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BAB 1 

MICROBOOX 

 
1.1 Ringkasan Umum  

1.1.1. Gambaran Usaha Secara Keseluruhan  

Masa bonus demografi atau merujuk pada fenomena penambahan 

jumlah penduduk usia produktif (angkatan kerja) yang dapat memberikan 

sebuah tantangan atau kesempatan bagi kondisi perekonomian di 

Indonesia. Pengaruh yang ditimbulkan dari penambahan jumlah penduduk 

usia produktif dapat berupa permasalahan negatif dan kesempatan positif 

bagi Indonesia. Seperti permasalahan peningkatan jumlah pengangguran 

dan peningkatan jumlah kriminalitas serta kesempatan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dalam bidang ketenagakerjaan dan bidang 

pendidikan. Sebagian besar penduduk usia produktif akan melakukan 

berbagai hal dalam menyikapi fenomena tersebut dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Mulai dari pencarian pekerjaan, menciptakan 

lapangan kerja atau memiliki bisnis, dan bahkan memiliki keduanya secara 

bersamaan.  

Memulai dan memiliki suatu bisnis yang dilakukan oleh setidaknya 

sebagian besar penduduk usia produktif menjadi keinginan dan sebagai 

alternatif utama dalam mendapatkan penghasilan tambahan selain memiliki 

pekerjaan. Berikut merupakan hasil survei yang dilakukan dengan 35 

responden usia produktif (51,4% wanita dan 48,6% pria) yang kemudian 
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menghasilkan 37,1% responden pemilik atau pernah memiliki bisnis dan 

62,9% responden tidak memilik bisnis: 

Gambar 1.1 Status Kepemilikan Berbisnis Responden Pemilik Bisnis 

Sumber: Hasil Survei (2020) 

Gambar 1.2 Status Minat Berbisnis Responden Tidak Memiliki Bisnis 

Sumber: Hasil Survei (2020) 

Pada grafik 1.1 menunjukan bahwa sebanyak 76,9% responden 

pemilik bisnis yang didominasi oleh karyawan swasta sedang menjalankan 

bisnis sebagai penghasilan tambahan dan 23,1% responden sudah tidak 

menjalankan bisnis. Sementara pada grafik 1.2 menunjukan bahwa 81,8% 

responden berminat untuk memulai berbisnis. Hal ini membuktikan bahwa 

penduduk usia produktif dari rentang usia 15-50 tahun memiliki minat yang 

cukup besar dalam memiliki bisnis. Selain itu menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) dalam hasil Sensus Ekonomi 2016, jumlah perusahaan baru 

di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,98 juta perusahaan dalam 
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10 tahun terakhir. Dan dari jumlah 3,98 juta perusahaan, sekitar 78 persen 

perusahaan baru berskala kecil hanya mampu bertahan di tahun pertama 

hingga tahun kelima. Sementara hanya sepertiga dari jumlah perusahaan 

baru yang mampu bertahan hingga tahun kesepuluh atau melampauinya. 

Menurut Mohammed (2013) dalam Ali dan Kodrat (2017:128), 

kegagalan bisnis oleh perusahaan baru berskala kecil menengah memiliki 

10 faktor penyebab kegagalan yaitu kurangnya pengalaman, tidak 

mempunyai modal yang cukup, lokasi yang buruk, pengelolaan inventaris 

yang buruk, kelebihan investasi dalam aset tetap, pengaturan kredit yang 

buruk, menggunakan dana perusahaan untuk keperluan pribadi, 

pertumbuhan perusahaan yang tidak terduga, kompetisi bisnis, dan 

penjualan rendah. Dalam menyikapi resiko kegagalan bisnis, perusahaan 

baru perlu untuk mempertimbangkan faktor penyebab kegagalan semenjak 

perencanaan bisnis tersebut dimulai. Tujuannya agar mengurangi resiko 

kemungkinan kegagalan dan menjaga agar perusahaan tetap bertahan 

hingga tahun kesepuluh dan seterusnya.  

Penjabaran problema diatas disimpulkan menjadi latar belakang dan 

peluang baik mendirikan perusahaan Microboox sebagai solusi problema 

tersebut. Microboox merupakan bentuk perusahaan rintisan dibidang 

teknologi dan digital (startup digital) yang menyediakan solusi untuk 

membantu pelaku bisnis menyelesaikan masalah berbisnis, bekerja sama, 

dan berkembang. Sesuai dengan slogan Microboox yang berbunyi ”the easy 

ways to create your own business in 5 minutes”, Microboox ingin menjadi 
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perusahaan yang dapat mengimbangi dan bisa beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi yang terjadi di dunia bisnis Indonesia.  

Gambar 1.3 Logo Microboox 

Sumber: Data Pribadi (2018) 

 Nama Microboox diambil dari kata Micro yang berarti usaha mikro 

dan Boox yang diambil dari kata box dalam bahasa Inggris berarti kotak 

untuk awalan berbisnis dari sepenggal kotak kecil. Sementara bentuk logo 

Microboox pada gambar 1.1 memiliki arti bahwa semakin meruncing bisnis 

akan semakin mudah untuk bisnis tersebut bertahan dan berkembang. 

Pemilihan warna hijau dan biru pada logo juga bertujuan agar perusahaan 

ini nantinya dapat menyeimbangkan antara profesionalitas dan kesuburan.  

 Terdapat hasil dari observasi, survei, dan literatur dari berbagai 

sumber yang menjadi latar belakang dari terbentuknya Microboox, 

kemudian dirangkum dalam bentuk tabel problem, solution, dan 

opportunity sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Tabel Problem, Solution, dan Opportunity Microboox 

Problem 

a. Indonesia akan mencapai bonus demografi pada tahun 2020-20230 

dan puncaknya ada pada tahun 2025. Sumber: BPS (2018) 
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b. Bonus demografi untuk Indonesia diperkirakan akan terjadi sekitar 

tahun 2025 dimana rasio keteragantungan penduduk akan 

mencapai titik terendah yaitu 44,2% atau setiap 100 orang angkatan 

kerja akan menanggung 44 orang yang bukan angaktan kerja. 

(Haerani, dkk, 2012) 

c. Banyaknya jumlah penduduk angkatan kerja dapat menimbulkan 

permasalahan seperti naiknya tingkat pengangguran dan tingkat 

kriminalitas. Sumber: rubriksultra.com 

d. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas penduduk usia produktif 

masih sangat kurang. Sumber: rubriksultra.com 

e. Tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan semakin 

meningkat, mengakibatkan masyrakat kesulitan dalam menentukan 

man kebutuhan primer dan sekunder. (Suryana, 2008)  

f. Sekitar 78% startup bisnis berskala kecil bertahan pada tahun 

pertama, setengah di tahun kelima, dan sepertiga hinnga 10 tahu 

atau lebih. Sumber: BPS 

g. 6,5 juta bisnis diluncurkan setiap tahunnya akan mengalami 

kegagalan sebesar 90% dimasa awal perintisan bsinis. Sumber: 

National Business Capital & Services. 

h. Dari tahun ke tahun persentasi tingkat kegagalan bisnis terus 

meningkat hingga akhir tahun ke 10 perintisan sebesar 70%. 

