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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebuah ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada barang elektronik 

dan jasa yang dihasilkan oleh bisnis elektronik dan diperdagangkan melalui perdagangan 

elektronik. Artinya, bisnis dengan produksi elektronik dan proses manajemen dan yang 

berinteraksi dengan mitra dan pelanggan dan melakukan transaksi melalui Internet dan 

Web teknologi. 

Konsep ekonomi digital muncul di dekade terakhir abad ke-20. Nicholas 

Negroponte (1995) menggunakan metafora bergeser dari atom pengolahan bit 

pengolahan. Ia membahas kerugian dari bekas (, massa misalnya, transportasi bahan,) dan 

keuntungan yang disebut terakhir (misalnya, bobot, virtual, gerakan global instan). 

Definisi Digital Economy versi Encarta Dictionary adalah “Business transactions 

on the Internet: the marketplace that exists on the Internet“.Pengertian Digital Economy 

lebih menitikberatkan pada transaksi dan pasar yang terjadi di dunia internet. Pengertian 

yang lebih luas dari sekedar transaksi atau pasar adalah New Economy yang menurut PC 

Magazine adalah “The impact of information technology on the economy“. 

Pengertiannya lebih menonjolkan pada penerapan teknologi informasi pada bidang 

ekonomi. Bisa dimengerti karena PC Magazine adalah majalah khusus tentang dunia IT. 

Majalah The Economist menyebutkan bahwa isitilah New Economy lahir karena 

keberadaan IT dan globalisasi yang menyebabkan terjadinya tingkat produktifitas dan 

pertumbuhan (perusahaan atau negara) sangat tinggi. Istilah New Economy memang 

pertama kali muncul di Amerika Serikat. Menurut studi  Kauffman dan ITIF, New 

Economy diukur dengan sejumlah indikator yang dikelompokkan dalam lima komponen 

yaitu pekerjaan berbasis pengetahuan, globalisasi, dinamisme ekonomi, transformasi ke 

digital economy, dan kapasitas inovasi teknologis. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akhir–

akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana setiap 

kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan 
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masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang 

mendasar pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah 

„dunia‟ atau „ruang maya‟ atau sering disebut sebagai cyber-space, sebuah dunia atau 

tempat orang dapat berkomunikasi, „bertemu‟, dan melakukan berbagai aktivitas 

ekonomi/bisnis. 

Di Indonesia, transaksi digital semakin berkembang. Penggunaan E-banking 

dalam transaksi ekonomi  semakin berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa 

Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital. Economist Intelligence Unit 

merilis urutan negara-negara berdasarkan perkembangan ekonomi digital suatu negara. 

Indonesia menempati urutan 65(enam puluh lima) dari 70(tujuh puluh) negara. 

Pengurutan ini didasarkan beberapa segi yakni konektifitas, lingkungan bisnis, 

lingkungan sosial dan budaya, lingkungan hukum, kebijakan dan visi pemerintah serta 

konsumen. Indonesia sendiri memperoleh nilai 2.60 untuk konektivitas, 6.04 untuk 

lingkungan bisnis, 3.60 untuk lingkungan sosial dan budaya, 4.20 untuk lingkungan 

hukum,  3.88 untuk kebijakan dan visi pemerintah, 2.55 untuk segi konsumen. Secara 

keseluruhan Indonesia memperoleh nilai 3.60. 

Dari segi sosial dan budaya, masyarakat Indonesia pada saat ini sudah semakin 

maju. Terbukti menurut survey dari situs WorlBank.org, Indonesia mengalami 

peningkatan pengguna internet yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penduduk Indonesia mulai mengikuti perkembangan teknologi di dunia. Hal ini juga 

menjadi parameter pertumbuhan perekonomian digital suatu negara. 

