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ABSTRAK: 
Start up business dapat dikategorikan sebagai bisnis yang baru berdiri dan menghadapi ketidakpastian yang 

tinggi. Krisis nilai tukar mata uang, terutama melemahnya nilai tukar Rupiah memberikan tantangan 

tersendiri terhadap start up business di Indonesia. Beberapa organisasi mendapatkan keuntungan dari 

kondisi ini. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana start up business menghadapi 

tantangan pelemahan ekonomi ini. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan apa yang diutarakan oleh para 

informan dan literatur mengenai bagaimana start up business menghadapi pelemahan ekonomi. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah lima project bisnis mahasiswa 

Fakultas Manajemen Bisnis, Universitas Ciputra Surabaya. Penentuan sampel menggunakan purposive 

sampling, dengan kriteria kegiatan bisnis berlangsung tidak lebih dari satu tahun. Pengumpulan informasi 

menggunakan studi literatur dan wawancara. Uji validasi menggunakan triangulasi. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa harga bahan baku, biaya SDM, persaingan yang kompetitif  merupakan faktor-faktor 

yang perlu diperhatikan. 

Kata  kunci: start up business, UMKM, pelemahan ekonomi 

 

ABSTRACT: 
Start-up business can be categorized as a new business that faces high uncertainty. Currency exchange 

rate crisis, especially the decrease value of Rupiah give the particular challenge to start-up business in 

Indonesia. Some organizations benefit from this economic downturn conditions. The phenomenon raises 

the question of how to start-up the business faces the challenges of this situations. This study tried to 

describe what is expressed by the informants and the literature on how to start-up a business facing this 

economic conditions. This research is a qualitative descriptive study. Subjects were five students’ business 

project of the Faculty of Business Management, University of Ciputra Surabaya. Determination of the 

sample using purposive sampling, with the criteria of business activity continual no more than one year. 

The collect of information using literature study and interviews. Test validation using triangulation. The 

study states that the price of raw materials, cost of human resources, competitive rivalry is a challenge to 

the economic downturn. 

Keywords: start up business, SME, economic downturn 

 

PENDAHULUAN 

Pengaruh pelemahan ekonomi secara global memberikan dampak sosial yang 

cukup besar. Perusahaan yang bergerak dalam sektor teknologi mengalami dampak 

pelemahan ekonomi. Perusahaan Blackberry sudah merencanakan akan mengurangi 

jumlah karyawannya di seluruh negara dan melakukan perubahan strategi dengan beralih 
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ke software. Siemens salah satu perusahaan dari Jerman juga melakukan pemecatan lebih 

dari sepertiga jumlah karyawannya. 

Pelemahan perekonomian Indonesia memberikan dampak sosial. Beberapa industri 

besar yang melakukan operasi usaha di Indonesia mengalami permasalahan baru. 

Rachmad Faisal Harahap dalam economy.okezone.com mengutip penyataan Menteri 

Perindustrian (Menperin) Saleh Husin yang mengatakan  semenjak melemahnya nilai 

tukar Rupiah pada Januari 2015 sejumlah 40 ribu buruh pabrik sepatu  dengan pangsa 

pasar domestik sudah di PHK. Gelombang PHK diberbagai industri lainnya juga terjadi 

seperti industri semen yang dilakukan oleh PT Indosemen Tunggal Perkasa dan PT 

Holcim. Industri penerbangan dari negara tetangga Malaysia Airlines juga melakukan 

perencanaan hanya mempertahankan dua pertiga karyawannya saja akibat keuangan 

perusahaan yang memburuk.  

Tabel 1. Data UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 2012-2013 

Unit Usaha  Jumlah  Prosentase Jumlah  Prosentase 

                     2012        2013 

Usaha Mikro  55.856.176 98,79%  57.189.393 98,77% 

Usaha Kecil            629.418 1,11%       654.222 1,13% 

Usaha Menengah                48.997 0,09         52.106 0,09% 

Usaha Besar           4.968 0,01           5.066 0,01 

Sumber: http://www.depkop.go.id/ (2015) 

Sektor UMKM merupakan pelaku ekonomi paling besar di Indonesia. UMKM yang 

beroperasi di Indonesia mencapai 99,99% dari semua pelaku usaha di Indonesia. Usaha 

Besar yang beroperasi di Indonesia hanya sebesar 0,01%. Selama Tahun 2012-2013 usaha 

mikro merupakan kelompok usaha yang paling banyak. 