Sumber: failory.com 

i. 2 dari 10 bisnis baru mengalami kegagalan ditahun pertama 

beroperasi. Sumber: failory.com 

j. 11 dari 12 startup mengalami kegagalan di 10 tahun terakhir 

operasi bisnis. Sumber: failory.com 

k. 10 faktor penyebab kegagalan bisnis kecil menengah, yaitu 

kurangnya pengalaman, tidak mempunyai modal, lokasi yang 

buruk, pengelolaan inventory yang buruk, overinvesment in fixed 

assets, pengaturan kredit yang buruk, dana perusahaan untuk 

keperluan pribadi, unexpected growth,kompetisi, dan penjualan 

rendah. (Mohammed, 2013) 

Solution 

a. Peningkatan kuantitas harus dibarengi dengan peningkatan 

kualitas penduduk usia produktif. Sumber: rubriksultra.com 

b. Penignkatan kualitas sumber daya manusia melalui bida 

pendidikan, ketenagakerjaan, dan ekonomi. Sumber: 

rubriksultra.com 

c. Memulai dan memiliki suatu bisnis yang dilakukan oleh 

setidaknya sebagian besar penduduk usia produktif menjadi 
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keinginan dan sebagai alternatif utama dalam mendapatkan 

penghasilan tambahan. Sumber: hasil kuisioner, 2020. 

d. Membantu untuk menentukan jenis bisnis apa yang prospek 

untuk pelaku usaha jalani. Sumber: hasil analisa pribadi, 2019. 

e. Membantu menentukan tipe properti yang tepat untuk pelaku 

bisnis. Sumber: hasil analisa pribadi, 2019. 

f. Membantu untuk membuat dan mendesain properti bisnis dan 

perawatan properti jangka panjang. Sumber: hasil analisa pribadi, 

2019. 

g. Membantu menentukan lokasi dan slot bisnis yang strategis dan 

memiliki nilai penjualan yang tinggi. Sumber: hasil analisa 

pribadi, 2019. 

h. Membantu melakukan set-up usaha mereka hingga launching 

usaha. Sumber: hasil analisa pribadi, 2019. 

i. Memberi layanan jangka panjang berupa pengawasan 

manajemen hingga finansial bisnis ketika bisnis sudah berjalan. 

Sumber: hasil analisa pribadi, 2019. 

j. Menawarkan pelayanan jasa berbisnis yang diakses melalui 

website dan aplikasi. Sumber: hasil analisa pribadi, 2019. 

k. Membantu masalah pengelolahan sistem dan perizinan bisnis. 

Seperti pemantauan manajemen keuangan (pemasukan dan 

pengeluaran), perizinan hukum dan pemerintah, dan pemantauan 

manajemen sumber daya manusia. Sumber: hasil kuisioner, 2020. 

Opportunity 

a. Dengan adanya bonus demografi berarti angka ketergantungan 

akan menurun yang akan mendukung kondisi pereknomian sautu 

negara. Sumber: rubriksultra.com 

b. Bonus demografi adalah tantangan dan kesempatan. Sumber 

rubriksultra.com 

c. Memulai dan memiliki suatu bisnis yang dilakukan oleh setidaknya 

sebagian besar penduduk usia produktif menjadi keinginan dan 

sebagai alternatif utama dalam mendapatkan penghasilan 

tambahan. Sumber: hasil kuisioner, 2020. 

d. Penduduk usia produktif dari rentang usia 15-50 tahun memiliki 

minat yang cukup besar dalam memiliki bisnis. Sumber: hasil 

kuisioner, 2020. 

e. Jumlah pengusaha di Indoensia meningkatdari yang sebelumnya 

hanya sebesar 1,67% menjadi 3,10% dari total jumpal penduduk 

Indonesia. Sumber: liputan6. 
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f. Penggunaan bisnis ritel di era sekarag ini memang merupakan 

pembuatan bisnis yang sangat prospek dan sudah pasti akan balik 

modalnya. Sumber: ceicdata.com 

g. Aplikasi teknologi akan menjadi salah satu kunci utama 

berkembangnya bisnis ritel dipasaran. Sumber: ceicdata.com 

h. Berdasarkan pengalaman responden yang sudah memiliki bisnis, 

manajemen bisnis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan 

bagi pebisnis. Sumber: hasil kuisioner, 2020.  

Sumber: Hasil Olahan Data Pribadi (2020) 

1.1.2. Visi 

Visi dari perusahaan Microboox adalah menciptakan ekosistem 

bisnis retail yang terintegrasi dengan teknologi digital yang mampu 

memberikan dampak untuk perekonomian dan sosial Indonesia secara 

masif. 

1.1.3. Misi  

Misi dari perusahaan Microboox adalah:  

 Menciptakan ekosistem bisnis retail di beberapa kota besar di 

Indonesia.  

 Menciptakan komunitas bisnis yang saling bertumbuh dan 

berkembang.  

 Menciptakan teknologi-teknologi pendukung untuk bisnis retail.  

 Mengintegrasi dan mengedukasi bisnis retail dengan teknologi 

digital. 

1.1.4. Tujuan 

Agar dapat mencapai visi dan misi dari perusahaan Microboox, maka 

ada beberapa tujuan yang perlu dicapai oleh perusahaan Microboox yaitu: 

 Untuk Perusahaan: 
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1. Menjadi perusahaan yang dapat menjadi wadah untuk 

masyarakat menjalankan dan mengembangkan bisnis. 

2. Menjadi perusahaan yang dapat mengintegrasi ekosistem 

bisnis dengan teknologi digital.  

3. Menjadi startup digital utama yang dicari masyarakat saat 

ingin membangun dan mengembangkan bisnis 

 Untuk Masyarakat dan Negara: 

1. Memberi edukasi kepada masyarakat tentang pengalaman 

membuat bisnis dan menjalankan bisnis yang mudah 

dengan bantuan teknologi digital.  

2. Membantu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, 

sehingga mampu mengurangi angka kebutuhan kerja dan 

pengangguran.  

3. Membantu menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan 

untuk masyarakat. 

1.2 Gambaran Usaha 

1.2.1 Kepemilikan Perusahaan  

Data Perusahaan: 

 Nama Badan Perusahaan : PT. Microboox Karya Indonesia  

 Bidamg Usaha  : Teknologi dan digital  

 Jenis Produk/Jasa  : Pelayanan jasa dalam bentuk 

platform digital yang menyediakan solusi berbisnis bagi 

masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis.  
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Data Pemilik: 

 Nama Pemilik Pertama : Michelle Satya Kencana 

 Jabatan   : CEO dan CMO 

 Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 9 Mei 1998  

 Nama Pemilik Kedua  : Amanda Afryllia Ramadhania 

 Jabatan   : CFO dan COO 

 Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 9 Januari 1999 

Microboox sebagai perusahaan pelayanan jasa dibidang teknologi dan 

digital atau startup digital dengan kepemilikan usaha pada fase awal atau 

masa pengumpulan sumber daya perusahaan dimiliki oleh pendiri 

perusahaan. Karena bentuk kepemilikan Microboox merupakan 

kepemilikan bersama pada fase awal perusahaan akan membentuk badan 

usaha CV atau badan usaha yang didirikan oleh dua orang sekaligus 

mempercayakan harta pribadi sebagai modal dan bersedia untuk 

bertanggung jawab serta mengelola perusahaan. Tujuannya agar 

mempermudah Microboox untuk berkembang dan mencapai visinya 

dengan ketentuan dan peraturan yang pasti. Akan tetapi pada fase 

selanjutnya Microboox akan berkembang dan merubah bentuk badan usaha 

menjadi PT dengan tujuan pemisahan pada harta pribadi dengan pemilik 

perusahaan dan pemisahan hak dan kewajiban setiap anggota perusahaan. 

Perubahaan kepemilikan perusahaan dilakukan setelah adanya keterlibatan 

pihak selain pendiri perusahaan seperti perusahaan penanam modal dan 

perekrutan tenaga kerja.   
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1.2.2 Fase Usaha  

Tabel 1.2 Tabel Fase Perkembangan Usaha 

 Fase 1 

(2020-2023) 

Fase 2 

(2023-2025) 

Fase 3 

(2025-....) 

