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ABSTRAK 

 

Entrepreneurial Marketing merupakan kegiatan pemasaran oleh usaha dengan skala kecil menengah 

menggunakan pendekatan kewirausahaan. Pelaku bisnis yang mampu merespon kondisi pasar dengan cepat dan 

mengantisipasi perubahan pasar dapat disebut seorang entrepreneurial marketer. Hal ini sangat diperlukan terutama 

bagi pelaku bisnis start-up yang harus terus berinovasi demi mengembangkan merek dan meningkatkan permintaan. 

Secara umum, pelaku bisnis start-up masih belum dipercaya oleh masyarakat karena merek yang dimiliki masih baru, 

terlebih bagi pelaku bisnis start-up online, kepercayaan masyarakat masih belum diperolehnya. Masyarakat masih 

belum dapat percaya antara lain karena mereka tidak memiliki toko fisik, sehingga tidak dapat melihat, menyentuh, atau 

merasakan produk secara langsung. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pop-up stores sehingga calon konsumen 

dapat lebih yakin sebelum membeli produknya. Melihat fenomena tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi apa yang 

menjadi hambatan bagi bisnis start-up dalam mengembangkan pasarnya. Penelitian yang dikembangkan adalah 

kualitatif dengan metode wawancara terhadap 8 kelompok proyek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra, Surabaya. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah strategi entrepreneurial marketing melalui pengembangan pop-up stores yang sesuai 

kebutuhan proyek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra. Harapannya strategi tersebut dapat diterapkan bagi pelaku 

bisnis start-up untuk memperkuat merek dan meningkatkan permintaan konsumen. 

 

 

Kata kunci: strategi entrepreneurial marketing, bisnis start-up, pop-up stores. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Entrepreneurial Marketing is a marketing activity conducted by small and medium-sized enterprises with an 

entrepreneurial approach. The Businessmen who able to respond market conditions quickly and anticipate market 

changes can be called an entrepreneurial marketer. It is very necessary, especially for start-up business that must keep 

innovates in order to develop brand and boost demand. Generally, start-up businesses are still not trusted by the market 

because of their new brands, especially for online start-up businesses which market trust is still not obtained yet. The 

people still not believe in it, because online start-up business doesn’t have a physical store, so they can’t see, touch or 

feel the product directly. These obstacles can be overcome through a pop-up store so that prospective customers can be 

sure before buying the product. Based on this phenomenon, researcher want to identify what is the barriers to business 

start-ups in developing markets. This research conducted with qualitative method by interviewing 8 project group 

business students at Ciputra University, Surabaya. This research resulted an entrepreneurial marketing strategy 

through the development of pop-up stores that fit with the needs of Ciputra University students’ business projects. 

Hopefully, it can be applied for business start-up to strengthen brand and increase consumer demand. 

 

Keywords: entrepreneurial marketing strategy, start-up business, pop-up stores. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Revolusi digital yang didukung oleh internet telah berkembang selama lebih dari dua dasa warsa 

terakhir, terlebih dengan semakin banyak sekolah, universitas, instansi pendidikan lainya yang mewajibkan 

muridnya untuk mengenal internet, serta banyak situs jejaring sosial dan online shop yang membuat 

masyarakat banyak yang memposisikan internet sebagai kebutuhan (Laohapensang, 2009). Perkembangan 

internet menyebabkan timbulnya perilaku pembelian atau belanja barang dan jasa secara online sebagai 

alternatif (Laohapensang, 2009). Hal ini memicu maraknya pebisnis yang menjalankan bisnisnya secara 

online karena dirasa memiliki banyak manfaat bagi konsumen maupun pebisnis. Manfaat bagi konsumen 

adalah kemudahan memilih produk/ jasa dan transaksinya, serta tingkat keterpaksaan membeli yang lebih 

kecil karena tidak perlu menghadapi bujukan/ desakan dari pemasar. Bagi pemasar, manfaat bisnis online 

adalah penyesuaian yang cepat terhadap kodisi pasar, biaya yang lebih rendah, dan dapat menjaga relasi 

dengan pelanggan lebih mudah (Ollie, 2008). 

Walaupun e-commerce kian marak, tetapi beberapa hal diidentifikasi sebagai hambatan 

perkembangannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan bahwa e-commerce masih 

rawan penipuan. Ketidaksesuaian jenis dan kualitas produk yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu 

pengiriman, serta kurangnya keamanan transaksi adalah yang paling banyak dikeluhkan konsumen (Supriadi, 

2014). Hafidzi (2015) juga mengungkapkan bahwa dalam era e-commerce, para pebisnis malah justru 

memilih bertransaksi secara offline ketimbang online. Alasannya, selain terkait pada rasa aman saat 

bertransaksi, konsumen juga membutuhkan pengalaman langsung untuk melihat produknya. 

Beranjak dari ketidakpercayaan tersebut, maka diperlukan pengembangan strategi pemasaran yang 

inovatif bagi para pelaku bisnis online untuk menghadirkan toko fisik yang dapat diakses langsung oleh 

calon konsumen. Hanya saja, hal tersebut menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis start-up yang masih 

bermodal terbatas, terutama dalam hal pemodalan untuk sewa tempat, pengurusan perijinan, dan sebagainya. 

Salah satu strategi entrepreneurial marketing inovatif yang dapat dilakukan para pelaku bisnis start-up 

online untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan mengembangkan format pop-up stores. Menurut 

Benigson (2008), pop-up stores dapat memberikan kesempatan bagi pebisnis untuk merangsang permintaan 

calon konsumen terhadap merek mereka dan menguji pasar dengan produk-produk baru. Pop-up stores dapat 

dianggap sebagai strategi entrepreneurial marketing yang inovatif bagi para pelaku bisnis start-up untuk 

menghadapi permasalahan yang dihadapi terkait kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. 

