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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus mengalami perkembangan. 

Salah satu sektor yang juga terdampak pada perkembangan teknologi adalah 

sektor perdagangan, jika sebelumnya berdagang hanya dapat dilakukan secara 

offline kini para pelaku usaha juga dapat memasarkan produknya secara online 

sehingga tak terbatas ruang dan waktu serta dapat dilakukan dimana saja 

(Danuri,(2019). Oleh karena itulah 90% kegiatan bisnis saat ini memanfaatkan 

adanya internet baik untuk kegiatan promosi, transaksi, hingga penentuan 

segmentasi seluruhnya berbasis online. (Marsya,(2019) menyatakan dengan 

besarnya potensi usaha mikro yang memanfaatkan media sosial seperti 

facebook dan Instagram mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan 

cara memanfaatkan data social media mengenai unggahan yang memberikan 

respon terbaik. Sosial media seperti facebook dan Instagram memiliki peranan 

penting dalam mengembangkan transaksi digital di Indonesia lantaran 

platform ini banyak digunakan UMKM dan juga merupakan jembatan menuju 

umkm “ go digital” yang sesuai dengan program pemerintah. Penggunaan 

social media juga merupakan cara untuk menghindari biaya yang sangat tinggi 

dari iklan media tradisional sebelum akhirnya bermigrasi ke platform e-

commerce dan marketplace (McKinsey,(2018). 

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global tentu saja berdampak 

terhadap berbagai sektor. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, 

perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 

Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan 

pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”. 

Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. 

Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkorfirmasi terkena dampak 

virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan 
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dunia juga membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi 

perdagangan investasi dan pariwisata (Hanoatubun,2020) 

Di Indonesia, berdasarkan data pertanggal 04 mei 2020, sudah terdapat 

11.192 kasus covid 19 di Indonesia (covid19.go.id). Salah satu solusi yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid 19 adalah 

dengan dikeluarkannya PP Nomor 21 tahun 2020 yang membahas tentang 

PSBB (pembatasan sosial berskala besar) dengan maksud membatasi 

pergerakan orang, barang dan mengharuskan masyarakat jika tidak ada 

keperluan yag mendesak diharapkan untuk berdiam diri dirumah. Akan tetapi 

timbul berbagai reaksi terkait PSBB. Dikhawatirkan dengan adanya PSBB, 

aktivitas ekonomi terutama produksi, distribusi, dan penjualan akan 

mengalami gangguan yang pada akhirnya berkontribusi semakin dalam pada 

kinerja UMKM dan perekonomian nasional. Hal tersebut memunculkan 

kekhawatiran khususnya jika melihat besarnya jumlah UMKM di Indonesia 

dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam UMKM. Menurut data Badan 

Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) Indonesia mencapai 61,41% pada tahun 2018. Tentunya kontribusi ini 

menunjukkan pentingnya peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi 

nasional Indonesia (Aknolt,(2020).  

Semenjak pandemi Covid 19 terjadi, menyebabkan adanya pergeseraan 

dan perubahan pola pembelian pada konsumen, Dikarenakan kondisi yang 

mewajibkan untuk melakukan pembatasan dan peraturan pemerintah untuk 

tidak keluar rumah maka otomatis tidak memungkinkan bagi konsumen untuk 

menghabiskan waktunya belanja diluar (Gloria,2020). Semenjak pandemi 

terjadi banyak dari pelaku UMKM yang mengeluhkan penurunan pendapatan 

akan tetapi berdasarkan hasil observasi tidak semua UMKM merasakan 

penurunan omset penjualan dan harus menutup usahanya (Tira 2020, Liputan 

6.com), justru terdapat beberapa UMKM yang masih stabil hingga mengalami 

peningkatan omzet penjualannya karena mereka melakukan penyesuaian diri 

dalam hal produk dan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan. 