Tabel 2. PDB Atas Dasar Harga Konstan UMKM dan Usaha Besar (UB) Tahun 

2012-2013 
Unit Usaha  Jumlah (Milyar) Prosentase Jumlah (Milyar) Prosentase 

                     2012        2013 

Usaha Mikro  790.825,6 31,32%     807.804,50 30,25% 

Usaha Kecil       294.260,7 11,65%     342.579,19 12,83% 

Usaha Menengah         366.373,9 14,51%     386.535,07 14,48% 

Usaha Besar              1.073.660,1 42,52%  1.133.396,05 42,44% 

Sumber: http://www.depkop.go.id/ (2015) 

 

Kontribusi UMKM dan Usaha Besar yang beroperasi di Indonesia terhadap PDB 

nasional menurut data yang juga diungkapkan oleh Kemenkop dan UKM Republik 

Indonesia Tahun 2015 menyatakan kontribusi UMKM dalam PDB atas dasar harga 

konstan pada Tahun 2012 adalah sebesar 57,48% dan sisanya adalah kontribusi dari usaha 

besar. Kontribusi ini meningkat pada Tahun 2013 menjadi sebesar 57,56%. Peningkatan 

PDB dari sektor UMKM ini menunjukkan bahwa UMKM masih mampu bertahan dan 

berkembang dalam terpaan pelemahan ekonomi pada beberapa periode waktu terakhir. 

Universitas Ciputra merupakan salah satu Universitas yang mengedepankan 

kegiatan entrepreneur dalam proses perkuliahan yang dilakukan. Selama menjalani 

perkuliahan para mahasiswa diharapkan membentuk kelompok dan membuat proyek 

bisnis selama kuliah. Proyek bisnis yang dilakukan mahasiswa Universitas Ciputra 

http://www.depkop.go.id/
http://www.depkop.go.id/
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dilakukan mulai semester dua sampai semester tujuh. Tiap-tiap semester yang dijalani 

memiiki target dan tujuan tertentu sehingga diharapkan bisnis mereka bisa berlanjut. 

Upaya bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Ciputra merupakan 

penyumbang jumlah UMKM di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Adanya pelemahan 

ekonomi di Indonesia seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar 

menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Hal ini memunculkan pertanyaan 

“Bagaimana start up business bisa bertahan dalam ketidakstabilan ekonomi?” Pertanyaan 

ini menjadi hal yang berusaha diungkap dalam artikel ini. Pernyataan-pernyataan dalam 

literatur dan kutipan pendapat beberapa tokoh, pelaku start up business berkenaan dengan 

permasalahan yang dihadapi dalam terpaan pelemahan ekonomi.   

TINJAUAN LITERATUR 

Nunuy Nur Afiah (2009) menyatakan bahwa sektor UKM memiliki kontribusi 

terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia. Terdapat faktor-faktor yang menjadi 

tantangan terhadap perkembangan UKM seperti pembagian tugas pekerjaan, sedikitnya 

akses pada lembaga permodalan formal, badan hukum, ekspor masih berfluktuatif, 

pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, banyaknya pesaing dan kendala bahasa dalam 

menembus pasar global.  Ester Meryana (2012) mengutip pernyataan Rohmad 

Hadiwijoyo Ketua Dewan Direktur Center for Information and Development Studies 

(CIDES) yang mengungkapkan ada tiga faktor yang membuat UMKM bisa bertahan 

dalam kondisi ekonomi yang krisis. Faktor pertama adalah UMKM menghasilkan barang 

dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Faktor yang kedua adalah umumnya 

UMKM memanfaatkan sumber daya lokal, seperti sumber daya manusia, modal, bahan 

baku, hingga peralatan. UMKM tidak mengandalkan barang impor. Faktor yang ketiga 

adalah pada umumnya UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari Bank, melainkan dana 

sendiri.  