Dari segi konsumen, walaupun perkembangan pengguna internet di Indonesia 

mulai meningkat. Namun, tidak menjamin banyaknya jumlah konsumen dalam transaksi 

ekonomi digital. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan 

internet untuk bermain game ataupun bersosialisasi dengan jejaring sosial. Selain itu 

masih kurangnya kepercayaan konsumen dalam melakukan transaksi online. 
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1.2 Tujuan 

 Untuk mengetahui definisi “Digital Economy” secara luas. 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan tentang penggunaan fitur-

fitur, gadget, jasa elektronik, dll dalam kehidupan masyarakat menengah atas 

sehari-hari. 

 Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 

kepercayaan masyarakat, kesiapan mental masyarakat, dan perkembangan 

teknologi Digital Economy. 

1.3 Sasaran 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat memperkaya teori dan wawasan berupa studi ilmiah yang 

dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan 

Digital Economy. 

b. Penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi akademik dan bahan masukan 

bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2.  Manfaat Praktis 

Bagi lembaga survey, masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan 

gambaran secara riil mengenai kondisi kehidupan masyrakat menengah atas dalam 

menghadapi perkembangan Digital Economy, mulai dari tingkat pemahaman, 

tingkat kepercayaan, besarnya kebutuhan akan fitut-fitur, jejaring sosial, dan 

kebutuhan e-comercee. 
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BAB II 

Permasalahan 

 

2.1 Kekuatan ( Strength ) 

a. Internet merupakan kebutuhan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

sosial budaya. 

Internet tidak hanya mampu mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga 

sukses mempengaruhi the new economic era. Dengan perbedaan jarak (wilayah, 

ruang, tempat, waktu dll) siapapun dapat tetap terhubung satu sama lain, cepat, 

mudah, dan efektif. Inilah sumbangsih internet kepada peradaban dunia. 

b. Transaksi Digital mempermudah proses perbankan masyarakat 

Sebuah perkembangan ekonomi digital tidak lepas dari karakteristik/sifatnya 

yakni adanya penciptaan nilai, produk berupa efisiensi saluran distribusi, dan 

struktur berupa terjadinya layanan personal dan sesuai keinginan. Di Indonesia, 

sistem Bank Indonesia real time gross settlement (RTGS) yakni suatu sistem 

transfer elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya 

dilakukan secara seketika (real time), per transaksi secara individual, jumlahnya 

cukup signifikan banyaknya, yakni bergerak antara Rp3 triliun sampai Rp4 triliun 

per bulan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah transaksi e-banking 

yang menjadi bagian dari pada ekonomi digital. Demikian pula dengan transaksi 

belanja e-banking untuk kartu ATM dan kartu debit per bulan pada 2007 meliputi 

antara Rp247 miliar sampai dengan Rp293 miliar per bulan. Transaksi kartu 

kredit via internet pun jumlahnya juga signifikan yakni bergerak antara Rp38 

triliun sampai dengan Rp44 triliun per bulan. 

 

c. Perkembangan Ekonomi Digital memudahkan transaksi masyarakat 

 

Dengan adanya sistem transaksi On-line, maka masyarakat dimudahkan dalam 

melakukan transaksi jual beli. Masyarakat tidak perlu berduyun-duyun langsung 

mendatangi pusat perbelanjaan, namun hanya dengan melihat contoh barang yang 

sudah disediakan, maka orang bisa langsung melakukan transaksi. Hal ini juga 

bisa meningkatkan volume penjualan, karena dengan adanya sistem On-line, 

maka barang yang diperjualbelikan akan bisa diakses oleh kalangan masyarakat 

yang lebih luas. 
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d. Perkembangan Ekonomi Digital meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Kebutuhan akan tersedianya jasa layanan transaksi dan komunikasi, menyebabkan 

persepsi masyarakat semua layanan yang serba cepat. Hal ini bisa dimanfaatkan 

oleh kalangan masyarakat tertentu untuk membuka peluang usaha akan kebutuhan 

tersebut. Dulu masyarakat apabila ingin membeli pulsa, harus membeli pulsa 

voucher, yang membutuhkan proses waktu yang lama untuk mengisinya. Namun 

sekarang masyarakat tinggal menghubungi jasa layanan on-line, maka pulsa sudah 

bisa terisi. Demikian juga untuk membayar rekening listrik, sekarang sudah 

banyak dibuka gerai-gerai pembayaran listrik secara on-line 

 