Sumber 

Daya 

Manusia 

 Founder  

 CEO 

 CMO 

 CFO 

 COO 

 IT Resources 

 Founder  

 CEO 

 CMO 

 CFO 

 COO 

 IT Resources 

 Divisi Desain 

 Founder  

 CEO 

 CMO 

 CFO 

 COO 

 IT Resources 

 Divisi Desain 

 Shareholders 

 HRD 

 Administrasi  

 Divisi Pemasaran  

 Planning and 

Implementation 

Division 

Pendanaan 
Modal pribadi founder Pinjaman modal usaha 

dari perbankan 

Investasi oleh investor  

Bentuk 

Badan 

Usaha 

Badan Usaha 

Perseorangan 

Badan Usaha 

Commoditaer 

Vennotschap (CV) 

Badan Usaha 

Perseroan Terbatas 

(PT) 

Produk dan 

Jasa 

Manajemen bisnis Platform manajemen 

bisnis pada webiste 

dan  booth usaha 

Platform manajemen 

bisnis pada website 

dan aplikasi serta 

properti usaha 

Lokasi 

Menyewa kantor di co-

working space 

Surabaya 

Kantor utama 

Microboox di 

Surabaya 

Kantor pusat di 

Surabaya/ Jakarta dan 

collaborative space  
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Lingkungan 
Surabaya Surabaya dan Jakarta  Surabaya, Jakarta dan 

pulau jawa 

Aktivitas 

Perusahaan 

 Pengumpulan 

sumber daya  

 Training dan 

workshop ke 

UMKM 

 Pengerjaan 

portofolio 

perusahaan 

 Pengumpulan 

sumber daya  

 Training dan 

workshop ke 

UMKM 

 Pengerjaan 

portofolio 

perusahaan 

 Desain booth  

 Website developing  

 Pitching  

 Site survey and 

development 

 Rekrut tenaga kerja 

 Pengumpulan 

sumber daya  

 Training dan 

workshop ke 

UMKM 

 Pengerjaan 

portofolio 

perusahaan 

 Desain booth  

 Website developing  

 Pitching  

 Site survey and 

development 

 Rekrut tenaga 

kerja 

 Project 

controlling  

 Website dan 

application 

developing 

Marketing 

 Words of mouth  

 Media sosial  

 Portofolio 

manajemen bisnis  

 Workshop  

 Ptiching  

 Words of mouth  

 Media sosial  

 Portofolio 

manajemen bisnis  

 Workshop  

 Ptiching 

 Website 

 Words of mouth  

 Media sosial  

 Portofolio 

manajemen bisnis  

 Workshop  

 Exhibition  

 Advertising  
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 Website dan 

application 

Partnership 

 Komunitas bisnis  

 UMKM  

 Franchisor  

 Co-working Space 

 IT Resource 

 Komunitas bisnis  

 UMKM  

 Franchisor  

 Co-working Space 

 IT Resource 

 Pemilik lahan  

 Perbankan dan 

bank 

 Komunitas bisnis  

 UMKM  

 Franchisor  

 Co-working Space 

 IT Resource 

 Pemilik lahan  

 Perbankan dan 

bank 

 Supplier bahan 

baku properti  

 Financial 

technology 

Sumber: Olahan Data Pribadi (2020) 

1.2.3 Perolehan Modal  

Perolehan modal Microboox mengalami perubahan pada setiap 

fase. Microboox akan mendapatkan modal dari modal pribadi setiap pendiri 

perusahaan dan modal dari pihak ketiga. Karena masih berupa bisnis 

startup terutama dibidang teknologi digital Microboox membutuhkan 

jumlah dana yang cukup tinggi disamping dana milik pendiri, modal ini 

berupa pinjaman dana dari perbankan dan penanaman modal dari investor. 

Seluruh jumlah pinjaman akan dikembalikan secara berkala kepada 

peminjam sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dan disepakati oleh 

peminjam dengan Microboox. 

1.3 Usaha Microboox  

1.3.1 Layanan Usaha  
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Detail bentuk layanan usaha Microboox adalah sebagai berikut:  

1. Membantu menentukan jenis bisnis yang tepat bagi pelaku bisnis. 

2. Membantu melakukan franchising dengan berbagai jenis bisnis 

franchisor. 

3. Membantu menentukan lokasi dan slot bisnis yang strategi dan 

mendatangkan konsumen. 

4. Membantu menentukan tipe properti yang tepat hingga pembuatan 

dan perawatan properti untuk pelaku bisnis. 

5. Membantu melakukan setup usaha hingga peluncuran usaha. 

6. Memberi layanan jangka panjang berupa pengawasan bisnis pada 

segi keuangan perusahaan hingga manajemen internal perusahaan.  

Bentuk layanan usaha yang akan ditawarkan Microboox berupa 

pelayanan jasa berbisnis dibidang teknologi dan digital dengan tujuan 

menjadi solusi konsumen (pelaku bisnis) dalam membuat dan 

mengembangkan bisnis dengan lebih efektif dan efisien. Pelayanan usaha 

tersebut akan diakses dan dioperasikan konsumen melalui website dan 

aplikasi Microboox.  

1.3.2 Spesifikasi Produk  

Sebagai perusahaan dibidang teknologi dan digital Microboox 

menawarkan pelayanan jasa berbisnis yang diakses melalui website dan 

aplikasi.  

1.3.2.1 Website Microboox  
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Website Microboox akan dikembangkan pada fase kedua 

perusahaan yang setidaknya berisikan profil, portofolio, edukasi dan 

penjelas produk perusahaan, pusat informasi seputar dunia bisnis 

dan pusat keluhan, kritik dan saran oleh konsumen. Alamat website 

Microboox yang akan diwujudkan yaitu 

www.microboox.co/buatbisnis. Sementara untuk mengakses 

seluruh pelayanan berupa pembentukan bisnis atau franchising dan 

pengawasan bisnis konsumen dapat melakukannya melalui aplikasi 

Microboox.  

1.3.2.2 Aplikasi Microboox  

Aplikasi Microboox dikembangkan pada fase ketiga atau 

setelah webstie perusahan sudah beroperasi. Dengan menyediakan 

platform pada aplikasi konsumen (pelaku bisnis) dapat melakukan 

seluruh pelayanan usaha yang ditawarkan Microboox. Tujuannya 

agar controlling perusahaan dapat dilakukan dengan maksimal 

karena seluruh kegiatan usaha terintegrasi di satu platform 

perusahaan.  

1.3.2.3 Prosedur Standar Pelayanan Microboox 

Secara garis besar prosedur atau langkah yang akan dilakukan 

konsumen dalam menggunakan pelayanan adalah sebagai berikut. 

1.3.2.1.1 Pelayanan Pada Website Microboox 

1. Membuka website Microboox di 

weww.microboox.co/buatbisnis. 

http://www.microboox.co/buatbisnis
http://www.microboox.co/buatbisnis
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2. Pilih atau klik beranda pada halaman website Microboox. 

3. Kemudian pilih atau klik daftar jadi pengusaha pada 

halaman.  

4. Membaca panduan pendaftaran menjadi pengusaha 

5. Kemudian klik instal sekarang. Konsumen akan 

diarahkan ke applestore atau playstore  untuk mengungduh 

aplikasi Microboox. 

1.3.2.1.2 Pelayanan Pada Aplikasi Microboox 

1. Mengunduh aplikasi melalui applestore atau playstore 

dan membuka aplikasi Microboox. 