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti ingin mengidentifikasi dan menggali lebih dalam tentang 

beberapa hal berikut: 

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi para pelaku bisnis start-up selama menjalankan bisnisnya secara 

online? 

2. Bagaimana pemahaman mereka terhadap konsep pop-up stores?  

3. Apakah bagi para pelaku bisnis start-up, format pop-up stores dapat menjadi solusi permasalahan yang 

mereka hadapi atau tidak? 

4. Bagaimana usulan format pop-up stores yang dapat dikembangkan? 

Sampel yang dianggap representatif sebagai pelaku bisnis skala kecil oleh peneliti adalah mahasiswa yang 

menjadi owner bisnis start-up di Program Studi International Business Management, Universitas Ciputra, 

Surabaya. Harapannya, format pop-up stores dapat menjadi salah satu strategi entrepreneurial marketing 

inovatif untuk mengembangkan merek dan lebih meraih kepercayaan konsumen bagi pebisnis skala kecil. 

Adapun konsep-konsep yang digunakan untuk melandasi perumusan masalah dan tujuan penelitian ini 

adalah bisnis start-up dan karakteristiknya, entrepreneurial marketing, ekuitas merek, dan format pop-up 

stores. 

 

1.1. Bisnis Start-Up dan Karakteristiknya 

 Sejauh ini, karakteristik bisnis start-up masih belum didefinisikan secara formal, istilah tersebut 

sangat identik dengan perusahaan kecil yang memiliki ide inovatif dan erat hubungannya dengan 

entrepreneurship (kewirausahaan). Definisi start-up dikembangkan oleh Ries (2011), yaitu sebuah institusi 

yang dibentuk untuk memproduksi produk atau jasa baru dan inovatif dalam  sebuah kondisi ketidakpastian 

yang tinggi. Bisnis start-up adalah suatu tahapan awal dari perkembangan sebuah bisnis dengan beberapa 
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komponen yang memiliki keterkaitan terhadap start-up bisnis, antara lain entrepreneur dan 

entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship (kewirausahaan) adalah tahapan yang menunjukkan kapasitas 

individu atau mengidentifikasi peluang yang baru dan menerapkannya pada produk atau jasa di pasar 

(Schaper et al., 2011). Sedangkan pengertian entrepreneur adalah orang yang dengan melihat sesuatu dapat 

menjadikannya faktor produksi yang  berbeda (Deakins dan Freel, 2009). 

Karakteristik dari bisnis start-up menurut Sutanto et al. (2008:39) adalah perusahaan dengan kriteria 

berikut: masa operasional/ usia perusahaan antara 0 – 5 tahun, karakter organisasinya kecil dan dinamis 

(berubah-ubah), tujuannya adalah membuat bisnis awal ini sukses. Selain dari usia, modal awal operasional 

dari bisnis start-up juga relatif kecil, tanpa ada batasan minimum. Modal awal tersebut tergantung pada jenis 

bisnis start-up yang dijalankan. 

 

1.2. Entrepreneurial Marketing 

Entrepreneurial marketing menggabungkan dua kajian ilmu yang berbeda, digunakan untuk 

mendeskripsikan proses perusahaan dalam mengejar kesempatan dalam kondisi ketidakpastian pasar 

(Becherer et al., 2006). Morris et al. (2002) mendefinisikan entrepreneurial marketing sebagai identifikasi 

proaktif dan eksploitasi peluang dalam memperoleh pelanggan melalui pendekatan yang inovatif dengan 

memberikan nilai tambah pada suatu bisnis. 

Munculnya konsep entrepreneurial marketing menurut Ionita (2012) merupakan respon beberapa 

hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori pemasaran tradisional dengan praktek 

pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau pada pelaku usaha yang 

baru memulai bisnisnya. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa konsep pemasaran yang ada (pemasaran 

tradisional) yang awal mulanya dikembangkan untuk perusahaan besar, ternyata tidak dapat langsung 

diaplikasikan ke UMKM tanpa penyesuaian (Stokes, 2000). Morish et al. (2010) mendefinisikan pendekatan 

berjiwa kewirausahaan tersebut sebagai sebuah gagasan dan pola pikir untuk tindakan-tindakan yang 

digerakkan oleh peluang atau kegiatan untuk mencari peluang. 

Konsep entrepreneurial marketing diasosiasikan dengan tindakan pemasaran yang lebih opportunity-

driven dibandingkan pemasaran tradisional (Hills et al., 2008) dan konsep ini mengintegrasikan pemasaran 

dengan inovasi, dengan berpusat pada prinsip-prinsip entrepreneurship (Morish et al., 2010). Dalam 

penerapan entrepreneurial marketing, pebisnis dituntut untuk berinovasi agar dapat meningkatkan 

permintaan. Pandeya (2010) berpendapat bahwa seorang pelaku bisnis yang mampu merespon kondisi pasar 

dengan cepat, memenuhi permintaan dari pelanggannya, dapat disebut sebagai entrepreneurial marketer. 

 

1.3. Ekuitas Merek 

Teori tentang ekuitas merek yang paling umum diungkapkan oleh Aaker pada tahun 1996 bahwa 

ekuitas merek menciptakan nilai, baik pada perusahaan maupun pada konsumen. Ekuitas merek tersebut 

dapat menjaga harga premium dari suatu produk (Keller, 2003), selain itu ekuitas merek juga dapat 

memengaruhi kelangsungan hidup sebuah merek (Rangaswamy et al, 1993 dalam Yoo et al. 2000). Ekuitas 

merek dapat diartikan dengan kekuatan dari sebuah merek (Kotler & Keller, 2007). Merek yang kuat dapat 

meningkatkan nilai aset perusahaan, meningkatkan arus kas, memperluas pangsa pasar, menetapkan harga 

premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan 

keunggulan kompetitif (Morgan, 2000). Apabila dikaitkan dengan perspektif konsumen, ekuitas merek 

merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek (Shoker et al, 1994). 

