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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Dalam bab II ini peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka tentang 

penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penetapan fokus penulis. Dalam bagian ini 

juga akan dijelaskan tentang teori penelitian yang akan digunakan penulis untuk 

analisis permasalahan. Selain teori yang dibahas dalam bagian ini adalah tentang alur 

pikir. Alur pikir digunakan sebagai kerangka atau pijakan teoritik dalam penulisan 

skripsi dan selain itu ditujukan untuk kemudahan bagi pembaca dalam mengikuti alur 

penelitian dalam skripsi ini. 

2.1 Studi Terdahulu 

Dalam pengerjaan penelitian ini peneliti membutuhkan hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan 

adanya keterkaitan penelitian terdahulu bisa difungsikan untuk patokan peneliti dalam 

memfokuskan pembahasan. Baik sebagai untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu 

atau pun membahas fokus yang berbeda. Adapun sangatlah penting untuk menyajikan 

penelitian terdahulu dengan diklasifikasikan berdasarkan judul penelitian, metode 

penelitian, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Judul Jenis 

Penelitian 

Teori  Hasil 

1. Pemberdayaan 

Masyarakat 

Miskin Penerima 

Bantuan Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) Melalui 

Inovasi Bank 

Sampah oleh 

Frylia Yolanda 

Kualitatif 

deskriptif 

Menggunakan 

3 tahap pem-

berdayaan  

yang terdiri 

dari tahap 

penyadaran 

dan 

pembentukan 

perilaku, 

tahap 

transformasi 

kemampuan, 

serta tahap 

peningkatan 

kemampuan 

intelektual. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemberdayaan yang 

dilakukan telah melalui 3 

tahapan yakni tahap 

penyadaran dan 

pembentukan perilakuyaitu 

dengan memberikan 

pemahaman mengenai 

sampah kepada warga PKH, 

tahap transformasi 

kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan pemberdaya-an  

masyarakat yaitu meliputi 

sosialisasi dan pelatihan, 

serta tahap peningkatan 

kemampuan intelektual yaitu 

melakukan monitoring dan 

evaluasi. Serta menganalisis 

faktor pendukung dan 

penghambatnya.  

2. Inovasi E-

Hospital di 

Rumah Sakit 

Umum Daerah 

Blambangan 

Kabupaten 

Banyuwangi 

Tahun 2014-2015 

oleh Shinta Eka 

Pusparini 

Kualitatif 

deskriptif 

Menggunakan 

teori tahapan 

inovasi dari 

Bruno Dente 

dan Paola 

Coletti.  

Hasil Penelitian menyatakan 

bahwa implementasi program 

E-Hospital di Rumah Sakit 

Umum Daerah Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi 

dapat disebut sebagai suatu 

program inovasi karena 

memenuhi tahapan inovasi 

berdasar teori Bruno Dente 

dan Paolla Colleti. E-

Hospital jjuga dapat 

dikatakan sebagai program 

inovasi yang berhasil dalam 

implementasinya.  

3.  Strategi 

Pemerintah 

Kualitatif 

deskriptif. 

Menggunakan 

konsep 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa Dinas Koperasi, 
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Daerah dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah di 

Kabupaten 

Madiun oleh 

Robby 

Firmansyah,dkk.   

pemberdayaan 

pelaku 

UMKM 

berdasarkan 

Perda 

Kabupaten 

Madiun 

Nomor 16 

Tahun 2011.  

Perindustrian, Perdagangan 

dan Pariwisata 

(Diskoperindagpar) 

Kabupaten Madiun telah 

melaksanakan strategi-

strategi dalam pemberdayaan 

UMKM di Sentra Industri 

Brem Desa Kaliabu 

Kabupaten Madiun. Strategi-

strategi yang pernah 

dilakukan oleh 

Diskoperindagpar Kabupaten 

Madiun, antara lain: 1) 

Strategi Peningkatan 

Kemampuan Finansial, 2) 

Pengembangan Pemasaran, 

3) Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, 4) Strategi 

pengaturan dan 

pengendalian. 