2. Pilih atau klik daftar dan mengisi seluruh syarat untuk 

memulai proses pembuatan bisnis.  

3. Kemudian memilih jenis kepemilikan bisnis yang akan 

dijalani, (_) Franchise atau (_) Bisnis Pribadi.  

4. Kemudian pilih jenis bisnis yang akan dibangun. Dalam 

langka ini terdapat pengarahan dan pengetahuan tentang 

setiap jenis bisnis yang berpotensi.  

5. Kemudian pilih tipe properti bisnis, jenis properti akan 

dibagi berdasarkan ukuran properti dan fasilitas yang 

akan didapatkan. Jenis properti itu antara lain (_) Tipe 

Junior, (_) Tipe Middle, (_) Tipe Senior. 

6. Pilih atau klik pemilihan lokasi dan slot bisnis untuk 

melakukan bisnis yang telah dipilih.  
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7. Kemudian memasuki pembayaran dan memilih tipe 

pembayaran, yaitu (_) Tunai atau Langsung dan (_) 

Cicilan. 

8. Memilih jenis perusahaan pendanaan yang akan 

mendukung pendanaan bisnis. 

9. Kemudian pemeriksaaan kembali semua pemilihan dan 

data pribadi calon pelaku bisnis. Terakhir langsung 

melakukan verifikasi persetujuan.  

1.3.2.1.3 Pelayanan Setelah Pendaftaran  

Setelah melakukan pelayanan pada aplikasi hingga 

verifikasi persetujuan, calon pelaku bisnis akan melakukan 

tahap selanjutnya untuk bertemu dengan pihak Microboox 

untuk melakukan penandatanganan kontrak dan lain 

sebagainya. Secara garis besar prosedur pelayanan akan 

seperti berikut. 

1. Melakukan verifikasi atau persetujuan yang 

dilakukan calon pelaku bisnis pada aplikasi.  

2. Calon pelaku bisnis akan dihubungkan oleh pihak 

Microboox (tenant/ marketing relation) dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan.  

3. Setelah dihubungi oleh pihak Microboox, calon 

pelaku bisnis akan bertemu dengan pihak Microboox 

dari divisi operasional (planning and implementation 
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division) untuk melakukan concept development 

bisnis.  

4. Kemudian melakukan asset and businees setup 

bersama pihak Microboox  

5. Melakukan setup dan verifikasi bentuk desain 

properti bisnis sesuai dengan pemilihan pada aplikasi 

Microboox dengan divisi desain properti perusahaan. 

6. Kemudain melakukan pembayaran dengan bagian 

administrasi atau tenant payment sesuai dengan 

pemilihan jenis pembayaran dan perusahaan 

pendanaan pada aplikasi. 

7. Kemudian calon pelaku bisnis melakukan 

pemeriksaan kembali secara keseluruhan. 

8.  Melakukan penandatanganan dan persetujuan 

kontrak tertulis antara pemilik bisnis dengan pihak 

Microboox. 

9. Pelaku bisnis akan melakukan kegiatan pra-

launching bisnis berupa promosi usaha hingga 

pemasangan properti bisnis yang dipilih oleh divisi 

operasional. 

10. Setelah semua persiapan pra-launching siap, pelaku 

bisnis sudah bisa meluncurkan dan mengopersikan 

bisnis. 
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1.3.2.4 Produk Properti Microboox  

Selain layanan perusahaan pada website dan aplikasi 

Microboox memberikan produk layanan bisnis berupa properti 

bisnis yang bisa berubah menjadi aset tetap calon pelaku bisnis. Tipe 

properti tersebut ternagi menjadi tipe Junior, tipe Middle, tipe 

Senior. Pembagian jenis tipe properti ini dibagi berdasarkan ukuran 

luasan dan fasilitas properti yang akan didapatkan pada setiap 

pemilihan jenis properti.  

Gambar 1.4 Contoh Properti Microboox 

Sumber: Data Pribadi Microboox (2018) 

 

Gambar 1.5 Contoh Properti Microboox (2) 

Sumber: Data Pribadi Microboox (2018) 
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Gambar 1.6 Contoh Properti Microboox (3) 

Sumber: Data Pribadi Microboox (2018) 

 

Gambar 1.7 Contoh Properti Microboox (4) 

Sumber: Data Pribadi Microboox (2018) 

 

 

1.3.3 Inovasi Usaha  

Inovasi bisnis Microboox adalah dengan mengikuti perkembangan 

bisnis yang sedang terjadi yaitu mentransformasi bisnis agar bisa 

beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Microboox menginovasi 

permasalahn yang terjadi untuk menjadi peluang usaha dengan 

membantu memanajemeni bisnis dengan menyediakan platform online 

yang mempermudah seseorang untuk menciptakan bisnis dengan waktu 

yang singkat. Selain itu dalam platform Microboox dapat 

mempertemukana antara pemilik bisnis franchise atau franchsior dengan 

calon pemilik franchise tersebut. 
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1.4 Analisa Industri / Industry Forces  

1.4.1 Kompetisi Industri  

Di era teknologi atau digital ini perkembangan digital startup di 

Indonesia berkembang sangat cepat dan pesat sehingga setiap tahunnya 

banyak pemilik startup baru bermunculan. Potensi dari meningkatnya 

pengguna internet seperti media sosial dan smartphone dari tahun ke tahun 

yang menyebabkan terciptanya banyak lahan basah untuk mendirikan 

sebuah startup. Munculnya banyak digital startup yang menuai 

keberhasilan mendukung banyak masyarakat Indonesia untuk berkompetisi 

dan bersaing guna mencapai kesuksesan yang sama dengan merintis bisnis 

digital startup.  

Berdasarkan situs Startup Ranking pada tahun 2020 jumlah perusahaan 

digital startup di Indonesia telah mencapai sebesar 2.208 perintis, dimana 

setiap tahunnya akan selalu meningkat. Jumlah tersebut membuktikan 

bahwa masyarakat Indonesia memiliki ide bisnis yang sangat beragam, 

bukan tidak mungkin jika antara satu dengan lainnya memiliki ide bisnis 

yang sama. Ide bisnis yang sama tidak menjadikan suatu perusahaan 

terhambat untuk mengembangkan ide bisnis tersebut jika memiliki model 

bisnis yang tepat dan berbeda.  

Dari penjabaran diatas, Microboox menyadari bahwa ide bisnis ini tidak 

hanya berhenti pada Microboox saja ada beberapa startup lokal serupa yang 

berpotensi menjadi pesaing Microboox dan berikut tabel perbandingan 

kompetitor pada tiap fase dari Microboox: 
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A. Fase Pertama  

Pada fase pertama kompetitor yang paling berpotensi menjadi pesaing 

Microboox adalah Warung Pintar.  

Tabel 1.3 Kompetisi Industri Fase Pertama 

Perusahaan 
Layanan yang 

disediakan 
Target Pasar 

Keunikan 

Perusahaan 
Kekurangan 

Warung 

Pintar  

(2017) 

Startup 

menyediakan 

solusi untuk usaha 

warung melakukan 

transformasi 

digital, pencarian 

lahan, dan 

kebutuhan dana.  

Pengusaha 

warung dan 

orang yang 

ingin memulai 

usaha warung. 

Akses mudah 

untuk 

pembelian 

bahan baku 

warung dengan 

harga lebih 

murah  

Masih sedikit 

masyarakat 

yang tahu dan 

tidaka ada 

pemilihan tipe 

properti  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Pada fase pertama (2020-2023) Microboox membandingkan ide 

bisnis dengan Warung Pintar yang berdiri pada tahun 2017. Pada fase 

ini Microboox belum memiliki resources yang banyak terutama IT 

resources sehingga Microboox belum bisa mengimbangi Warung 

Pintar. Selain itu, portofolio yang kurang juga menjadi salah satu faktor 

Microboox masih berada diposisi bawah jika dibandingkan dengan 

Warung Pintar. 