Lassar et al. pada tahun 1995 mendefinisikan ekuitas merek lebih lanjut lagi sebagai bentuk peningkatan 

perceived utility dan nilai sebuah merek dikaitkan dengan suatu produk. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa ekuitas merek merupakan persepsi konsumen terhadap keistimewaan suatu merek dibandingkan 

dengan merek yang lain (Lassar et al, 1995). 

Beberapa peneliti mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikan indikator atau 

dimensi yang terdapat dalam ekuitas merek. Menurut Aaker (2001), terdapat lima dimensi utama pada 

ekuitas merek: kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand associations), perceived quality, 

loyalitas merek (brand loyalty) dan aset-aset lain yang berkaitan dengan merek (other brand-related assets). 

Pada prakteknya, hanya empat dari kelima dimensi tersebut yang digunakan untuk penelitian mengenai 

consumer-based brand equity, yaitu kesadaran merek, asosiasi merek, perceived quality dan loyalitas merek; 
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karena aset-aset lain yang berkaitan dengan merek (misalnya saluran distribusi dan hak paten) tidak 

berhubungan secara langsung dengan konsumen. Keller (2003) menambahkan bahwa pengetahuan merek 

(brand knowledge) yang terdiri atas kesadaran merek (brand awareness) dan citra merek (brand image) 

sebagai indikator dari ekuitas merek. Ekuitas merek mencerminkan posisi suatu produk di dalam benak 

konsumennya (Kotler & Armstrong, 2003). Suatu merek dianggap memiliki ekuitas apabila merek tersebut 

dapat memengaruhi perilaku konsumen dalam mempertahankan merek di pikiran mereka, yang pada 

gilirannya akan memengaruhi minat beli baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

 

1.4. Pop-Up Stores 

Pop-up stores adalah konsep toko yang dibuka secara tiba-tiba di suatu lokasi dan hanya dalam 

periode tertentu, misalnya beberapa hari atau paling lama satu bulan. Pop-up stores adalah format pemasaran 

baru yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen (Gogoi, 2007). Format tersebut 

mengembangkan suasana promosi yang inovatif dan memberikan pengalaman interaktif bagi konsumen. 

Lebih lanjut, pop-up stores adalah cara yang dapat diambil untuk memperkenalkan merek ataupun produk 

baru suatu perusahaan (Spire Research and Consulting, 2013).  

Pop-up stores memberikan peluang bagi para pengusaha untuk merangsang permintaan akan barang 

dagangan mereka. Selain itu, melalui pop-up stores, mereka dapat lebih memperkenalkan mereknya kepada 

masyarakat dan menguji pasar dengan produk baru (Benigson, 2008). Pop-up stores memungkinkan 

pengunjung untuk memiliki pengalaman dengan merek yang lebih personal. Format ini terbuka di hanya satu 

lokasi dan untuk waktu yang terbatas, dalam beberapa hari untuk satu tahun (Gogoi, 2007).  

Niehm et al. (2007) menyatakan bahwa pop-up stores adalah pengalaman pemasaran yang baru yang 

diformat berdasarkan kejutan dan eksklusivitas, yang tujuan keberadaannya adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan konsumen. Baker (2008) juga menyatakan pop-up stores juga dikenal sebagai guerrilla retail 

stores (“toko ritel gerilya”), bukti kegiatan kreatif dan inovatif dalam metode komunikasi pemasaran yang 

melampaui model tradisional. Lebih lanjut lagi, menurut Spire Research and Consulting (2013) tujuan utama 

pop-up stores adalah untuk membangun kesadaran merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen. 

Konsep pop-up stores yang baik harus berfokus pada promosi merek atau lini produk, tersedia untuk 

jangka waktu singkat, dan umumnya di tempat yang lebih kecil yang mendorong dialog yang lebih intens 

dengan wakil-wakil merek perusahaan (Tomlinson, 2014). Menurut Barr (2008), tidak ada tujuan pencapaian 

target penjualan yang ambisius dari penerapan pop-up stores, paling tidak yang dikejar adalah impas. 

Artinya, pop-up stores lebih menekankan kepada pengenalan merek dan produk untuk meningkatkan 

pengenalan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, bukan berfokus pada pengejaran profit 

semata. Pop-up stores bertujuan untuk lebih menghasilkan permintaan dibandingkan menghasilkan 

pendapatan (Ryu, 2011). 

Penelitian dan publikasi yang membahas tentang pop-up stores di Indonesia belumlah banyak, rata-

rata hanya sebatas berita suatu merek perusahaan membuka pop-up stores pada periode waktu tertentu. 

Perusahaan yang menjalankan konsep pop-up stores umumnya adalah perusahaan-perusahaan di luar negeri. 

Pebisnis dalam negeri, terutama pebisnis lokal belum banyak menerapkan konsep pop-up stores tersebut. 

Rata-rata penerapan pop-up stores di Indonesia adalah bergabung dengan perusahaan lain seperti di bazaar 

dan pameran. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yang terdiri dari suatu rangkaian 

teknik interpretasi data untuk menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, 

dari suatu kejadian sosial yang lebih kurang terjadi secara alami (Cooper 2006 : 226). Sebagai suatu metode, 

penelitian kualitatif dimulai dengan pengalaman yang diekspresikan ke dalam cerita yang disampaikan oleh 

narasumber/ informan. Penulis mencari cara untuk menganalisis dan memahami cerita tersebut. 

