
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bisnis start-up semakin bertambah di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan 

bertambahnya jumlah usaha–usaha kecil dan menengah di Indonesia. Menurut 

Kidder dalam Livano dan Herdinata (2014) bisnis start-up adalah perusahaan 

yang masih baru dengan kegiatan utamanya ialah pencarian produk dan pasar. 

Bisnis start-up memiliki tujuan untuk menyesuaikan produk atau jasa yang 

diberikan untuk pasar. Pada tahun 2015 Indonesia memiliki 2.317.400 usaha 

mikro (BPS, 2015).  

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Mikro di Pulau Jawa 

Provinsi 2013 2014 2015 

 

Jumlah perusahaan mikro 

menurut provinsi (Unit) 

Jumlah perusahaan mikro 

menurut provinsi (Unit) 

Jumlah perusahaan 

mkro menurut 

provinsi (Unit) 

DKI JAKARTA 20738 15110 28378 

JAWA BARAT 382899 437985 421881 

JAWA TENGAH 650115 766782 934814 

DI 

YOGYAKARTA 
67454 73266 52907 

JAWA TIMUR 539320 608774 771185 

BANTEN 71736 75760 108235 

Total 1732262 1977677 2317400 

Sumber: BPS, 2015  

 Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan mikro di pulau Jawa 

terus bertambah setiap tahunnya. Khususnya didaerah Jawa Timur perusahaan 

mikro mengalami pertumbuhan sebanyak 12,8% pada tahun 2014 dan mengalami 

kenaikan kembali sebanyak 26,6% pada tahun 2015. 



 Pada umumnya bisnis start-up memiliki tahapan pertumbuhan bisnis 

sebelum mencapai kesuksesannya. Menurut Chuchill dan Lewis dalam Gupta et 

al. (2013) tahapan – tahapan tersebut adalah existence, survival, success, takeoff 

stage, dan resource maturity stage. 

 
Gambar 1.1 Tahapan Pertumbuhan Bisnis 

Sumber: Churchill dan Lewis dalam Gupta et al. (2013) 

 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa bisnis start-up akan mengalami tahapan–

tahapan pertumbuhan bisnis sebelum mencapai kesuksesan. Kriteria tahapan 

tersebut dijelaskan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 Kriteria Pertumbuhan Bisnis 
Kategori Kriteria 

Existence - Masih berusaha keras dalam membentuk model bisnisnya 

- Tidak mempunyai badan hukum formal 

- Masih diawasi oleh pemiliknya 

Survival - Mulai merasa butuh tambahan modal untuk mengembangkan 

bisnisnya 

- Mulai merasa membutuhkan tambahan SDM 

- Telah mengalami breakeven point 

Success - Telah mendapatkan profit 

- Mempunyai modal yang cukup untuk memperluas bisnisnya 

- Mempunyai tim khusus untuk mengembangkan dan menjalankan 

bisnisnya sendiri 

Takeoff stage - Fokus pada pertumbuhan lebih lanjut,ekspansi dan pencarian 

peluang – peluang baru 

- Bisnis sudah menjadi formal 

- Memiliki urain tugas yang tertata 

Resource maturity stage - Menekankan pada quality control 

- Menekankan pada finance control 

- Membuat kedudukan yang sesuai dipasar 

Sumber: Gupta et al. (2013) 

 Menurut Gupta et al. (2013) pertumbuhan bisnis mempunyai beberapa 

tahapan, yang pertama adalah existence, pada tahap ini bisnis masih berusaha 

keras untuk membentuk model bisnisnya, selain itu pada tahap ini bisnis belum 

mempunyai badan hukum yang formal dan setiap aktivitas bisnis masih diawasi 
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oleh pemiliknya. Tahap kedua adalah survival, pada tahap ini dengan makin 

berkembangnya bisnis maka pemilik bisnis akan merasa membutuhkan tambahan 

modal untuk memperluas bisnisnya. Pemiliki bisnis akan merasa membutuhkan 

tambahan sumber daya manusia untuk membantu aktivitas bisnisnya. Pada tahap 

ini bisnis telah mengalami breakeven point. Tahap ketiga adalah success, pada 

tahap ini bisnis telah mendapatkan profit dan mempunyai modal yang cukup 

untuk memperluas bisnisnya, selain itu pada tahap ini bisnis telah mempunyai tim 

khusus untuk mengembangkan dan menjalankan bisnisnya sendiri pada tahap ini. 