B. Fase Kedua  

Pada fase kedua kompetitor yang paling berpotensi menjadi pesaing 

Microboox adalah Youtap Indonesia. 

Tabel 1.4 Kompetisi Industri Fase Kedua  

Perusahaan 
Layanan yang 

disediakan 
Target Pasar 

Keunikan 

Perusahaan 
Kekurangan 
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Youtap 

Indonesia 

(2012) 

Startup bidang 

teknologi yang 

menyediakan 

platform untuk 

memfasilitasi 

seluruh kegiatan 

bisnis sehari-

hari 

Masyarakat 

Indonesia yang 

memiliki 

bisnis.  

Membantu 

bisnis 

konvensional 

beradaptasi 

dengan 

transformasi 

digital 

Tidak ada 

layanan jangka 

panjang yg 

membantu 

konsumen  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Pada fase kedua (2023-2025) walaupun memiliki segemntasi pasar 

yang serupa Microboox berada diposisi atas dalam memberikan layanan 

untuk masyarakat Indonesia yang memiliki bisnis. Namun keunggulan 

teknologi digital dan financial technology yang dimiliki Microboox 

masih dalam tahap pengembangan dan belum cukup kuat untuk 

menyaingi pelayanan teknologi yang diberikan Youtap Indonesia 

kepada pemilik bisnis. 

C. Fase Ketiga  

Pada fase ketiga kompeteitor yang paling berpotensi menjadi pesaing 

Microboox adalah GrabKios by Kudo. 

Tabel 1.5 Kompetisi Industri Fase Ketiga  

Perusahaan 
Layanan yang 

disediakan 
Target Pasar 

Keunikan 

Perusahaan 
Kekurangan 

Grabkios by 

Kudo 

(2014) 

Startup yang 

disediakan Grab 

untuk warung 

tradisional dapat 

diaksesk secara 

digital 

Pengusaha 

warung dan 

orang yang 

ingin memulai 

usaha warung. 

Memasarkan 

produk dengan 

mudah karena 

bermitra 

dengan grab 

dan 

franchising 

Tidak ada 

layanan 

kebutuhan dana. 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Pada fase ketiga (2025-seterusnya) posisi Microboox berada diatas 

dalam menarik jangkauan segmen pasar. Karena segmen pasar yang 
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dimiliki GrabKios tidak seluas Microboox begitu juga dengan keunikan 

akan kelebihan value proposition yang tidak dimiliki oleh GrabKios. 

Selain itu karena memiliki unsur Grab didalamnya GrabKios tidak 

melakukan aktivitas pemasaran yang aktif. Dengan demikian, 

Microboox yakin bahwa dengan fitur, partnership, dan portofolio yang 

dimiliki dapat menarik dan mudah dipercaya oleh masyarakat dan posisi 

Microboox pada fase ketiga terhadap GrabKios berada diatas. 

1.4.2 Konsumen  

Bagi setiap perusahaan konsumen merupakan salah satu elemen 

terpenting bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas jual beli. Tidak 

semua konsumen sama, setiap konsumen terbagi akan segmen-segmen 

yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya dalam 

membeli sebuah produk. Serupa dengan digital startup, segementasi 

konsumen dituju juga memiliki ciri konsumen yang jelas mulai sejak 

perusahaan berdiri hingga perusahaan itu bisa bersaing.  

Kriteria konsumen yang ingin dicapai oleh Microboox adalah sebagai 

berikut: 

 Konsumen yang ingin membangun bisnis namun tidak memiliki 

kompetensi bisnis dan tidak memiliki resources atau ekosistem 

bisnis yang tepat. 

 Konsumen yang ingin melakukan waralaba untuk mulai berbisnis. 

 Konsumen yang membutuhkan pendanaaan untuk modal 

bisnisnya.  
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Konsumen dari Microboox tidak memiliki kriteria umum ekonomi yang 

pasti untuk pembentukan suatu bisnis. Microboox akan menyasar kepada 

konsumen yang memiliki permasalahan dalam pembuatan bisnis atau 

pengembangan bisnis mereka. 

1.4.3 Produk Subtitusi  

Dalam era digital dan perkembangan teknologi masyarakat Indonesia 

dapat mengeksplorasi berbagai macam hal didalam situs internet dan media 

sosial. Dalam hal mengembangkan diri dan pencarian penghasilan saat ini 

sebuah internet dan media sosial menjadi pilihan yang paling sering 

menjadi pilihan untuk masyarakat Indonesia. Hal ini dapat menjadi sebuah 

tantangan atau kesempatan bagi perusahaan startup digital penyedia jasa 

karena dapat mengurangi peminat atau pengguna jasa perusahaan tersebut. 

Berikut beberapa produk atau jasa yang dapat menjadi alternatif konsumen 

untuk membantu menciptakan sebuah bisnis.  

Tabel 1.6 Produk atau Jasa Subtitusi Microboox 

Nama Produk/ Jasa Kelebihan 

Internet (YouTube, Google, 

Platform jurnal dan berita) 

- Gratis 

- Mudah diakses dimanapun dan 

kapanpun 

- Informatif saat eksplorasi  

- Banyak sumber  

- Tidak terbatas  

Media Sosial (Instagram, 

Facebook, WhatsApp, dan lainya) 

- Cepat mencapai target pasar  

- Pengiklanan produk yang cepat  

- Banyak fasilitas  

- Memiliki pengikut  

- Pasar yang sudah pasti  
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Franchising bisnis - Sudah terkonsep  

- Ada hasil  

- Lebih terpercaya  

- Tidak repot  

- Banyak pilihan jenis bisnis 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Hasil dari penjabaran di atas, membuktikan bahwa produk/ jasa 

substitusi Microboox sebagian besar didominasi melalui internet atau 

media sosial. Rata-rata dari produk subtitusi Microboox tersebut sudah 

banyak diakses dan dikenali oleh masyarakat Indonesia dari berbagai 

macam kalangan. Hal ini karena kemudahan dan kecepatan informasi yang 

bisa dapatkan dari produk subtitusi tersebut. Karena produk subtitusi 

tersebut berbasiskan teknologi makan biaya yang dikeluarkan pun jauh 

lebih sedikit, tidak memiliki batasan, mudah diakses, muncul dari berbagai 

sumber pengetahuan, dan tidak ada batasan yang membatasi individu untuk 

mencoba dan berkarya. Bila dibandingkan dengan Microboox memiliki 

keunggulan dalam hal pengawasan dan perwujudan dalam bentuk fisik. Hal 

ini dapat berdampak positif bagi masyrakat yang kebingungan untuk 

mengembangkan bisnis dan bingung bagaimana untuk memulainya. Di 

Indonesia sendiripun masih tergolong sedikit adanya startup digital yang 

menjawab solusi tersebut dan sebagian besar masyrakat Indonesia lebih 

memilih media sosial sebagai platform penjualan. 

1.4.4 Pemasok  

Berdasarkan dari key activites Microboox dengan produk yang 

dihasilkan terdapat 2 pemasok utama yang dibutuhkan yaitu peralatan 

elektronik dan material bangunan. 
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1.4.2.1 Computer and Electronic Device Supplier 

Microboox sebagai perusahaan dibidang teknologi digital 

dengan sebagian besar aktivitas pelayanan yang dilakukan secara 

digital memperlukan pemasok barang eltronik atau pembuat barang 

elektronik untuk memenuhi kebutuhan kantor perusahaan dan 

kebutuhan dalam memfasilitasi konsumen. 