Prosedur dalam pelaksanaan riset ini dimulai dengan memfokuskan pada pengkajian terhadap 

narasumber, pengumpulan data melalui cerita mereka, pelaporan pengalamannya, dan penyusunan 

kronologis atas makna dari pengalaman tersebut. Penelitian ini sesuai tujuannya adalah mendeskripsikan 

proses bagaimana informan menggambarkan saluran distribusi online yang mereka gunakan pada bisnis 

start-up mereka beserta dengan hambatannya. Informan menjelaskan tentang pertimbangan pemilihan model 
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online maupun offline tersebut. Setelah itu, informan ditanya tentang pemahaman konsep pop-up store dan 

apakah konsep tersebut pernah diterapkan dalam bisnis mereka atau belum. 

Data penelitian kualitatif harus dicek keabsahannya, salah satunya melalui teknik triangulasi. Teknik 

ini merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi 

menurut Denzin dalam Bungin (2013) dibagi menjadi empat macam: triangulasi sumber data, peneliti, teori, 

dan metode. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data, yaitu dengan mengecek data kepada 

sumber informan yang berbeda yang melakukan aktivitas yang sama, yaitu memiliki bisnis start-up 

berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian yang dipilih adalah 8 pemilik bisnis start-up mahasiswa 

Program Studi International Business Management, Universitas Ciputra, Surabaya dengan kriteria sebagai 

berikut: mahasiswa semester 5 yang telah menjalankan bisnisnya selama setahun/ lebih, menjalankan saluran 

pemasaran secara online, belum memiliki toko fisik, dan bisnis yang dimiliki berupa produk (bukan jasa). 

Triangulasi teknik yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Sugiyono (2010), yaitu 

melalui observasi partisipatif, in depth interview, dan dokumentasi. Peneliti merupakan fasilitator 8 pemilik 

proyek bisnis mahasiswa International Business Management, Universitas Ciputra yang digunakan sebagai 

informan, sehingga observasi partisipatif yang dilakukan berupa bimbingan dari peneliti pada para informan.  

Data primer diperoleh melalui in depth interview semi terstruktur dan dokumentasi dilakukan terhadap 

saluran distribusi online informan dan ketika in depth interview dilakukan. 

 Analisis data yang dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis domain untuk menganalisis pemahaman informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

Penelitian dengan teknik ini pada umumnya memiliki tujuan eksploratif, yang pada umumnya dilakukan 

untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti dari informan 

tanpa harus merumuskan secara detail unsur yang ada (Bungin, 2013). Eksplorasi dilakukan terhadap 

domain-domain berikut: (1) alasan pemilihan saluran promosi secara online, (2)  hambatan yang dihadapi 

dalam menjalankan bisnis start-up online, (3) solusi/ strategi yang harusnya dilakukan untuk mengatasi 

hambatan tersebut, (4) saluran promosi yang lebih baik (offline/ online) (5) pemahaman terhadap konsep 

pop-up stores, dan (6) tujuan dari pop-up stores menurut informan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data berupa dokumentasi proses in depth interview untuk menggali informasi dari informan 

ditampilkan pada gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 1 Dokumentasi in depth interview 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2015) 
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Gambar 1 menggambarkan proses in depth interview semi terstruktur terhadap beberapa informan penelitian. 

Adapun observasi partisipatif yang dilakukan didokumentasikan dalam bukti-bukti arsip konsultasi atau 

bimbingan untuk tiap proyek bisnis mahasiswa (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 2 Bukti fisik observasi partisipatif 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2015) 
 

 

Gambar 2 menggambarkan bukti fisik observasi partisipatif yang berupa arsip-arsip konsultasi partisipan 

kepada peneliti yang merupakan fasilitator proyek bisnis mereka. Observasi partisipatif dilakukan peneliti 

terhadap proyek bisnisnya dengan memberikan masukan, saran, kritik, serta memberikan solusi ketika 

mereka menghadapi permasalahan dalam menjalankan bisnis start-up online. Adapun dokumentasi terhadap 

saluran distribusi online partisipan dapat dilihat melalui beberapa screenshoot sosial media yang digunakan 

sebagai saluran jual-beli para informan (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 3 Dokumentasi saluran distribusi online para informan 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2015) 
 

 

Data yang diperoleh dari wawancara kepada seluruh informan diidentifikasi dan dianalisis 

berdasarkan tiap domain yang ditetapkan di awal. Berikut adalah rangkuman dari jawaban dari kedelapan 

informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan (Tabel 1). 
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Tabel.1 Rangkuman hasil wawancara terhadap 8 kelompok  proyek bisnis start-up 

 

Nama bisnis start-up dan 

deskripsi singkat 

produk yang dijual 

Domain Rangkuman pernyataan informan 

AL Bracelet 

- Gelang homemade dari 

manik-manik yang 

berkualitas  

Alasan memilih saluran promosi 

online  

- Tidak perlu biaya untuk membuka 

toko fisik 

- Mudah dioperasikan dan dimonitor 

dari mana saja 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Pesaing yang sudah lebih memiliki 

nama 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Memberikan value lebih kepada 

konsumen agar merasa nyaman dan 

mengenal merek AL Bracelet lebih 

baik 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online, karena lebih 

efektif  

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tahu, tapi belum menerapkan 

Tujuan dari pop-up stores Agar calon konsumen melihat produk 

secara langsung 

 

Adamar 

- Tas wanita 

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Jaman sekarang semua orang 

menggunakan internet 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Susah untuk fast response 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Harus lebih update dan mencari 

strategi pemasaran baru 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online, agar calon 

konsumen juga dapat melihat produk 

secara langsung  

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tahu, sudah menerapkan dengan ikut 

pameran 

Tujuan dari pop-up stores Meningkatkan brand awareness 

masyarakat tentang produk Adamar 

 

