal       

11.Meningkatkan kepuasan konsumen       

12.Meningkatkan produktivitas karyawan       

13. ..................       

 

 

 

Cara menghitung Rata-rata: 

Manfaat Ecommerce STS TS Netral STJ SST Rata-

rata* 

(koefisien linkert) 1 2 3 4 5  

 % % % % %  

1. Meningkatkan omset 10 10 10 30 40 3,8 

 

 

Rata-rata = (1 x 0,1) + (2 x 0,1) + (3 x0,1) +(4 x 0,3) + (5 x 0,4) 

                 =    0,1       +  0,2         +    0,3      +    1,2      +  2,0        = 3,8 

 

 

 