1.4.2.2 Pemasok Material Bangunan 

Dengan menyediakan seluruh kebutuhan properti bisnis dan 

hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dengan Microboox 

keperluan pemasok bahan material sangat dibutuhkan untuk 

menjalankan aktivitas produksi perusahaan dan pengawasan 

properti usaha milik pelaku bisnis. 

Pemasok yang akan menjadi mitra bisnis Microboox harus 

memiliki perizinan dan bentuk badan usaha yang sah secara hukum 

dan  memiliki kontrak bisnis tertulis dan jelas dengan Microboox. 

Kebutuhan akan pemasok bagi Microboox juga cukup penting 

mengingat tidak bisanya suatu bisnis untuk melengkapi segalam 

macam kebutuhan secara mandiri.  

1.4.5 Ancaman Pendatang Baru  

Berdasarkan data yang di proyeksikan oleh lembaga riset CHGR bahwa 

pertumbuhan startup yang berbasis teknologi akan bertumbuh sampai 

dengan 6,5 kali lipat menjadi sekitar 13.000 pada 2020 yang akan 

mendatang. Dan pada 2016 lalu Indonesia sudah tercatat sebagai negara 
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yang memiliki jumlah startup tertinggi di Asia Tenggara, yakni sekitar 

1000-an startup bisnis. Ditambah dengan perkembangan tren transformasi 

digital yang banyak diadopsi dari berbagai sektor ekonomi sehingga telah 

mengubah pandangan bisnis, tidak hanya akan terjadi di negara maju, 

namun juga di negara berkembang, termasuk Indonesia. Seperti yang 

dikatan Erik Meijer Presiden Direktur Telkomtelstra, bahwa pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia saat ini merupakan dampak positif dari perkembang 

teknologi tersebut yang menghasilkan efek berganda (multiplier effect) 

bagi Indonesia dan ini dapat membuka peluang bisnis yang sangat baik bagi 

para investor dan masyarakat di Indonesia saat ini.  

Pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat ini yang 

mempengaruhi masyarakat untuk mencoba membangun suatu usaha 

startup digital. Kemudian bertambahya pesaing bisnis di Indonesia dari 

berbagai sektor muncul namun dari beberapa sektor tersebut yang paling 

dominan untuk diminati dan dikembangkan adalah e-commerce dan 

marketplace. Dari faktor-faktor berikutlah munculnya ancaman-anacaman 

dari pendatang baru yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap perusahaan 

termasuk Microboox untuk selalu siap mengantisipiasi setiap keaadaan 

yang ada. 

1.4.6 Kesimpulan  

Tabel 1.7 Tabel Kesimpulan Kompetisi Industri  

KATEGORI POSISI 

Kompetensi Industri  Atas 

Konsumen Atas 
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Produk Subtitusi  Atas 

Pemasok  Bawah 

Ancaman Pendatang Baru  Atas 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Berdasarkan tabel 1.7 terdapat lima analisa posisi industri yang 

menggambarkan Microboox. Sehingga dapat disimpulkan bahwa posisi 

Microboox saat ini berada diatasi untuk kategori kompetensi industri, 

jangakuan dan ke=riteria konsumen, produk subtitusi, dan acaman 

pendatang baru dari industri stratup digital. Sementara dalam kategori 

pemasok posisi Microboox berada dibawah karena fokus Microboox adalah 

untuk melayani konsumen. Selain itu pendiri Microboox tidak memiliki 

bekal pendidikan teknologi, maka dari itu saat ini pemasok dibidang 

teknologi dan bahan baku sangat dibutuhkan.  

Seluruh kesimpulan ini menunjukan bahwa Microboox memiliki konsep 

bisnis yang mampu bersaing dengan bisnis sejenisnya dan perkembangan 

bisnis yang sedang terjadi. 

1.5 Market Forces  

1.5.1 Market Issues  

Berbelanja sudah menjadi salah satu kebutuhan setiap manusia semenjak 

dulu termasuk di Indonesia, hal ini berdampak pada usaha bidang ritel yang 

merajai perekonomian saat ini. Seperti yang dikatakan situs ceicdata bahwa 

pertumbuhan penjualan ritel di Indonesia dilaporkan sebesar 3.4 persen 

pada tahun 2019 bulan November, penyataan ini dinyatakan turun 

dibanding dengan bulan sebelumnya sebanyak 3.6 persen. Dan berdasarkan 
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hasil observasi oleh CEIC data angka tertinggi penjualan ritel sebesar 28.2 

persen dan mencapai terendah sebesar -5.9 persen.  

Penggunaan bisnis ritel di era sekarag ini memang merupakan pembuatan 

bisnis yang sangat prospek dan sudah pasti akan balik modalnya. Sehingga 

banyak masyarakat yang ini mengembangkan bisnis ke dalam usaha bisnis 

tersebut. Dan melihatnya besar potensi ritel yang ada di Indonesia bukan 

tidak mungkin pengguna bisnis tersebut akan terus meningkat dari tahun 

ke tahun. Aplikasi teknologi akan menjadi salah satu kunci utama 

berkembangnya bisnis ritel dipasaran. Dimana dengan adanya aplikasi atau 

situs web masyarakat akan dengan mudah membeli produk dimanapun dan 

kapanpun. Yang menjadi faktor terbesar adanya perubahan pasar pada 

bisnis ritel ini yakni adannya teknologi yang mempengaruhi seluruh aspek 

kegiatan penjualan dan pembelian ritel bisnis. Mempromosikan bisnis juga 

menjadi salah satu faktor yang menjadi permasalahan pasar, tergantung 

bagaimana cara setiap perusahaan melakukannya.  

1.5.2 Market Segments  

Dalam proses pengembangan bisnis Microboox membutuhkan 

segementasi pasar yang spesifik. Dengan memetakan segmen pasar secara 

spesifik perusahaan dapat mengetahui siapa target yang akan mereka tuju, 

dengan siapa akan bersaing, dan jenis konsumen seperti apa yang 

dibutuhkan untuk menjadi pelaku kegiatan bisnis. Hal pertama yang 

dilakukan untuk mengetahui target market tersebut adalah dengan 
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menetukan fokus targetnya dan mengetahui kriteria target seperti apa yang 

akan dituju oleh perusahaan.  

1.5.2.1 Segmentasi Perilaku 

Pemilihan segmentasi perilaku ini dipilih berdasarkan dasar 

pengetahuan, loyalitas, dan respon dari pengguna terhadap produk atau 

jasa yang Microboox tawarkan. Yang dimaksudkan dalam segmentasi 

ini yakni masyarakat pria atau wanita pada usia produktif (15-50 tahun) 

atau angkatan kerja yang berbisnis.  

1.5.2.2 Segmentasi Psikogafis 

Sementara untuk segmentasi ini dipilih berdasarkan karakteristik 

dari hal hal yang disukai konsumen dan kegiatan yang akan dilakukan 

oleh konsumen tersebut. Pada segmentasi ini konsumen yang dipilih 

yakni kosumen yang berkeinginan untuk membangun atau 

mengembangkan bisnis. 

Dengan demikian segmentasi pasar yang akan Microboox tuju adalah 

masyarakat di usia produktif atau angakatan kerja yang ingin menghasilkan 

suatu penghasilan pribadi dengan berbisnis. 