Ecstasy 

- T-shirt dengan desain 

karakter film dan 

animasi 

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Karena media sosial online sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan 

penjualan 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Kalah nama dengan merek yang sudah 

lebih ternama 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Tidak tahu 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online, agar selain 

melalui online juga bisa eksis di 

masyarakat dengan memiliki toko fisik  

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tidak tahu 

Tujuan dari pop-up stores Tidak tahu 
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Gotcha 

- Nugget dan keripik 

escargot (bekicot)  

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Lebih efektif untuk menjangkau 

konsumen yang berasal dari luar kota, 

bahkan dari luar pulau 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

- Proses pengiriman yang kadang 

terhambat 

- Calon konsumen menanyakan 

tester 

- Masih rendahnya kepercayaan 

konsumen karena merek masih 

baru, belum terlalu terkenal 

Solusi/ strategi yang dilakukan  - Memaksimalkan kinerja 

perusahaan agar pengiriman lebih 

cepat 

- Meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap perusahaan 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online (offline untuk 

Surabaya dan sekitarnya, online untuk 

luar kota dan luar pulau) 

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tahu, sudah menerapkan dengan ikut 

pameran, bazaar 

Tujuan dari pop-up stores Untuk memperkenalkan produk ke 

masyarakat luas dan lebih memperoleh 

kepercayaan dari masyarakat 

 

Misidu 

- Minuman siap seduh 

dalam kemasan cup 

(teh, kopi, jahe)  

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Untuk memperkenalkan produk secara 

luas 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Biaya pengiriman mahal, tidak 

sebanding dengan harga produk yang 

dijual 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Memberi batas minimum pembelian 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online, penjualan 

lebih secara offline tetapi promosi 

dilakukan secara online pula  

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tidak tahu 

Tujuan dari pop-up stores Tidak tahu 

NIMS 

- Sandal dengan bahan 

dasar denim 

Alasan memilih saluran promosi 

online  

- Cara mudah untuk mencari 

pelanggan 

- Lebih bisa dikenal luas 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

- Followers di sosial media masih 

terbatas karena belum terkenal 

- Orang masih kurang percaya 

terhadap merek dan produk 

perusahaan karena masih baru 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Endorse 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online 

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tahu, sudah menerapkan dengan ikut 

pameran 

Tujuan dari pop-up stores Supaya produk dapat lebih dekat pada 

calon konsumen dan dikenal oleh 

masyarakat 
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Reine 

- Pakaian anak, 

khususnya anak 

perempuan usia 2-5 

tahun  

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Lebih mudah dan murah 

operasionalnya 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Kurangnya minat konsumen karena 

merek masih baru belum terkenal 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Terus update produk baru dan 

memantau kualitas produk yang akan 

dijual agar meningkatkan kepercayaan 

konsumen 

Saluran promosi yang lebih baik Online, operasional lebih mudah dan 

murah 

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tidak tahu 

Tujuan dari pop-up stores Tidak tahu 

 

Sambal Kobonk 

- Sambal bawang dalam 

kemasan botol dan 

sachet  

Alasan memilih saluran promosi 

online  

Generasi muda banyak menggunakan 

sosial media 

Hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan bisnis start-up online 

Kepercayaan konsumen belum tinggi 

karena masih baru 

Solusi/ strategi yang dilakukan  Memberikan layanan yang baik untuk 

meningkatkan kepercayaan 

Saluran promosi yang lebih baik Perpaduan offline-online, walaupun 

online lebih luas jangkauannya, tetapi 

calon konsumen juga butuh tester 

produk sebelum beli  

Pemahaman terhadap konsep pop-up 

stores 

Tahu, tapi belum menerapkan 

Tujuan dari pop-up stores Untuk menjadi sarana penjualan bisnis 

secara offline 

 

(Data Primer, 2015) 

 

Setelah hasil wawancara ditransformasikan ke dalam rangkuman tabel di atas, maka dapat diketahui 

bahwa seluruh informan yang memiliki bisnis start-up menggunakan saluran online karena alasan yang 

kurang lebih sama, yaitu maraknya penggunaan sosial media dan berkembangnya internet, sehingga dapat 

lebih menjangkau konsumen dari mana saja. Mereka juga ternyata menghadapi permasalahan yang hampir 

serupa dengan menggunakan saluran online, yaitu belum adanya kepercayaan masyarakat terhadap produk 

yang dijual karena perusahaan masih baru.  

 

“Penjualan yaa sejauh ini lancar, kok, Bu. Tapi kami ‘kan jualnya produk makanan nah 

karena masih terhitung merek baru, kepercayaan konsumen belum seperti merek kompetitor 

kami itu lho Bu ........ (menyebutkan merek sambal dalam kemasan botol dari Surabaya yang 

terkenal), jadi ya kadang dibanding-bandingkan oleh konsumen,” ungkap Candra Triana, 

pemilik Sambal Kobonk. 

 

Ada pula yang menyebutkan bahwa merek masih belum terkenal sehingga masyarakat kurang 

tertarik untuk memakai produknya. Seperti yang diungkapkan oleh Lie Hartawan, pemilik Ecstasy: 

 

“... itu lho Bu, ada merek kompetitor yang sudah punya nama terkenal di Instagram, 

padahal baru setahun. Kualitas kaosnya aja juga sama kaya punya saya. Kayanya calon 

konsumen masih belum tertarik sama brand Ecstasy deh Bu, mungkin karena kurang 

promosi dalam bentuk endorse pake jasa selebgram gitu Bu...” 
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Salah satu pemilik Gotcha, David Surya, menambahkan, 

 

“... begini Bu, calon konsumen kami biasanya minta tester dulu sebelum beli produknya. 