4. Inovasi E-Village 

Budgeting dalam 

Pengelolaan 

Keuangan Desa di 

Kabupaten 

Banyuwangi  oleh 

Leni Tiara Sandy. 

Kualitatif 

Deskriptif 

Menggunakan 

teori tahapan 

inovasi 

menurut 

William 

D.Eggers dan 

Salab Kumar 

Sigh. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 

empat tahap dalam proses 

inovasi E-VB sesuai dengan 

teori William D.Eggers dan 

Salab Kumar Sigh. Serta 

terdapat faktor yang 

mempengaruhi proses 

inovasi tersebut baik itu 

faktor internal yang meliputi 

kepemimpinan kepala daerah 

dan kepala dinas, serta 

budaya organisasi di DPMPD 

Banyuwangi, maupun faktor 

eksternal yang berupa 

lingkungan politik di 

Kabupaten Banyuwangi.  

5. Pemberdayaan 

Usaha Mikro 

Kecil dan 

Menengah 

(UMKM) dalam 

Kualitatif 

Deskriptif 

Menggunakan 

konsep 

pemberdayaan 

pelaku 

UMKM. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses 

pemberdayaan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah 

hanya sebatas pemberian 
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Penanggulangan 

Kemiskinan oleh 

Ferry Dwi 

Kurniawan,dkk. 

modal usaha dan 

kurangmaksimalnya bantuan 

pemerintah dalam 

pengembangan UMKM. 

Dalam penerapannya 

terdapat faktor pendukung 

berupa sumber daya manusia 

yang melimpah, bahan baku 

yang mudah ditemukan dan 

murah, modal usaha yang 

ringan,dll. Serta faktor 

penghambat berupa 

infrastruktur yang kurang 

memadai atau rusak, kurang 

maksimalnya bantuan dari 

pemerintah, tidak adanya 

pembuangan limbah, dan 

tidak adanya senter 

pemasaran hasil produksi.  

Sumber: Data olahan Penulis, 2017 

Pertama,skripsi milik Frylia Yolanda tahun 2016 dengan judul “Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui 

Inovasi Bank Sampah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data awalnya. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis serta kemudian 

mengambil kesimpulan tentang pemberdayaan masyarakat miskin penerima bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH)melalui inovasi bank sampah di Kecamatan 

Kademangan, Kabupaten Blitar. 

 Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan yang 

dilakukan melalui inovasi bank sampah telah melalui 3 tahapan yakni tahap penyadaran 

dan pembentukan perilakuyaitu dengan memberikan pemahaman mengenai sampah 

kepada warga PKH, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan 
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pemberdaya-an  masyarakat yaitu meliputi sosialisasi dan pelatihan, serta tahap 

peningkatan kemampuan intelektual yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Serta 

menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya.1 

Kedua,skripsi milik Shinta Eka Pusparini tahun 2015 yang berjudul Inovasi E-

Hospital di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2014-2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan inovasi E-

Hospital di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori Bruno Dente dan Paolla 

Colleti tentang tahapan inovasi.  

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi program E-

Hospital di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi dapat 

disebut sebagai suatu program inovasi karena memenuhi tahapan inovasi berdasar teori 

Bruno Dente dan Paolla Colleti. E-Hospital juga dapat dikatakan sebagai program 

inovasi yang berhasil dalam implementasinya. Namun, masih ada kekurangan yang 

penilis temukan dalam penelitian tersebut sehingga diharapkan adanya perbaikan lagi 

kedepannya.2 

Ketiga, jurnal milik Robby Firmansyah, Ratih Nur Pratiwi, dan Riyanto dengan 

judul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

                                                           
1 Frilya Yolanda. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penerima Bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Melalui Inovasi Bank Sampah. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.  
2 Shinta Eka Pusparini. 2015. Inovasi E-Hospital Di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2015. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Faktultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.  
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Menengah Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah pemberdayaan terhadap usaha mikro, 

kecil, dan menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 

Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pendataan organisasi kelompok, 

pembinaan manajamen keuangan, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, 

perkuatan permodalan, magang, pemasaran produk, fasilitas kemitraan, fasilitas Hak 

Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta pemantauan dan evaluasi perkembangan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, 

Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah 

melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Brem 

Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh 

Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain: Strategi Peningkatan Kemampuan 

Finansial, Pengembangan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Strategi 

pengaturan dan pengendalian.3 

Keempat, skripsi milik Leni Tiara Sandy tahun 2017 yang berjudul Inovasi E-

Village Budgeting dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahun proses inovasi E-VB di Kabupaten 

Banyuwangi serta faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah 

                                                           
3 Robby Firmansyah,dkk. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di Kabupaten Madiun. Jurnal Administrasi Publik.. Jurusan Administrasi Publik Fakkultas 

Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang.  
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teori proses inovasi yang dikemukakan oleh William D. Eggers dan Salab Kumar Sigh 

yang terdiri dari penemuan ide, seleksi ide, implementasi, difusi inovasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat tahap dalam proses 

inovasi E-VB sesuai dengan teori William D.Eggers dan Salab Kumar Sigh. Serta 

terdapat faktor yang mempengaruhi proses inovasi tersebut baik itu faktor internal yang 

meliputi kepemimpinan kepala daerah dan kepala dinas, serta budaya organisasi di 

DPMPD Banyuwangi, maupun faktor eksternal yang berupa lingkungan politik di 

Kabupaten Banyuwangi.4 

Terakhir, jurnal milik Ferry Dwi Kurniawan dan Luluk Fauziah tahun 2014 

yang berjudul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

menganalisis dan mendeksripsikan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Dusun Waru Rejo, Desa Kejapan, 

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, serta mendeskripsikan faktor pendukung 

dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang 

telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemberian modal usaha dan 

kurangmaksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Dalam 

penerapannya terdapat faktor pendukung berupa sumber daya manusia yang melimpah, 

bahan baku yang mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan,dll. Serta 

                                                           
4 Leny Tiara Sandy. 2017. Inovasi E-Village-Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di 

Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Brawijaya.  
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faktor penghambat berupa infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang 

maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya pembuangan limbah, dan tidak 

adanya senter pemasaran hasil produksi.5 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat kebaruan dari penelitian ini. 

Pertama dari segi obyek yang diteliti, berbeda dengan program inovasi yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu. Disini peneliti akan melakukan penelitian tentang sebuah 

program inovasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 

Banyuwangi. Sebelumnya belum ada pihak yang melakukan penelitian skripsi tentang 

program tersebut. Selanjutnya teori yang digunakan juga berbeda dengan beberapa 

penelitian dia atas terkait inovasi, karena penelitian ini menggunakan teori proses 

inovasi dari Everett M. Rogers.  

2.2 Kajian Teori dan Pendekatan Konseptual  

2.2.1 Teori  Inovasi (menurut Everett M.Rogers) 

Salah satu definisi terkait inovasi adalah dikemukakan oleh Gopalakhrisan dan 

Damanpur, menurutnya inovasi pada dasarnya menunjukkan pada sesuatu hal yang 

baru, baik itu berupa gagasan, produk, metode, maupun bentuk peloayanan yang 

dilakukan.6 Definisi lain mengenai inovasi dikemukakan oleh Rogers, menurutnya 

inovasi merupakan  perubahan yang dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan 

semua jenjang dan sektor di bidang yang bersangkutan. Sebuah perubahan dapat terjadi 

                                                           
5 Ferry Dwi Kurniawan,dkk. 2014.  Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

penanggulangan kemiskinan. Jurnal. Program Studi Administrasi Negara Universitas muhammadiyah 

Sidoarjo.  
6 Rogers, E. M. 1983. Diffusion of Innovations. New York: The Free Press, A Division of Macmillan 

Publishing Co.Inc.  
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dengan tidak sengaja atau dapat dikatakan tidak sistematis. Namun sebuah perubahan 

dapat dikatakan sebagai inovasi jika perubahan tersebut mengandung unsur kesadaran 

dan perenungan atau perencanaan yang kuat. Jadi dengan kata lain inovasi 

membutuhkan perubahan, tapi perubahan tidak selalu dapat dikatakan sebagai inovasi.7 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi tidak 

akan lepas dari:8 

1. Pengetahuan baru 

Inovasi tidak akan lepas dari pengetahuan baru, karena inovasi hadir dalam 

sistem sosial sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat. Salah satu faktor 

penting perubahan sosial adalah pengetahun baru.  