 

2.2 Kelemahan ( weakness ) 

 

a. Persepsi masyarakat tentang layanan on-line 

Masih banyak ditemukan dikalangan masyarakat menengah atas yang rasa 

kepercayaannya terhadap layanan on-line masih rendah. Rata-rata mereka 

berpersepsi bahwa barang yang ditawarkan belum tentu sama dengan yang akan 

dikirim, apakah uang yang ditransfer betul-betul sampai ke rekening yang 

dimaksud? Dan apakah situs tersebut betul-betul ada atau hanya situs manipulasi 

berkedok layanan bisnis. 

b. Banyaknya pemberitaan kegagalan layanan e-commercee 

Media sebagai salah satu suber informasi bagi masyarakat, juga turut andil akan 

kegamangan masyarakat akan perlunya kebutuhan digital ekonomi. Banyaknya 

pemberitaan tentang kegagalan transaksi baik yang dilakukan situs on-line 

maupun transaksi di ATM menyebabkan masyarakat masih enggan untuk 

transaksi secara on-line, mereka masih percaya bahwa transaksi konvensional, 

dengan cara datang langsung ke tempat transaksi jauh lebih aman, dibandingkan 

dilakukan dengan cara on-line. 

c. Budaya ekononi digital, mengurangi silaturahmi langsung antar anggota 

masyarakat 

Kesibukan kalangan masyarakat menengah atas akan aktifitasnya sehari-hari 

menyebabkan tali silaturahmi dengan cara bertatap muka langsung antar sesama 

anggota masyarakat semakin berkurang. Mereka beranggapan dengan cara 
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berkirim SMS, BBM, Faceebook, dan mengirim uang dengan cara ditransfer 

sudah cukup mewakili kepentingan dan kebutuhan akan tali silaturahmi. 

d. Maraknya Kejahatan Transaksional 

Mudahnya melakukan komunikasi transaksi secara on-line yang memungkinkan 

masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan transaksi secara privasi 

mengakibatkan kurang terkontrolnya aktifitas seseorang. Orang bisa dengan 

mudah melakukan transaksi jual beli narkoba, prostitusi, atau bahkan arisan on-

line. Hal inilah yang harus menjadi perhatian pihak keamanan melalui Cyber 

Crime, supaya kemudahan traksaksi dan kecanggihan teknologi tidak menjadi 

momok yang menakuktkan di kalangan masyarakat. 

 

2.3 Peluang ( opportunity ) 

a. Jejaring sosial bisa menyatukan persahatan dan keluarga yang telah lama terpisah.     

Seringnya masyarakat berselancar di fitur jejaring sosial, maraknya masyarakat 

yang menginginkan aktifitas dan bisnisnya diketahui oleh orang banyak, membuat 

semua orang dengan mudah mengetahui orang-orang yang selama ini tidak berada 

dalam lingkaran kehidupan sehari-harinya. Hal inilah yang menyebabkan 

seseorang banyak menemukan sahabatnya, keluarganya yang selama ini terpisah. 

Hanya dengan mengetikkan nama, atau identitas lainnya, internet akan 

memberikan banyak gambaran tentang seseorang yang kita maksudkan. 

b. Perkembangan Digital Economy mendorong masyarakat untuk memahami / 

menguasai teknologi 

Untuk bisa eksis di era Digital Economy mau tidak mau, suka tidak suka, 

masyarakat dituntut untuk bisa memahami perkembangan teknologi yang ada. 