Susah juga Bu kalau kami jualnya cuma secara online.” 

 

Rata-rata informan menyebutkan bahwa solusi dan strategi yang dirancang lebih ke arah memupuk 

kepercayaan pelanggan terhadap merek dan produk mereka. Hal yang sudah dilakukan antara lain dengan 

memberikan layanan yang baik pada konsumen, lebih update dan peka pada permintaan konsumen, 

meningkatkan kinerja perusahaan, memberikan value yang lebih pada produk yang ditawarkan, serta mencari 

strategi pemasaran yang lebih inovatif. 

 

“...harus dikasih value lebih Bu biar konsumen lebih dekat sama merek dan produk kita, biar 

lebih percaya buat beli produk kita yang memang berkualitas,” jawab Ludovikus Andrew 

(CEO AL Bracelet). 

 

“Kita harus mencari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan biar kepercayaan 

pelanggan meningkat, Bu misalnya saja kaya mempercepat pengiriman barang. Tapi 

masalahnya Bu, kalau pas tanggal merah kan jasa ekspedisinya juga ga jalan...,” ungkap 

David Surya (Gotcha). 

 

“Produk fashion seperti yang kita bikin ini memang harus cari cara pemasaran yang lebih 

baik Bu. Kadang konsumen mau lihat dulu produk kita baru pengen beli, mau pegang dulu 

bahannya kaya apa, bagus ato engga’... Kita lagi memikirkan strategi pemasaran, gimana 

caranya biar konsumen bisa lebih percaya sama merek kita meskipun kita masih baru...,” 

jawab Erika Claudia, CEO Adamar ketika ditanya tentang solusi apa yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. 

 

Saluran promosi yang menurut para informan paling baik adalah melalui perpaduan offline-online, 

selain Septi Lestari, CEO Reine yang merasa bahwa online lebih baik karena operasional lebih mudah dan 

murah: 

“... menurut saya tetep paling enak pake online Bu, soalnya modal masih belum banyak, 

belum punya karyawan, biar operasionalnya jadi lebih mudah dan murah ya menurut saya 

yang lebih baik via online. Tapi pinginnya sih ada toko juga Bu, soalnya ibu-ibu yang jadi 

pelanggan itu suka nanya kok ga buka toko biar bisa lihat langsung.” 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut, diketahui bahwa para pelaku bisnis start-up yang 

menjalankan bisnisnya secara online sebagian besar juga merasa bahwa saluran offline tetap diperlukan, 

hanya saja untuk memiliki toko fisik mereka merasa berat karena pemodalan dan perijinan serta operasional 

yang lebih sulit. 

 

Hasil wawancara terhadap 8 pemilik bisnis start-up yang beroperasi secara online tersebut 

memberikan gambaran bahwa sebenarnya mereka juga merasa tetap memerlukan saluran offline karena 

masyarakan masih belum percaya pada merek dan produk yang mereka tawarkan. Bisnis start-up yang masih 

berupa tahapan awal perkembangan sebuah bisnis yang menurut Sutanto et al. (2008) memiliki karakteristik 

usia operasional di bawah 5 tahun sehingga belum secara luas dikenal masyarakat, modal awal untuk 

operasional yang relatif kecil sehingga akan berat ketika harus mengurus banyak perijinan dan pembangunan 

toko fisik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi untuk dapat menjawab hambatan dan keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh pebisnis start-up. Ketidaksesuaian antara teori dan praktek pemasaran 

tradisional ternyata memang tidak dapat langsung diaplikasikan ke skala UMKM, dalam hal ini bisnis start-

up, sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Stokes (2000) dan Ionita (2012). Penyesuaian berupa 

pendekatan yang inovatif untuk memberi nilai tambah pada bisnis diperlukan untuk mengembangkan merek 

dan meningkatkan kepercayaan pelanggan yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan pelanggan. 
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Pendekatan yang digunakan adalah melalui entrepreneurial marketing untuk mengeksploitasi peluang demi 

memperoleh pelanggan melalui pendekatan yang inovatif, salah satunya dengan menyusun format pop-up 

stores yang mendukung pengembangan merek. 

Merek yang kuat akan membantu perusahaan dalam mempertahankan identitas perusahaan sehingga 

akan lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh pelanggan (Aaker, 1996). Menurut Aaker (1996), upaya dalam 

menciptakan nilai pada perusahaan maupun pada konsumen merupakan tujuan utama ekuitas merek. Ekuitas 

merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, 

yang dapat menambah atau mengurangi nilai suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan 

(Aaker, 2015). Menurut Aaker (2001), ekuitas merek dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori: kesadaran 

merek (brand awareness), asosiasi merek (brand associations), persepsi kualitas (perceived quality), 

loyalitas merek (brand loyalty), serta aset-aset hak milik merek yang lain, mewakili aset merek seperti paten, 

dan saluran distribusi. Benigson (2008) mengungkapkan bahwa pengusaha dapat memperkenalkan mereknya 

pada masyarakat melalui format pop-up stores untuk menciptakan brand awareness. Pernyataan tersebut 

didukung oleh pendapat Gogoi (2007), di mana pop-up stores memungkinkan pengunjung memiliki 

pengalaman dengan merek yang lebih personal walaupun terbuka pada periode waktu yang terbatas. Pop-up 

stores merupakan format toko yang efisien dalam menjangkau permintaan pelanggan yang belum terbentuk 

kuat apabila hanya menggunakan saluran distribusi online (Dehkordi et al., 2012). Strategi pemasaran 

dengan format pop-up menurut Manchanda et al. (2006) dapat meningkatan respon positif pelanggan bisnis 

online. 