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM termasuk memilih 

membuka lini produk baru atau memperbaharui sistem pemasaran mereka, 
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karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap 

perubahan lingkungan mereka. Faktor penting lainnya yang tak boleh 

dilupakan adalah dengan tetap menjaga kualitas produk dan menyesuaikan 

pelayanan agar mampu menarik konsumen. Menurut (Gary, 2013) “kualitas 

produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, 

hal itu termasuk keseluruhan durabillitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya”. Tidak hanya 

kualitas produk yang harus diutamakan, dikarenakan seluruh kegiatan berbasis 

online kualitas pelayanan justru harus semakin ditingkatkan. Kualitas 

pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan atau 

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan (Tjiptono, 2011). Penelitian (Tripayana & Pramono, 

2020) dan (Lestari & R, 2019) menyatakan bahwa kualitas produk dan 

kualitas layanan sangat berpengaruh signifikan terhadap pembelian konsumen 

dan meningkatan kepuasan pelanggan sehingga nantinya dapat terbentuk 

loyalitas pelanggan. Hal terakhir yang harus diperhatikan adalah Inovasi 

produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen, menurut Kotler dan Keller 

(2009) inovasi adalah produk jasa, ide dan persepsi yang baru dari seseorang. 

Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan yang berkaitan 

dengan produk-produk baru. 

Sebelumnya di sepanjang tahun 2018 berdasarkan data Google Indonesia 

mencatat bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik  untuk berkecimpung di 

dunia marketplace. Hal ini dibuktikan melalui data top 10 trending pencarian 

di google sepanjang 2018 dalam hal “cara menjadi” melalui data tersebut 

masyarakat Indonesia memiliki keingintahuan untuk menjadi agen/ seller pada 

platform marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia maupun platform 

marketplace lainya (Bosnia Tito,2018). Adanya fenomena tersebut membawa 

dampak Instagram seller memiliki kemungkinan untuk berpindah platform 

penjualan yang awalnya menjual produknya melalui Instagram kini akan 

beralih menggunakan marketplace. (Virgina 2020, Detikinet.com) 

menyampaikan disaat pandemi covid 19 terjadi d i Indonesia jumlah UMKM 
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yang menjual produknya melalui platform marketplace mengalami 

peningkatan. Hal ini juga didukung oleh data terbaru Sea Insight yang 

menemukan bahwa 45% pelaku usaha lebih aktif berjualan di marketplace 

yang bertujuan untuk mengubah strategi penjualan di tengah pandemi data ini 

merupakan hasil survei pada bulan juni 2020 yang dilakukan kepada 20.000 

anak muda hingga dewasa yang berusia 16-35 tahun dan 2.200 diantara 

merupakan pelaku usaha. Pelaku usaha yang beralih ke marketplace juga 

merasakan banyak manfaat misalnya setelah berjualan di marketplace, 60% 

UMKM bisa menjual produknya keluar daerah hingga mampu meningkatkan 

total pendapatan hingga 165% (Putri,(2020). Tren pemanfaatan marketplace 

untuk berbelanja diperkirakan akan tetap bertahan bahkan setelah pandemi 

virus corona berakhir. Fariz Hasarudin salah seorang mentor pemasaran yang 

membagikan Tips melalui kumpulan tips praktis UMKM menghadapi 

pandemi yang dirilis oleh Kementrian Koperasi juga menyarankan untuk 

menggunakan marketplace sebagai tempat jual beli paling aman dan 

menyediakan fitur rekening bersama. Selain itu ntuk pembuatan akunnya pun 

tergolong sangat mudah dan tidak dipungut biaya. 

Berdasarkan data internal yang dirilis oleh pihak tokopedia dalam kurun 

waktu februari 2020 hingga mei 2020 terjadi peningkatan jumlah seller 

sebanyak 1 juta yang sebelumnya 7,3 juta kini menjadi 8,3 juta. Hal ini 

disebabkan karena adanya pergeseran pola belanja dari offline ke online akibat 

pembatasan mobilitas dikala pandemi yang menyebabkan jumlah seller online 

semakin meningkat. (Rayful 2019, (Bisnis.com) Sebelumnya portal diskon 

online CupoNation Indonesia merilis studi tentang situs belanja online yang 

paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia adalah tokopedia dengan 

total pengunjung mencapai 1,2 milyar dengan rincianya 863,1 juta pengunjung 

dari web mobile dan 329,8 Juta pengunjung dari desktop. Hal ini juga 

mencerminkan bahwa sekitar 1% kegiatan ekonomi Indonesia bergerak 

melalui tokopedia. Dengan banyaknya jumlah pengunjung mampu menjadi 

keuntungan tersendiri bagi seller yang menjual produknya melalui Tokopedia 

karena tidak perlu lagi kebingungan dalam mencari target pasar. Untuk 

menunjang dan membantu sellernya tokopedia rutin memberikan wawasan 
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serta tips agar UMKM mampu mengembangkan bisnisnya ditengah pandemi 

melalui pelatihan online dan website seller tokopedia. 