1.5.3 Needs and Demands  

Faktor dari kebutuhan pasar muncul berdasarkan analisa manusia yang 

memiliki kebutuhan hidup yang beragam sehingga banyak dari masyarakat 

ingin membangun bisnis guna menghasilkan suatu penghasilan tamnbahan 

selain penghasilan perkerjaan. Namun tidak sedikit dari mereka dalam 

jangka waktu dekat menghentikan bisnis atau bisnis tersebut tidak 
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mengalami perkembanagan. Adapun faktor yang menyebabkan kegagalan 

berbisnis tersebut dirangkum dan dianalisa oleh ahli dan secara pribadi 

dalam bentuk tabel berikut.  

Tabel 1.8 Analisa Faktor Kegagalan Berbisnis 

Analisa Faktor  

Kieran Mohammed, MBA 

Analisa Faktor 

Pribadi 

1. Kurangnya pengalaman 

2. Tidak mempunyai modal 

yang cukup 

3. Lokasi yang buruk 

4. Pengelolaan inventaris yang 

buruk  

5. Overinvestment in fixed assets 

6. Pengaturan kredit yang buruk  

7. Menggunakan dana 

perusahaan untuk keperluan 

pribadi 

8. Pertumbuhan bisnis yang tak 

terduga  

9. Kompetisi industri  

10. Penjualan rendah  

1. Tidak memiliki kompetensi 

bisnis yang cukup  

2. Tidak memiliki lokasi bisnis 

yang strategis  

3. Salah memilih jenis binis dari 

awal perintisan  

4. Tidak memiliki sumber daya 

yang memadai  

5. Tidak berada didalam 

ekosistem bisnis yang tepat. 

Sumber: Hasil Analisa Pribadi (2020) 
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Berdasarkan pengamatan pada tabel bahwa kebutuhan pasar itu muncul 

secara tidak langsung dan selanjutnya dapat dianalisa dan dievaluasi secara 

tepat untuk menghasilkan solusi dari kebutuhan pasar tersebut. 

1.5.4 Switching Cost  

Peran konsumen terhadap perusahaan cukup penting dikarenakan tingkat 

daya beli produk perusahaan bergantung pada konsumen. Tidak hanya 

konsumen, branding juga menjadi peran yang tidak kalah penting bagi 

perusahaan. Dengan adanya branding yang dapat membangun citra 

perusahaan yang kuat dapat membawakan konsumen yang setia untuk 

perusahaan karena perusahaan ini sudah memiliki nama yang baik di pasar. 

Upaya dalam membangun citra perusahaan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengingkatkan brand equity 

perusahaan. Banyak perusahaan yang membangun brand equity mereka 

dengan menarik konsumen dengan segmen tertentu atau komunitas untuk 

menggunakan layanan perusahaan mereka dan bisa membuktikan bahwa 

komunitas itu bisa tetap bertahan dan puas dengan layanan usaha yang 

diberikan, karena perusahaan tersebut dapat menampung ide dan mengerti 

dengan apa ayng dimiliki konsumennya. Dari sini dapat dilihat bahwa 

bentuk layanan usaha dan konsumen berperan penting untuk 

mengingkatkan brand equity perusahaan.  

Bentuk layanan usaha Microboox antara penyedia jasa dan pengguna jasa 

ini berupa layanan yang dapat menguntungkan konsumen atau memiliki 

hubungan jangka panjang dengan konsumen. Bentuk layanan ini bisa 
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berupa layanan bimbingan dari awal terciptanya suatu ide hingga mereka 

menerima layanan jangka panjang berupa properti. Dengan adaya layanan 

seperti ini setidaknya Microboox dapat menghindari switching konsumen 

ke perusahaan lain dengan alasan kepuasan atau kenyamanan, meskipun 

hal itu bisa terjadi.  

1.5.5 Revenue Attractiveness  

Ketertarikan konseumen untuk menggunakan dan membayar jasa 

tergantung pada value yang ditawarkan oleh setiap perusahaan. Dengan 

mengevaluasi daya tarik konsumen dan analisa tren yang sedang terjadi di 

pasar setiap perusahaan dapat dapat menaikan keuntungan yang signifikan. 

Bagi perusahaan dibidang teknologi atau startup digital akan lebih mudah 

untuk mendapatkan konsumen yang mau menggunkaan dan membayar 

produk atau jasa tersebut karena kemudahan dan keunikan value yang 

selalu ditawarkan oleh perusahaan startup digital.    

Microboox sebagai perusahaan dibidang teknologi atau startup digital 

dapat menarik konsumen (pelaku bisnis) untuk menggunakan dan 

membayar jasa karena adanya peluang yang terjadi karena perkembangan 

teknologi yang sedang terjadi. Dengan menyediakan platform digital untuk 

membantu masyarakat atau pelaku bisnis dalam mewujudkan bisnis dapat 

menjadi solusi untuk masyarakat yang tidak pernah ditawarkan 

sebelumnya. 

1.5.6 Kesimpulan  
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Kesimpulan yang dapat diperoleh dari seluruh penjabaran diatas 

bahwa sebuah perusahaan dibidang teknologi atau startup digital 

memiliki potensi daya tarik yang cukup besar untuk setiap target pasar 

yang dituju karena kemudahan dan keunikan value yang ditawarkan. 

Namun sebelum proses pengembangan bisnis diperlukannya penentuan 

segmentasi pasar yang tepat dalam mendapatkan konsumen agar 

perusahaan dengan tepat memberi solusi akan kebutuhan dan keinginan 

konsumennya.  

Berdasarkan penjabaran faktor masalah yang dialami konsumen 

microboox hadir untuk memberikan solusinya. Selain itu dengan adanya 

perkembangan teknologi di dunia bisnis Microboox menyediakan sebuah 

platform digital sebagai value perusahaan untuk menjadi daya tarik 

perusahaan terhadapa konsumen. Disamping itu diperlukannya branding 

perusahaan untuk meningkatkan brand awarenss perusahaan agar 

konsumen (pelaku bisnis) tidak melakukan switching cost ke perusahaan 

lain dan tetap bertahan atau setia dengan pelayanan Microboox.  

1.6 Key Trends  

1.6.1 Technology Trends  

Perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia ditandai dengan 

tingginya pengguna internet di masyarakat menyebabkan cepatnya 

penyebaran arus informasi dan terselesaikannya seluruh pekerjaan secara 

cepat. Menurut data sebuah sumber menyatakan, bahwa terdapat 132 juta 

penduduk Indonesia yang aktif menggunakan Internet, diikuti 130 juta 
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diantaranya aktif dalam media sosial. Hal ini menyatakan bahwa 

masyarakat Indonesia konsumtif dalam teknologi.  

Dampak dari tingginya penggunaan internet ini berpengaruh pada 

peningkatan pengguna e-commerce yang tinggi. Pertumbuhan positif e-

commerce di Indonesia membuat perubahan pola belanja masyarakat yang 

semakin bergeser ke arah elektronik atau belanja online. Hal ini membuat 

beberapa gerai ritel di Indonesia berhenti beroperasi. Asosiasi Pengusaha 

Ritel Indonesia (APRINDO) memprediksi akan ada lebih dari 50 gerai ritel 

berhenti beroperasi dan mencoba mengubah format bisnis mereka agar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. . Kelebihan dari e-commerce 

sendiri adalah mereka terus berinovasi mengikuti kebutuhan dan tren yang 

ada di pasar. Contohnya market di media sosial seperti Facebook dengan 

Instagram dan Twitter berbeda, itulah kenapa dinyatakan pada data diatas 

terdapat pemenang yang berbeda dalam setiap platform media sosial. 

Penjabaran sebelumnya juga membuktikan bahwa umur juga berpengaruh 

dalam perkembangan e-commerce dan teknologi.  

Persaingan di dunia teknologi semain ketat, membuat perusahaan 

dibidang teknologi dan digital tidak boleh berhenti untuk berinovasi. 