Geliat kreativitas dan semangat entrepreneurship mengembangkan berbagai inovasi untuk 

mengantarkan produk hingga ke konsumen. Tren berjualan berpindah-pindah dengan pop-up stores pun 

dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dan memikat calon 

pembeli (Manchanda et al., 2006; Benigson, 2008; Bergqvist & Leinoff, 2011). Kesempatan untuk menguji 

reaksi pasar sekaligus menekan biaya operasional menjadikan pop-up stores dapat menjadi solusi bagi para 

pebisnis, khususnya pebisnis start-up. Berdasarkan hasil penelitian, para pemilik bisnis start-up memang 

telah memahami konsep pop-up stores dan mengerti tujuannya. Mereka yang memahami konsep pop-up 

stores berpendapat bahwa tujuan dari pop-up stores adalah agar konsumen merasa lebih dekat dengan 

perusahaan dengan melihat dan menyentuh langsung produk yang ditawarkan (AL Bracelet dan NIMS); 

sebagai sarana penjualan secara offline (Sambal Kobonk); memperkenalkan produk kepada masyarakat luas 

dan lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat (Gotcha); serta meningkatkan brand awareness masyarakat 

terhadap produk yang ditawarkan (Adamar). Ketiga bisnis start-up lainnya (Ecstasy, Misidu, dan Reine) 

belum memahami konsep pop-up stores tetapi menurut mereka penting juga saluran offline untuk 

mempertahankan eksistensi di masyarakat. 

Pada dasarnya, pop-up stores atau pop-up shops merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan 

elemen kejutan dengan muncul tiba-tiba di tempat yang tidak terduga (Niehm et al., 2007). Pop-up stores 

tidak terbatas hanya berupa pameran atau bazaar seperti yang umum diketahui masyarakat, tetapi dapat lebih 

personal lagi misalnya dengan membuka stand di tempat tertentu yang ramai dengan target pasar yang 

potensial. Menurut Niehm et al. (2007) di luar negeri strategi pemasaran pop-up stores banyak dipakai oleh 

merek besar yang sudah punya nama, sebagai strategi brand extension. Pop-up stores adalah sarana promosi 

inovatif yang lebih efektif dibandingkan iklan untuk buzzing dan meningkatkan brand awareness (Marciniak 

& Budnarowska, 2009). Pada lokasi yang prima dan sesuai dengan karakter dan brand yang dimiliki, strategi 

ini benar-benar sangat efektif (Bergqvist & Leinoff, 2011). Ibaratnya seperti iklan, tetapi lebih lengkap, 

karena ada produk yang bisa dibeli konsumen on the spot. 

Strategi pop-up stores ini juga dapat dipakai oleh perusahaan atau merek yang masih belum terkenal 

sebagai wadah yang tepat bagi para pebisnis start-up online, yang sebagian besar belum mampu membuka 

toko fisik, untuk berinteraksi secara langsung dengan calon konsumennya. Apabila sebelumnya perusahaan 

hanya berinteraksi dengan konsumennya di media sosial (Facebook, BBM, Line, dan Instagram), para 

konsumen sekarang dapat mencoba langsung produknya melalui pop-up stores. Dari sisi pebisnis juga dapat 

mendapatkan feedback langsung dan menjaring potential buyers. Bagi pengusaha kecil dan menengah, 

konsep pop-up stores memiliki beberapa kelebihan, terutama adalah biaya yang terjangkau. Karena bersifat 

temporer dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan gerai atau toko, biaya sewa tempat pasti lebih 

murah. Karena pop-up stores berbiaya rendah, risikonya pun lebih rendah, sehingga target penjualan dapat 
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lebih mudah tercapai. Lebih dari itu, format ritel inovatif ini juga dapat meningkatkan kepercayaan 

pelanggan melalui brand awareness dan keterhubungan antara pelanggan dengan perusahaan melalui 

interaksi langsung. Format pop-up stores juga dapat menjadi market test bagi perusahaan sebelum 

mengembangkan toko fisik (Spire Research and Consulting, 2013). Alasannya, pop-up store dapat digunakan 

untuk melihat animo market di suatu lokasi, dari situ dapat dilihat apakah traffic-nya bagus atau tidak. 

Kemudian, bagaimana dengan segmen marketnya, sudah sesuai atau belum; daya beli dan potensi jualnya 

bagus atau tidak. Hasil analisis itulah yang valid untuk menjadi dasar pertimbangan saat pebisnis ingin 

membuka toko permanen di lokasi tersebut. Selain hal-hal yang telah disebutkan, menurut Kim et al. (2010) 

karena sifatnya yang temporer, maka pop-up stores dapat memenuhi keinginan konsumen yang mencari 

pengalaman unik dengan merek tertentu apabila konsepnya disusun dengan baik pada lingkungan yang tepat. 

Retail space berupa pop-up store menurut Suryawan et al. (2015) dapat dirancang dengan sistem 

konsturksi knockdown, sehingga mudah untuk dibongkar-pasang. Selain itu, pop-up stores tersebut akan 

dirancang agar dari elemen pembentuk yang sama untuk menghasilkan beberapa rangkaian bentuk yang 

berbeda. Melalui perancangan tersebut, pemilik bisnis start-up dapat menghemat biaya dengan menyimpan 

konstruksi pop-up stores yang dimiliki, kemudian dapat menggunakannya kembali dengan bentuk yang 

berbeda. Suryawan et al. (2015) lebih lanjut lagi mengusulkan metode design thinking yang diadopsi dari 