Dengan penguasaan teknologi, masyarakat akan terhindar dari transaksi yang 

merugikan, dan tentunya tidak dianggap sebagai norang yang Gaptek ( gagap 

teknologi ) 

c. Transaksi e-commercee memberikan pilihan variatif di kalangan masyarakat 

Dengan meningkatnya kebutuhan transaksi dengan menggunakan teknologi e-

commercee di kalangan masyarakat menengah atas, mendorong para penyedia 

layanan e-commercee untuk berlomba-lomba memperbaiki fasiltas yang mereka 

berikan kepada konsumen. Hal ini memberikan dampak positif kepada 

masyarakat luas untuk bisa memilih penyedia jasa mana yang terbaik bagi 

mereka. 
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d. Waktu berkumpul dengan anggota Keluarga menjadi lebih luas. 

Proses transaksi dan komunikasi dengan orang-orang di luar, yang tidak 

mensyaratkan seseorang harus datang secara langsung, memberikan waktu yang 

luas bagi anggota keluarga untuk bisa berkumpul bersama-sama. Mereka 

mempunyai waktu yang lebih untuk melakukan komunikasi dan berinteraksi 

dengan sesama anggota keluarga. Proses belajar di rumahpun menjadi lebih 

simpel, karena apabila mereka menghadapi kesulitan tentang sesuatu materi, 

mereka tidak harus pergi ke toko buku untuk mencari referensi, tapi cukup dengan 

menggunakan gadget yang mereka punya, mereka bisa berselancar untuk mencari 

materi yang mereka inginkan. Antara anak dan orang tua bisa saling membantu 

untuk mencari materi tanpa harus meninggalkan rumah. 

 

 

2.4 Tantangan / hambatan ( threats ) 

a. Digital Economy adalah dunia kalangan menengah atas 

Pesatnya perkembangan dunia teknologi, khususnya ekonomi digital membawa 

dampak pada tuntutan kebutuhan akan barang-barang elektonik dan layanan jasa 

internet. Tuntutan tersebut membutuhkan dana yang tidak kecil untuk 

menutupinya. Dengan adanya dana yang tidak kecil tersebut, maka dunia ekonomi 

digital hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu saja, sehingga mengakibatkan 

adanya kesenjangan sosial di kalangan masyarakat luas. 

b. Perubahan pola tranformasi data 

Dulu, untuk memberikan data informasi dibutukan waktu yang lama untuk bisa 

sampai ke pengguna. Sekarang dengan adanya perkembangan Digital Economy, 

hal tersebut tidak lagi bisa dijadikan alasan  mengapa data belum bisa diproses. 

Bagi kalangan masyarakat menengah atas yang notabene adalah orang-orang yang 

sudah mulai mapan, mapan di dunia bisnisnya, mapan dalam kariernya, 

pemakaian fasilitas e-mail, blog pribadi, website pribadi, adalah contoh-contoh 

sarana yang bisa dipakai untuk menghadapi tantangan cepatnya kebutuhan 

transformasi data. 
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c. Media pembawa perubahan pola pikir masyarakat 

Untuk mampu beradaptasi pada dunia digital ekonomi masyarakat akan terbawa 

pada situasi yang memungkinkan semua orang untuk menguasainya. Informasi 

teknologi, perkembangan bisnis on-line, dan layanan jasa berbasis web.teknologi 

dapat diakses oleh semua orang, hal ini membawa dampak pada rasa keinginan 

untuk membawa perubahan, baik perubahan pemahaman teknologi, perubahan 

pola pikir, perubahan ekonomi, dll. 

d. Kemapaman bisnis dan usaha tidak lagi bisa diukur dengan fisik. 