2. Cara baru  

Inovasi dapat pula dikatakan sebagai cara baru bagi seseorang atau kelompok 

untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai pemecah masalah.  

3. Objek baru 

Sebuah inovasi merupakan objek baru bagi penggunanya, baik itu berwujud 

maupun tidak berwujud.  

4. Teknologi baru 

Tidak sedikit inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi, karena inovasi 

sangat identik dengan kemajuan teknologi. 

5. Penemuan baru 

Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai kebetulan, karena hamper semua 

inovasi merupakan hasil penemuan baru.  

2.2.1.1 Proses Inovasi Menurut Everett M.Rogers 

Inovasi digital Marketplace Banyuwangi Mall tidak terlepas dari proses-proses 

atau tahapan pembetukan dan evaluasi untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang 

ekonomi terutama bagi pelaku usaha mikro. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang proses-proses atau tahapan dari inovasi digital 

                                                           
7  Ibid.  
8 Yogi Suwarno. 2007. Inovasi  dan Kreativitas, Pembekalan Uji Dinas Pegawai LAN. Lembaga 

Administrasi Negara. Jakarta.   
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Marketplace Banyuwangi Mall. Dalam menganalisis proses inovasi tersebut peneliti 

menggunakan teori dari Everett M.Rogers 

Menurut Everett M.Rogers dalam menggagas suatu inovasi terdapat beberapa 

proses didalamnya, yakni9: 

1. Recognizing a Problem or Need (Mengenali masalah atau kebutuhan) 

Pertama mengenali masalah atau kebutuhan. Dalam mengenali masalah atau 

kebutuhan yang ada di masyarakat dapat dilakukan pemerintah melalui proses 

politik dimana masalah sosial menjadi sebuah prioritas dalam agenda yang 

memerlukan penelitian. Masalah tersebut baik yang terjadi saat ini atau dapat 

berupa masalah yang kemungkinan akan terjadi dimasa mendatang.    

2. Basic and Applied Research (Riset dasar dan aplikatif) 

Kedua adalah riset dasar dan aplikatif. Saat ini inovasi yang dilakukan identik 

dengan teknologi. teknologi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah 

rancangan instrumental dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai tujuan 

yang dikehendaki. Sedangkan riset aplikatif diartikan sebagai kegiatan ilmiah 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah praktis.  

3. Development (Pengembangan) 

Ketiga adalah pengembangan. Dalam sebuah inovasi pengembangan dapat 

diartikan sebagai proses peletakan ide-ide baru kedalam bentuk yang diharapkan 

dapat menjawab kebutuhan adapter. Proses pengembangan sendiri terjadi setelah 

                                                           
9 Everett M.Rogers. 1983. Diffusion of Innovations Third Edition. New York:A Devision of Macmillan 

Publishing.  Hlm 135-162. 
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dilakukan penelitian untuk menentukan inovasi apa yang akan dibuat, namun 

sebelum inovasi tersebut menjadi sesuatu yang siap digunakan.  

4. Commercialization  (Komersialisasi) 

Keempat adalah komersialisasi. Komersialisasi dapat diartikan sebagai produksi, 

pabrikasi, pengemasan, pemasaran, dan ditribusi suatu inovasi. Namun dalam 

pelayanan publik komersialisasi dapat dianalogikan sebagai tahapan 

penyebarluasan produk inovasi tanpa embel-embel komersial.  

5. Diffusion and Adoption  (Difusi dan Adopsi) 

Kelima adalah difusi dan adopsi. Dalam sektor pelayanan publik inovasi dapat 

diartikan sebagai proses dimana produk inovasi telah hadir di masyarakat. 

Kemudiam masyarakat diberikan pilihan apakah akan menggunakan produk 

inovasi tersebut atau tidak.  

6. Consequences (Konsekuensi) 

Terakhir adalah konsekuaensi. Dalam tahap ini dapat diketahui apakah masalah 

atau kebutuhan yang diidentifikasi pada awal pengembangan inovasi sudah bisa 

terjawab atau belum dengan kehadiran inovasi yang dibuat.  