David Kelley sebagai acuan untuk merancang indoor shape-changing pop-up stores dengan sistem 

knockdown (Gambar 4). Tahap pertama adalah empathize, berupa langkah awal dengan mengumpulkan data 

yang diperlukan berupa data literatur dan dan data tipologi. Observasi pasar kemudian dilakukan setelah data 

terkumpul untuk mengetahui brand atau produsen yang dapat diajak untuk bekerja sama sebagai partner 

dalam proses merancang pop-up stores. Tahap kedua adalah define, di mana hasil observasi dan temuan pada 

tahapan sebelumnya akan dijabarkan dan dianalisis. Melalui tahap kedua ini akan diketahui aktivitas dan 

kebutuhan pemilik bisnis secara lebih detail. Tahap ketiga adalah ideate, tahap dimulainya perancangan ide-

ide dengan membuat konsep dan desain awal. Hasil desain awal akan terus dikembangkan dengan 

menghasilkan desain-desain yang lebih baik hingga terbentuknya prototype pada tahap keempat berupa 

mock-up (alat tiruan sederhana). Tahap kelima adalah dilakukannya tes untuk menguji mock-up yang telah 

dihasilkan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dari desain tersebut. Setelah diuji, mock-up akan 

direvisi dan dibuatlah perbaikan desain. Tahapan terakhir berupa proses pengulangan dari tahapan proses 

desain (ideate) untuk merevisi desain, yang dilakukan berulang hingga memperoleh desain akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar. 4 Metode design thinking yang diadaptasi dari David Kelley 

Sumber: Suryawan et al. (2015) 
 

Gambar 4 di atas merupakan tahapan dari metode design thinking yang dapat diadaptasi dalam merancang 

format pop-up stores. 

 

Berdasarkan uraian jawaban wawancara dari para pelaku bisnis yang diwawancarai yang didukung 

oleh prinsip pengembangan dari pop-up stores, maka format toko tersebut dapat direncanakan sebagai 

strategi entrepreneurial marketing yang inovatif agar pebisnis skala kecil dapat mempertahankan 

sustainability-nya dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan merek dan produk mereka. Menurut 

Tomlinson (2014), melalui pop-up stores perusahaan dapat menggambarkan value, jiwa, dan karakter brand. 
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Hal tersebut digambarkan melalui desain, penyajian, dan lokasi dari pop-up stores. Menurut Kim et al. 

(2010), pop-up stores menarik bagi konsumen dan calon kunsumen karena alasan hedonis terkait dengan 

cara berbelanja yang baru dan unik. Pop-up stores selain dapat mengembangkan merek, juga akan 

memberikan customer experiece. Peritel memilih untuk membuka pop-up stores selama beberapa waktu 

menurut Sunyono (2013) untuk mempromosikan produk diskon mereka, seperti peritel merek-merek 

terkenal. Namun, bagi pebisnis skala kecil pop-up stores juga menjadi alternatif entrepreneurial marketing 

untuk meningkatkan keterlibatan konsumennya (Sunyono, 2013) dan menciptakan kesadaran awal terhadap 

merek atau produk yang dijual (Kim et al., 2010). 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dimensi apa saja yang harus diperhatikan dalam 

membuka pop-up stores agar memperoleh atensi target market yang dapat meningkatkan permintaan. Selain 

itu, diperlukan dukungan dari ranah desain, teknik, dan arsitektur dalam mengembangkan format pop-up 

stores yang sesuai dengan produk, kepribadian merek, serta segmen pasar yang dibidik oleh perusahaan. 

 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. SIMPULAN 

Para pelaku bisnis start-up yang diwakili oleh mahasiswa proyek bisnis di Universitas Ciputra, 

Surabaya memberikan gambaran akan hambatan yang dihadapi sebagai perusahaan yang baru berdiri, yaitu 

modal yang masih terbatas menyebabkan mereka lebih memilih saluran promosi dan distribusi online yang 

lebih murah dan mudah. Karena tidak memiliki toko fisik, maka kesadaran dan kepercayaan masyarakat 

akan merek dan produk yang ditawarkan masih rendah. Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari jawaban 

para pelaku bisnis yang diwawancarai dan didukung oleh prinsip dari pop-up stores, maka format pop-up 

stores dapat direncanakan sebagai strategi entrepreneurial marketing yang inovatif agar pebisnis skala kecil 

dapat mempertahankan sustainability-nya dengan meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat 

akan merek dan produk mereka. Penelitian ini menghasilkan sebuah strategi entrepreneurial marketing 

melalui pengembangan pop-up stores berdasarkan studi literatur yang harapannya dapat diterapkan sebagai 

inovasi pelaku bisnis start-up untuk memperkuat merek dan meningkatkan permintaan konsumen. Format 

pop-up stores yang dapat dikembangkan adalah indoor shape-changing pop-up stores dengan sistem 

knockdown yang bentuknya dapat diubah-ubah disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing produk 

dan merek. 

 

4.2. SARAN 

Para pelaku bisnis start-up hendaknya selalu memikirkan inovasi untuk membangun merek dan 

kepercayaan masyarakat agar perusahaannya tak hanya profitable, tetapi juga sustainable. Walaupun masih 

baru, tetapi apabila mereka selalu berinovasi agar lebih dekat dengan calon konsumennya dan berupaya 

meningkatkan brand awareness, maka tidaklah mustahil mereka dapat bertahan di tengah persaingan dengan 

perusahaan-perusahaan kompetitor yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Bisnis start-up masih 

tergolong sebagai bisnis skala kecil, sehingga dibutuhkan strategi entrepreneurial marketing yang inovatif, 

misalnya melalui format pop-up stores. Format ini memberikan customer experience sehingga para calon 

konsumennya dapat merasakan keterhubungan dengan perusahaan. Format pop-up stores dapat 

dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih 

lanjut terkait pengembangan pop-up stores bagi para pebisnis start-up terutama yang menjalankan saluran 

pemasaran dan distribusi secara online. 
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