Tahap keempat adalah takeoff stage, pada tahap ini bisnis akan fokus pada 

pertumbuhan lebih lanjut, ekspansi dan pencarian peluang–peluang baru, selain itu 

pada tahap ini bisnis sudah menjadi formal dan memiliki uraian tugas yang tertata. 

Semakin dewasanya bisnis maka bisnis tersebut akan masuk ke tahap terakhir 

yaitu resource maturity stage pada tahap ini bisnis akan lebih menekankan pada 

quality control, finance control, dan membuat kedudukan yang sesuai dipasar. 

 Universitas Ciputra merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

menerapkan ilmu entrepreneurship dalam kegiatan belajar mengajarnya, oleh 

karena itu setiap mahasiswa Universitas Ciputra diwajibkan memiliki sebuah 

usaha yang menerapkan konsep – konsep entrepreneurship. Menurut Jose Carlos 

Jarillo-Moss dalam Harefa dan Siadari (2013) Entrepreneur adalah seseorang 

yang melihat peluang–peluang yang cocok dengan dirinya dan percaya bahwa 

keberhasilan adalah suatu hal yang dapat dicapai.  

 Berdasarkan kriteria indikator pertumbuhan bisnis yang telah dibahas 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis di Universitas Ciputra 



masih dalam tahap start-up, peneliti melakukan survei awal kepada tujuh puluh 

satu bisnis mahasiswa Universitas Ciputra angkatan 2013 untuk mengetahui tahap 

bisnis mereka. Detail hasil survey tersebut terdapat pada lampiran D. 

 
Gambar 1.2 Data Bisnis Mahasiswa IBM 2013 

Sumber: Survey Awal 

 Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah bisnis yang berada ditahap 

success hanya berjumlahkan 10 bisnis dengan persentase sebanyak  14%, 14 

bisnis dengan persentase sebanyak 20% berada di tahap survival, dan 47 bisnis 

dengan persentase tertinggi yaitu 66% masih berada ditahap existence. 

Harapannya bisnis yang berada ditahap survival dan existence dapat melangkah 

maju kedalam tahap success karena bisnis – bisnis tersebut mempunyai peluang 

untuk mencapai kesuksesan. 

 Irjayanti dan Azis (2015) menyatakan bahwa terdapat 21 faktor 

keberhasilan adalah tantangan bisnis, etos kerja, motivasi yang tinggi, disiplin, 

passion, integritas tim yang tinggi, keahlian kepemimpinan yang tinggi, karakter 

pribadi, keterlibatan kerja, intuisi bisnis yang baik, peluang, modal yang kuat, 

komunikasi yang baik antar tim, pengadaptasian teknologi dan informasi, ilmu 

pengetahuan yang memadai, fokus pada kepuasan pelanggan, pengalaman, 

inovasi, etika bisnis, strategi pemasaran, dan adaptasi. 
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 Berdasarkan dua puluh satu faktor tersebut, peneliti menyebarkan survei 

awal berupa kuesioner kepada 125 responden umum untuk menemukan key  

success factor apa yang sesuai dengan bisnis–bisnis di Universitas Ciputra. Detail 

hasil survey tersebut terdapat pada lampiran C. 

 
Gambar 1.3 Data Key Success Factor 

Sumber: Survey Awal 

 Gambar 1.3 menunjukkan bahwa hanya terdapat sembilan faktor yang 

sesuai dengan project bisnis Universitas Ciputra yaitu etos kerja, motivasi, 

disiplin kerja, integritas, keterlibatan kerja, komunikasi antar tim, etika bisnis, 

strategi pemasaran dan adaptasi. Hal ini yang menjadi minat peneliti untuk 

meneliti faktor kesuksesan dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat 

meningkatkan peluang kesuksesan pada bisnis start-up sehingga jumlah bisnis 

yang sukses dapat meningkat. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul 

penelitian “FAKTOR KESUKSESAN BISNIS START-UP DI SURABAYA” 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berlandaskan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang merefleksikan 

kesuksesan bisnis start-up di Universitas Cipiutra? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor apa yang merefleksikan kesuksesan bisnis start-up di 

Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dan referensi untuk ilmu 

entrepreneurship terutama faktor yang merefleksikan kesuksesan bisnis. 

2. Manfaat Praktis 

Faktor–faktor kesuksesan bisnis start-up yang didapatkan dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi 

bisnis – bisnis start-up agar dapat diterapkan pada bisnisnya.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bisnis start-up di Surabaya Barat dengan sampel 

bisnis start-up mahasiswa Universitas Ciputra. 