2.2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Inovasi 

Irwan Noor dalam bukunya yang berjudul Desain Inovasi Pemerintahan 

Daerah mengemukakan terdapat faktor yang mempengaruhi tumbuhnya suatu inovasi. 

Faktor-faktor yang dikemukakan kemudian dibagi menjadi faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal sendiri meliputi kepemimpinan dan iklim atau budaya 

organisasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah budaya politik.  
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Pertama, faktor internal. Faktor internal terdiri dari kepemimpinan serta iklim 

dan budaya organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang paling 

penting bagi keberhasilan suatu program inovasi. Tipe seorang pemimpin yang 

memiliki kecakapan dan kearifan dalam membaca situasi adalah tipe yang dibutuhkan. 

Selain itu, pemimpin yang memiliki visi kepemimpinan strategis serta dapat 

memecahkan masalah dengan efektif juga merupakan tipe pemimpin yang dapat 

menjadi faktor pendorong keberhasilan suatu program inovasi.10 Kepemimpinan tidak 

lepas dari suatu gaya kepemimpinan si pemimpinnya. Seperti dikatakan Paul Hersey 

dan Ken Bkanchard yang mengugkapkan jika “pemimpin yang paling sukses adalah 

mereka yang menyesuaikan gaya kepemimpinan pada situasi yang dipergunakan”11. 

Sedangkan iklim dan budaya organisasi juga merupakan faktor dari inovasi karena 

iklim organisasi ini merupakan suatu persepsi karyawan terhadap lingkungna kerja 

mereka. Dalam hal ini dapat berupa imbalan jika ia telah menunjukkan hasil karya yang 

inovatif. Dapat pula berupa hubungan antar karyawan di berbagai posisi atau bagian 

dalam kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan.12 

Kedua adalah faktor eksternal. faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

inovasi adalah  lingkungan politik. Dalam lingkungan politik terdapat suatu interaksi 

dari berbagai komponen kekuasan yang mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan 

daerah. Lingkungan politik yang kondusif akan membawa pengaruh positif bagi suatu 

                                                           
10 Op.cit Irwan. Hlm.270-280. 
11 Ibid . Hlm. 154.  
12 Ibid. Hlm.186. 
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inovasi. Begitu pula sebaliknya, lingkungan politik yang kurang kondusif membawa 

nilai negative bagi keberlangsungan inovasi. 13 

2.2.2 Konsep E-government 

 Dalam tulisan Nico Andrianto, salah satu kumpulan Negara yang telah berhasil 

menerapkan e-government yakni Uni Eropa mendefinisikan e-government ini bukan 

hanya sebuah penggunaan teknologi informasi. Namun e-government ini “merupakan 

penggunaan teknologi informasi yang juga dikombinasikan dengan perubahan 

organisasi dan keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik dan 

proses demokrasi dan mendukung kebijakan publik.” Jadi adanya e-government ini 

haruslah diimbangi dengan berubahnya pemberi pelayanan publik agar pelaksanaan 

dari e-government ini dapat berjalan dengan baik seperti di kawasan Uni Eropa 

misalnya. 14Definisi lain mengenai e-government dikemukakan oleh Bank Dunia dalam 

buku Sistem Informasi Manajemen yakni penggunaan sistem informasi dan teknologi 

modern yang dimanfaatkan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan. 15 

2.2.2.1 Tujuan E-government 

Penerapan e-government ini sendiri tentunya memiliki beberapa tujuan. Tujuan 

utamanya adalah tentu saja untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Lebih rincinya Eko Nugroho dalam bukunya berjudul 

                                                           
13 Ibid. hlm. 284. 
14 Nico Andrianto. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang. 

Banyumedia Publish. Hal 46. 

15 Eko ugroho. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta. Andi Ofset. Hal 165-166. 
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Sistem Informasi Manajemen mengungkapkan beberapa tujuan dari e-government 

antara lain:16 

1. Penyediaan akses yang mudah terhadap informasi dan layanan pemerintah 

ke masyarakat dan dunia usaha. 