Herustiati, Asisten Deputi Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha Kementerian 

Negara Koperasi dan UKM dalam harian umum Pelita (2015) menyatakan UMKM 

sebagai sektor usaha yang tidak berkaitan ataupun memiliki utang luar negeri terbukti 

berdaya tahan tinggi menghadapi krisis ekonomi. UMKM tidak mempunyai hutang luar 

negeri sehingga memiliki daya tahan terhadap krisis ekonomi. UMKM juga tidak banyak 

berhutang kepada perbankan. Menurut Herustiati faktor ini merupakan keunggulan 

sekaligus kelemahan. UMKM menggunakan bahan baku lokal hampir 99,99% dan 

beberapa UMKM juga merupakan pemasok bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. 

Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi UMKM bahkan ketika nilai tukar rupiah 

melemah. 

Ikhwan Asrin, Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pemasaran dan 

Jaringan Usaha menyatakan produk UMKM di Indonesia memiliki daya saing tinggi di 

pasar global karena karya, bahan baku dan desain berkaitan dengan kearifan budaya lokal. 

Pelaku UMKM perlu untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam 

menghasilkan produk termasuk dalam penyajian desain. Indonesia mempunyai potensi 

desain yang lebih kaya bila dikaitkan dengan kearifan budaya lokal. 

Kemampuan perusahaan untuk melakukan inovasi dan bagaimana mengatasi 

permasalahan yang dihadapi merupakan faktor yang sangat penting. Mark N.K. Saunders 

et.al (2014) menyatakan bahwa UMKM yang inovatif berkomitmen untuk belajar baik 
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dari pengalaman atau melalui mentoring atau coaching, pelatihan karyawan dianggap 

sebagai investasi. UMKM yang inovatif mampu berpikiran terbuka dan belajar dari krisis 

dan mampu merefleksikan pengalaman mereka. Dukungan pemerintah sangat diperlukan 

untuk meningkatkan peranan UMKM. 
 

                                                             4                                                                                        

 

                 3 

           

                                                          2  

 

                              1 

   
Gambar. 1 Pergeseran Orientasi dan Gelombang Ekonomi  

                           Sumber: Suryana (2013) 

Suryana (2013) menyatakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mampu mengurangi kekhawatiran akan kelangkaan barang dan jasa dalam memenuhi 

kebutuhan yang tak terbatas, Setiap orang yang memiliki potensi untuk membeli barang 

dan jasa dapat membelinya dengan mudah. Suryana juga menyatakan bahwa pola-pola 

ekonomi telah berubah dari ekonomi pertanian menuju pada ekonomi kreatif. Howkins 

(2001) dalam Suryana (2013) menyatakan sejak Tahun 2001 kita telah memasuki era 

ekonomi kreatif, dimana merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri 

kreatif yang mengutamakan peranan kekayaan intelektual.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Nunuy Nur Afiah (2009) memaparkan ciri-ciri usaha kecil dan menengah di 

Indonesia dimana tidak adanya pemisah yang tegas antara pemilik dan pengelola, modal 

disediakan perseorangan atau sekelompok kecil pemilik modal, dan ukuran perusahaan 

dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana yang kecil. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

menyatakan pengertian UMKM.  

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha 

perorangan yang memiliki asset di bawah 50 juta rupiah dan omzet dibawah 300 

juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memiliki kriteria asset antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah 

dan omzet antara 300 juta rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Usaha menengah 

adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

Ekonomi 

Pertanian 

Ekonomi 
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cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah 

kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 milyar 

rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau dan memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari 2,5 milyar rupiah sampai dengan paling banyak 50 

milyar rupiah.”  