Untuk menilai apakah seseorang dalam menjalankan usahanya berhasil atau tidak, 

tidak lagi bisa dilihat dari besar atau kecilnya ruang usaha yang mereka miliki, 

banyak atau tidaknya konsumen yang akan berbelanja di tempat usahanya, sibuk 

tidaknya mobilisasi seseorang tiap hari. Seseorang bisa memanfaatkan jasa kurir 

untuk mengirimkan barang-barang pesanan ke konsumen, seseorang bisa 

megirimkan e-mail untuk membuat sebuah penawaran harga dan persetujuannya, 

sehingga seseorang bisa jadi kelihatanna tidak punya aktifitas, tetapi 

sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah berhasil meniti karier 

dan usahanya. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang penyusun lakukan, penyusun 

dapat menarik kesimpulan : 

a. Internet merupakan kebutuhan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

sosial budaya. 

b. Kemudahan transaksi dengan mengandalkan Digital Economy bisa 

mengakibatkan orang menyalahgunakan untuk melakukan transaksi.  

c. Digital Economy mampu menyatukan persahabatan dan persaudaraan yang lama 

terpisah. 

d. Digital Economy media pembawa perubahan pola pikir masyarakat 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari berbagai sumber, maka dengan ini 

penyusun ingin sedikit memberikan pendapat atau saran sebagai bentuk analisa 

menghadapi era Digital Economy, yakni sebagai berikut : 

a. Internet merupakan kebutuhan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan 

sosial budaya. 

Internet tidak hanya mampu mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga 

sukses mempengaruhi the new economic era. Dengan perbedaan jarak (wilayah, 

ruang, tempat, waktu dll) siapapun dapat tetap terhubung satu sama lain, cepat, 

mudah, dan efektif. Inilah sumbangsih internet kepada peradaban dunia. 

b. Budaya ekononi digital, mengurangi silaturahmi langsung antar anggota 

masyarakat 

Kesibukan kalangan masyarakat menengah atas akan aktifitasnya sehari-hari 

menyebabkan tali silaturahmi dengan cara bertatap muka langsung antar sesama 

anggota masyarakat semakin berkurang. Mereka beranggapan dengan cara 

berkirim SMS, BBM, Faceebook, dan mengirim uang dengan cara ditransfer 
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sudah cukup mewakili kepentingan dan kebutuhan akan tali silaturahmi. Hal ini 

apabila tidak kita sadari sejak dini, maka pada suatu ketika nanti, kita bisa jadi 

tidak tahu atau tidak mengenal dengan tetangga sebelah rumah kita, kita tidak 

mengenal wajah dari saudara kita, kita hanya tahu nama, tahu alamat, namun 

tidak tahu wajah dan perkembangan fisik dari saudara kita. 

c. Waktu berkumpul dengan anggota Keluarga menjadi lebih luas. 

Proses transaksi dan komunikasi dengan orang-orang di luar, yang tidak 

mensyaratkan seseorang harus datang secara langsung, memberikan waktu yang 

luas bagi anggota keluarga untuk bisa berkumpul bersama-sama. Mereka 

mempunyai waktu yang lebih untuk melakukan komunikasi dan berinteraksi 

dengan sesama anggota keluarga. Proses belajar di rumahpun menjadi lebih 

simpel, karena apabila mereka menghadapi kesulitan tentang sesuatu materi, 

mereka tidak harus pergi ke toko buku untuk mencari referensi, tapi cukup dengan 

menggunakan gadget yang mereka punya, mereka bisa berselancar untuk mencari 

materi yang mereka inginkan. Antara anak dan orang tua bisa saling membantu 

untuk mencari materi tanpa harus meninggalkan rumah. 

d. Media pembawa perubahan pola pikir masyarakat 

Untuk mampu beradaptasi pada dunia digital ekonomi masyarakat akan terbawa 

pada situasi yang memungkinkan semua orang untuk menguasainya. Informasi 

teknologi, perkembangan bisnis on-line, dan layanan jasa berbasis web.teknologi 

dapat diakses oleh semua orang, hal ini membawa dampak pada rasa keinginan 

untuk membawa perubahan, baik perubahan pemahaman teknologi, perubahan 

pola pikir, perubahan ekonomi, dll. 
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