2. Peningkatan kualitas layanan dengan cara peningkatan kecepatan, 

kesempurnaan, dan proses yang efisien. 

3. Penyediaan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk lebih 

berpartisipasi dalam berbagai proses demokrasi. 

4. Interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat bagi kemajuan 

layanan publik yang semakin baik. 

 

2.2.2.2 Manfaat E-government 

Selain tujuan tersebut e-government memiliki bebrapa manfaat tentunya. Al  

Gonre  dan  Tany  Blair  dalam  buku  “Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik” 

melalui e-government mejelaskan beberapa manfaat yang didapat dengan adanya e-

government antara lain:17 

1. Memiliki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

(masyarakat, kalangan usahawan, dan industry), terutama dalam hal kinerja 

efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara. 

2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari 

4. Memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan yang baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat menjawab 

berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat sejalan dengan 

perubahan global dan tren yang ada. 

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik secara merata dan 

demokratis. 

  

                                                           
16 Ibid. 
17 Nico Andriyanto. Op,Cit hal 46-47. 
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2.2.3 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah penciptaan suasana atau 

iklim yang memungkinkan adanya perkembangan dari potensi yang dimiliki oleh 

masyarakat.18 Hal itu didasari karena tidak ada satu manusia pun yang dilahirkan tanpa 

potensi. Setiap manusia pasti memiliki potensi, namun tidak sedikit manusia yang 

mengetahui potensi yang mereka miliki. Oleh karena itu, potensi harus digali dan 

dikembangkan.  Jadi disini pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus 

bisa mengantarkan masyarakat untuk menjadi mandiri, bukan melakukan 

pemberdayaan yang kemudian menjadikan masyarakat tergantung.19 Sejalan dengan 

konsep tersebut menurut Winami, inti dari pemberdayaan masyarakat meliputi tiga hal 

yakni pengembangan, memperkuat potensi atau daya, serta terciptanya kemandirian. 20 

Salah satu pemberdayaan di masyarakat adalah pemberdayaan ekonomi. 

Pemberdayaan di bidang ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri 

lebih mengacu pada penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan 

penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapat upah 

yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan 

dan ketrampilan, yang harus didapat baik itu dari aspek sendiri maupun dari aspek 

kebijakan.21 Pemberdayaan di bidang ekonomi ini juga perlu dilakukan tanpa 

                                                           
18 Ambar Teguh Sulistyani. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gaya 

Media. Hlm.79. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 EffendiM.Guntur. 2009. Kube Sebagai Paradigma Alternatif dalam Membangun Soko Guru 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jakarta: Sagung Seto. Hlm.6.  
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menghambat dan mendeskriminasikan ekonomi kuat, maka dari itu kemitraan antar 

usaha mikro, kecil, menengah dan besar merupakan cara yang harus ditempuh.22 

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha yang 

diakukan untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, kuat, dan berdaya saing tinggi 

dalam mekanisme pasar yang besar. Kendala yang dialami dalam pegembangan 

ekonomi menurutnya merupakan kendala yang bersifat structural, sehingga cara 

mengatasinya adalah dengan melakukan perubahan pada strukturnya. Misalnya adalah 

dengan melakukan perubahan pada sistem perekonomiannya yang semula tradisional 

menjadi modern, merubah dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi 

subsisten ke ekonomi pasar, serta dari ketergantungan menjadi kemandirian. Menurut 

Sumodiningrat perubahan structural tersebut dapat dilakukan melalui 4 tahap yakni 

pertama, melalui pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, kedua melalui 

penguatan kelembagaan, ketiga melalui penguasaan teknologi, dan yang keempat 

melalui pemberdayaan sumber daya manusia. 23 

2.2.3.1 Tahap-tahap Pemberdayaan 

Proses pemberdayaan yang ada di masyarakat pastilah melalui beberapa 

tahapan didalamnya, tidak terkecuali pemberdayaan di bidang ekonomi. Menurut 

Sumodiningrat, tahapan dari pemberdayaan terbagi menjadi tiga. Pertama, tahap 

penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga 

membutuhkan peningkatan kapasitas diri.  Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam 