Tabel 3. Cakupan Entrepreneurs 

     No Deskripsi       Kriteria 

            Aset        Pendapatan 
1.  Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2. Usaha Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Milyar 

3. Usaha Menengah >500 Milyar – 10 Milyar >2,5 Milyar – 50 Milyar  

       Sumber: Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 

Bank Dunia mengelompokkan  UMKM berdasarkan jumlah karyawan, yaitu Usaha 

Mikro (jumlah karyawan 10 orang), Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang) dan Usaha 

Menengah/Medium (jumlah karyawan hingga 300 orang). Badan Pusat Statistik (BPS) 

menggunakan tolok ukur jumlah karyawan untuk menilai usaha kecil atau besar dimana 

usaha mikro kurang dari lima orang dan usaha kecil lima sampai sembilan belas orang.  

Strat up Business dan Entrepreneur 

Start up business merupakan istilah yang digunakan untuk perusahan yang baru 

memulai usahanya. Secara formal definisi untuk start up business belum didefinisikan. 

Ries (2011) mendefinisikan start up sebagai institusi memproduksi barang atau jasa baru  

yang dibentuk dalam ketidakpastian yang tinggi. Sutanto et al.(2008) Memberikan 

kriteria untuk start up sebagai usaha yang memiliki masa operasional atau usia 

perusahaan antara 0-5 tahun. Start up memiliki modal awal yang kecil namun tidak ada 

batasan minimum dan memiliki karakter dinamis. 

Peranan start up business tidak lepas dari jiwa kewirausahaan atau entrepreneur. 

Franky Slamet dkk, (2014) mengutip pendapat Hisrich et al,  (2008) mendefinisikan 

kewirausahaan sebagai bidang ilmu yang telah berkembang selama bertahun-tahun 

dimana memiliki keinginan tiga atau empat kali lebih besar dalam memulai usahanya 

sendiri. Franky Slamet (2014) menyatakan empat fase entrepreneurial yaitu: 

- Identivikasi dan evaluasi peluang 

- Pengembangan rencana bisnis 

- Penentuan sumber daya yang diperlukan 

- Pengelolaan usaha yang telah terbentuk.  

Beberapa definisi entrepreneur diutarakan oleh Nugroho (2009) yang menyatakan 

pendapat  
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a. Peter F. Drucker dimana entrepreneur adalah kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda.  

b. Ciputra mendefinisikan  entrepreneur sebagai mereka yang mengubah sampah 

menjadi emas.  

c. Thomas W. Zimmerer mendefinisikan entrepreneur sebagai penerapan kreativitas 

dan keinovasian untuk memecahkan permasalah dan upaya memanfaatkan 

peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Burhan Bungin 

peneliti deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi atau fenomena realita sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. 

 

                                              Tabel 4. Detail Informan 
Nama                                         Project Bisnis Semester 

Albertus (A) Cagak Jaya Abadi 3 

Kevin (K) Erav 3 

Steven (S) Langit Harapan 3 

Novi (N) Infinite Fortune Group 3 

Fendy (F) Sari Guna 3 

Sumber: Data diolah (2016) 

Informan merupakan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya yang menjalankan bisnis 

kurang dari satu tahun. Bisnis yang dijalankan bergerak dalam bidang food and beverage. 

Subyek penelitian dilakukan pada lima project bisnis mahasiswa Fakultas Manajemen 

Bisnis, Universitas Ciputra Surabaya. Penentuan informan menggunakan purposive 

sampling, menentukan kelompok bisnis dengan kriteria baru memulai kegiatan bisnis 

tidak lebih dari satu tahun. Pengumpulan informasi menggunakan studi literatur dan 

wawancara. Untuk menguji validasi menggunakan triangulasi dengan cara member 

checking 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tentang pembahasan empat fase 

entrepreneurial yaitu identivikasi dan evaluasi peluang, pengembangan rencana bisnis, 

penentuan sumber daya yang diperlukan, pengelolaan usaha yang telah terbentuk. 