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota yang berperan penting dalam 

menyokong perekonomian provinsi jawa timur. Kota gresik juga terkenal 

sebagai kota industri berskala internasional karena adanya JIIPE (Java 

Integrated and Port State). Dalam perkembangan bisnisnya kabupaten gresik 

turut disokong oleh UMKM. Berdasarkan data (Diskoperindag, 2015) total 

kesuluruhan usaha UMKM adalah 188.543. Hal ini lah yang menyebabkan 

banyak dari marketplace mengajak para pelaku UMKM di gresik untuk mulai 

menggunakan marketplace sebagai platform penjualan dengan semakin 

banyaknya jumlah seller yang bergabung akan memperluas pasar dari 

marketplace tersebut. Salah e marketplace yang memanfaatkan keunggulan 

tersebut adalah Tokopedia. Untuk menjalin hubungan trust dan continuity 

dengan sellernya tokopedia melakukan banyak cara seperti memberikan 

pelayanan terbaik bagi seller, menyediakan fitur halaman seller, bahkan 

tokopedia membentuk komunitas “Keluarga Tokopedia” yang merupakan 

wadah berkumpulnya para seller tokopedia guna mendapatkan edukasi, 

bertukar insight, diskusi, bahkan menciptakan peluang-peluang baru. Dengan 

adanya keluarga tokopedia di tiap kota mampu membantu tiap seller untuk 

lebih memaksimalkan penjualan produk melalui platform tokopedia dengan 

berbagai fitur yang tersedia. Cara yang dilakukan tokopedia guna 

meningkatkan trust dan continuity adalah salah satu bentuk penerapan guanxi 

dimana menurut Lu dkk (2008) untuk mengukur guanxi value adalah dengan 

melihat peranan guanxi dalam membangun kepercayaan dengan seller. 

mendapatkan akses dalam bisnis yang dijalankan dan meningkatkan teknologi 

produksi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1. Apa yang menyebabkan Instagram seller (Instaseller) memilih 

menggunakan Tokopedia sebagai salah satu platform penjualan online 

selama masa pandemi Covid 19.? 

2. Bagaimana cara yang dilakukan tokopedia guna meningkatkan Trust dan 

Continuity para Instagram seller (instaseller) sebagai bentuk penerapan 

guanxi element theory.? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun Penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan hal-hal yang menyebabkan Instagram seller (instaseller) 

memilih untuk menggunakan tokopedia sebagai salah satu platform 

penjualan online selama masa pandemi Covid 19 terjadi. 

2.  Menjelaskan cara yang digunakan tokopedia dalam meningkatkan trust 

dan continuity pada Instagram seller (instaseller) sebagai bentuk 

penerapan guanxi element theory. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca 

baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat penelitian ini dibagi 

menjadi 2 manfaat yaitu teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

literature penelitian Manajemen Marketing khususnya pada pemilihan 

platform penjualan online dan guanxi element theory. sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

pandangan kepada para pelaku UMKM ataupun seller, bahwa pemilihan 
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platform penjualan online sangat penting guna meningkatkan penjualan 

namun hal ini tidak dapat terwujud tanpa adanya pemanfaatan fitur di 

platform tersebut.. Selain itu hal yang perlu pertimbanan seller dalam 

pemilihan platform penjualan adalah berdasarkan kepercayaan dan juga 

mampu menjamin usahan kedepanya. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada ruang lingkup penelitian ini penulis akan mengambil studi kasus 

pada UMKM di Kabupaten Gresik. Dimana UMKM ini telah aktif menjual 

produknya melalui sosial media Instagram dan juga tokopedia sebagai 

platform penjualanya. Lalu untuk pembahasan terkait model pendekatan yang 

digunakan oleh tokopedia guna meningkatkan trust dan juga continuity pada 

seller sebagai bentuk penerapan guanxi element theory, Penulis akan 

memfokuskan strategi yang digunakan selama masa pandemi pada bulan 

Februari-Juni 2020. 

 