                                                           
22 Ibid. Hlm. 10. 
23 Ibid. hlm.9. 
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proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha 

menciptakan berusaha menciptakan prakondisi agar dapat memfasilitasi 

berlangsungnya proses pemberdayaan. Hal tersebut dilakukan dengan memberi 

kesadaran pada masyarakat tentang kondisi mereka saat itu sehingga masyarakat akan 

merasakan pentingnya perbaikan kondisi yang dialami mereka saat itu. Dengan 

semakin terbukanya masyarakat, akan membuat masyarakat semakin sadar tentang 

perlunya memperbaiki kondisi untuk mencipata masa depan yang lebih baik.24 

Kedua, tahap transformasi wawasan pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar 

terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil 

peran dalam pembangunan. Tahap kedua ini akan berjalan efektif jika tahap pertama 

berlangsung dengan baik. Pada tahap ini masyarakat akan mempelajari pengetahuan 

atau ketrampilan yang menjadi tuntutan kebutuhan mereka. Ketiga, tahap peningkatan 

kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan 

kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Pada tahap ini merupakan 

tahap peningkatan pengetahuan kepada masyarakat agar kemudian dapat tercapai 

kemandirian.25 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

Untuk memudahkan dalam penelitian mulai dari mencari data, proses analisis 

dan memaparkan hasil analisis maka peneliti membuat alur pikir penelitian. 

Berdasarkan dari pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah 

                                                           
24 Op chit. Sulistyani. Hlm.84. 
25 Ibid. Hlm. 85.  
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hingga teori dan konsep yang digunakan penulis, maka penulis menentukan alur pikir 

sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Alur Penelitian

.  

Inovasi Digital MarketplaceBanyuwangi Mall  

Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall telah  melalui 6 proses pengembangan inovasi 

menurut Everett M. Rogers dimana 3 proses pertama telah dilakukan pemerintah dengan baik, 

namun pada proses keempat masih kurang maksimal sehingga mempengaruhi proses ke lima dan 

keenam. Pelaksanaan inovasi ini terdapat faktor pendukung berupa jaringan internet yang ada di 

Kabupaten Banyuwangi serta sumber daya di Dinas Koperasi yang ahli dibidang IT. Selain itu 

ditemukan pula faktor penghambat inovasi ini yakni pelaku Usaha Mikro itu sendiri, dimana 

masih banyak pelaku usaha mikro yang belum melek teknologi. 

Permasalahan: 

1. Sulitnya pelaku usaha mikro memasarkan produk yang dihasilkan. Meskipun sudah ada 

beberapa pelaku usaha mikro yang telah memasarkan produknya melalui pasar di Bali, 

namun mereka harus melalui distributor. Hal itu menjadikan keuntungan yang didapat 

pelaku usaha mikro tidak maksimal. 

2. Permasalahan lain yang dihadapi adalah terkait kualitas produk yang dihasilkan oleh 

usaha mikro. Masih banyak pelaku usaha mikro yang kurang memperdulikan hasil produk 

mereka. Hal tersebut juga kemudian menjadikan produk hasil usaha mikro Kabupaten 

Banyuwangi kurang diminati.  

Proses Inovasi (Everett M.Rogers) 

1. Mengenali masalah atau kebutuhan: melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha 

Mikro sejak tahun 2011. 

2. Riset dasar dan aplikatif: mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi.  

3. Pengembangan: membuat sebuah Marketplace untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi. 

4. Komersialisasi: tahap ini sebuah produk telah dibuaat dan menghasilkan inovasi Digital 

MarketplaceBanyuwangi Mall dan dipublikasi  melalui media cetak lokal, bantuan dari 

BNI berupa iklan di BSD, serta melalui media sosial.  

5. Difusi dan Adopsi: pada tahap ini masyarakat diberikan pilihan apakah akan 

menggunakan produk ini atau tidak. 

6. Konsekuensi: mampu menjawab permasalahan di awal kemunculannya, meskipun masih 

ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. 

Sumber: Hasil Olahan Penulis,2017 