Keempat hal ini dikaitkan dengan kondisi perekonomian terutama di Indonesia dalam 

kaitannya adanya pelemahan ekonomi.  
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Tabel 5. Pengaruh Pelemahan Ekonomi Pada Empat Fase Entrepreneurial 
Project Business Identivikasi dan 

evaluasi Peluang 

Pengembangan 

Rencana Bisinis 

Penentuan 

Sumber daya 

yang diperlukan 

Pengelolaan usaha 

yang telah 

terbentuk 

Cagak Jaya 

Abadi 

 

Tidak ada Ada Ada Ada 

Erav Ada Ada Ada Ada 

Langit Harapan Tidak ada Ada Ada Ada 

Infinite Fortune Ada Ada Ada Ada 

Sari Guna Ada Ada Ada Ada 

Sumber: Data Primer diolah (2016) 

Setelah hasil wawancara dirangkum dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak 

semua responden menganggap pelemahan ekonomi mempengaruhi fase entrepreneurial 

pada tahapan identivikasi peluang. Pelemahan ekonomi memberikan dampak pada fase 

entrepreneurial pengembangan rencana bisnis, penentuan sumber daya yang diperlukan, 

pengelolaan usaha yang telah terbentuk. Dari hasil tersebut dapat dikatakan pelemahan 

ekonomi memiliki pengaruh terhadap fase entrepreneurial yang dihadapi oleh pelaku start 

up business. 

Menurut informan A : 

“…Pengaruh pelemahan ekonomi terhadap bisnis yang saya jalankan cukup tinggi. 

Waktu baru mulai bisnis langsung berharap laba, dan perlu tahu kapan BEP. 

Ketersediaan bahan baku dan harga-harga naik merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi. ”. 

Menurut informan N : 

“…Pengaruh pelemahan ekonomi terhadap bisnis saya terutama pada bahan baku yang 

harganya naik, bayar pegawai juga naik, bahan baku sebagian impor semakin mahal, 

dan daya beli konsumen menurun.”. 

Menurut informan K : 

“…Pesaing mulai merespon dengan perubahan-perubahan, respon terhadap 

perkembangan teknologi dan adanya gojek sangat mempengaruhi. Pengaruh pelemahan 

ekonomi terhadap bisnis saya bagaimana saya bisa menghadapi naiknya biaya 

operasional, seperti SDM,bahan baku dan persaingan sehingga penjualan saya tidak 

menurun.”. 

Menurut informan S : 

“…harga bahan baku meningkat, dan persaingan harga menjadikan masalah buat kita.”. 

Menurut informan F : 

“…nilai rupiah melemah membuat harga-harga naik, biaya operasional seperti bahan 

baku dan tenaga kerja meningkat, tidak seperti yang kita perkirakan diawal..”. 

Secara umum para informan mengungkapkan harga bahan baku yang meningkat 

menjadi masalah dalam menjalankan bisnis. Perhitungan awal yang tidak sesuai dengan 

fenomena yang terjadi di lapangan menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha.  
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Penjualan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu usaha, namun 

pemikiran jangka panjang perlu direncanakan dengan baik untuk keberhasilan usaha. 

Kecenderungan yang terjadi start up business melakukan perencanaan jangka pendek dan 

bersifat momentum. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Start up business dalam penelitian ini diwakili oleh project bisnis mahasiswa 

Universitas Ciputra mengalami dampak dari pelemahan ekonomi pada empat fase 

entrepreneurial yang dilakukan yaitu identivikasi dan evaluasi peluang, pengembangan 

rencana bisnis, penentuan sumber daya yang diperlukan, pengelolaan usaha yang telah 

terbentuk. Perencanaan jangka panjang perlu dilakukan oleh start up business. Faktor-

faktor yang perlu diperhatikan meliputi faktor perencanaan bahan baku, faktor manusia 

(SDM), pemasaran dan penjualan berkaitan dengan persaingan yang semakin kompetitif.  

Para pelaku start up hendaknya selalu mempertimbangkan inovasi dan melakukan 

perencanaan jangka panjang. Mempertimbangkan peramalan mengenai perubahan 

kondisi ekonomi sangat penting untuk dilakukan. Tingkat persaingan yang tinggi pada 

saat ini menuntut para pelaku bisnis untuk lebih menuju ke arah industri kreatif. 
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