Persaingan inilah yang terkadang membuat masyarakat tidak bisa memilih 

mana yang akan mereka gunakan. Dalam beberapa situasi, konsumen 

melakukan pencarian informasi untuk sedikit menambah informasi atau 

sebaliknya cukup menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki. 

1.6.2 Regulatory Trends  
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Regulasi di Indonesia kini mulai berubah dan beradaptasi seiring 

berubahnya pola masyarakat dan kemajuan teknologi, banyaknya startup 

yang berkembang pesat, dan pengusaha yang semakin menjamur, 

mengakibatkan regulasi yang pasti akan berubah.  

1.6.2.1 Going Cashless 

Perusahaan-perusahaan startup terbesar di Indonesia menciptakan 

lebih banyak aplikasi agar orang Indonesia tidak kehabisan uang. 

Sebagai contoh Gojek yang telah memungkinkan orang untuk 

membayar layanan sesuai permintaan melalui aplikasi seluler. Pada 

Konferensi Internet Seluler Global 2017, CEO Gojek Nadiem 

Makarim mengungkapkan bahwa pengguna akan dapat menggunakan 

layanan pembayaran elektronik Go-Pay untuk bertransaksi di berbagai 

pasar online dalam tiga hingga enam bulan ke depan.  

Selain itu orang Indonesia saat ini sudah banyak yang berbelanja di 

toko online mapun offline dengan menggunaka dompet virtual seperti 

OVO, Dana, Link Aja, dan lain-lain, bahkan membeli reksa dana lokal 

dengan Bareksa. Hal ini tentu berdampak pada regulasi pemerintah 

mengenai peredaran uang dan pola masyarakat, sehingga mereka tidak 

perlu membawa uang kemana-mana. 

1.6.2.2 Pinjaman  

 Pinjaman adalah sektor fintech yang populer dan akan terus 

tumbuh. Faktanya, 17 persen startup fintech adalah platform 

peminjaman, dan bisnis seperti Modalku dan Investree adalah 
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pemimpin di sektor ini. Kepercayaan konsumen dalam bisnis pinjaman 

mendapat dorongan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

mengenai layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi. 

Perluasan tempat peminjaman akan membantu mendukung usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.  

1.6.2.3 Perbaikan Regulasi Fintech 

Pada tahun 2016, 49 persen pengusaha fintech (Financial 

Technology) merasa bahwa proses regulasi di Indonesia untuk fintech 

terlalu lambat, dan 61 persen merasa bahwa regulasi di Indonesia tidak 

cukup jelas. Di Tahun 2017 pemerintah Indonesia mengambil langkah-

langkah untuk menyediakan lingkungan regulasi yang lebih baik dan 

jelas untuk startup fintech, dan ini akan berlanjut pada 2018. Ini akan 

memberi kepercayaan kepada pendiri dan investor startup di fintech 

Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari Indonesia telah 

meluncurkan sistem pendaftaran untuk startup fintech, menandai 

adanya pengakuan formal dari sektor ini.  

1.6.3 Societal and Cultural Trends 

Indonesia termasuk dalam empat besar negara yang berpenduduk 

terbanyak di dunia. Dengan jumlah penduduk sekitar 258 juta jiwa, hingga 

kini Indonesia hanya berada di peringkat kelima dalam hal kemakmuran di 

ASEAN. Tentu saja Indonesia menginginkan perubahan dan kemajuan 

ekonomi, dan salah satu harapannya adalah dari adanya bonus demografi 

di Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun 2020-2030. Dengan 
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adanya bonus demografi memberikan dampak terhadap Indonesia berupa 

menurunya tingkat ketergantungan di Indonesia dan jumlah usia produktif 

yang mendominasi.  

Usia produktif yang merupakan generasi Y yang mendominasi penduduk 

di Indonesia dapat menjadi harapan bagi kemajuan Indonesia, khususnya 

dalam pertumbuhan ekonomi. Generasi Y memiliki karakter tersendiri, 

cara bekerja yang berbeda, memandang masalah dengan cara berbeda, dan 

tentunya menghasilkan karya dengan cara yang berbeda. Salah satu 

faktornya adalah karena generasi Y lahir dan berkembang di era digital dan 

tidak bisa lepas dalam kesehariannya dengan berbagai perangkat digital 

atau platform online. 

Adanya pola perilaku seperti ini pada generasi Y tentu bukan 

sekedar menjadi kebiasaan yang tidak berdampak. Jika diperhatikan dan 

dipersiapkan secara matang, bonus demografi dari generasi Y ini bisa 

menjadi peluang tumbuh suburnya ekonomi di Indonesia. Salah satunya 

adalah terbukanya beragam lahan pekerjaan baru yang akan tumbuh di 

Indonesia. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan dan bidang-bidang baru yang 

tidak ada sebelumnya, namun lahir pada saat generasi Y mengambil 

kesempatan, berkreasi, dan mengembangkan beragam bisnisnya. 

1.6.4 Socio Economic Trends  

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi 

Indonesia pada kuartal II-2018. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,27% secara 

tahunan pada periode April-Juni 2018.  Sedangkan World Economic Forum 
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tahun 2015 memprediksikan Indonesia di tahun 2020 akan menempati 

peringkat ke-8 ekonomi dunia, dengan pengguna internet mencapai 140 

juta. Hal ini membuat Indonesia akan menjadi pasar digital terbesar di Asia 

Tenggara tahun 2020. Tentu saja hal ini terjadi karena pada tahun 2020 

adalah tahun bonus demografi dimulai. Diketahui pula bahwa generasi Y 

yang akan mendominasi ini memiliki pola perilaku dengan teknologi tinggi 

dan tentu kreatifitas yang tinggi. 

Berbekal pengetahuan dan peningkatan keterampilan dari generasi Y 

Indonesia, banyak sekali tumbuh perusahaan atau startup baru yang 

berbasis teknologi atau aplikasi digital. Awalanya dunia startup mungkin 

tidak begitu dilirik dan menjanjikan. Namun mulai tahun 2013, startup 

digital di Indonesia mulai berkembang. Dari data statistik yang dilansir 

BPS, dari tahunn 2006-2016 jumlah e-commerce di Indonesia naik hingga 

17%. Totalnya berkisar hingga 26,2 juta. Artinya penggunaan platform 

online atau digital sangat tinggi, khususnya bagi para pengguna media 

digital yaitu generasi Y. 

Dengan adanya startup yang terus bermunculan dapat membantu 

pembentukan lapangan perkerjaan baru bagi masyarakat. Efek ekonomi 

dari startup digital sangat berdampak besar bagi Indonesia. mengambil 

contoh dari Gojek, dengan adanya platform tersebut di kota besar 

Indonesia, mampu membuka lapang pekerjaan baru bagi ribuan orang dan 

menolong ojek yang sudah sepi peminat. Dengan adanya generasi Y yang 

terus tumbuh dan berkembang, dapat memberi banyak dampak positif 
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khususnya dalam bidang ekonomi yang didapatkan oleh Indonesia. salah 

satunya adalah pengurangan jumlah pengangguran dan terbukanya banyak 

lahan pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia. 

1.6.5 Kesimpulan 

Tren perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia berdampak pada 

seluruh bidang bisnis. Dampak yang diberikan dari perkembangan 

teknologi ini memberi peluang yang besar bagi perekonomian Indonesia. 

Kemudahan yang didapatkan dari penggesaran teknologi lama dengan 

teknologi baru yaitu kemudahan dalam perputaran informasi, kehematan 

waktu atau kecepatan pekerjaan, biaya yang tergolong lebih murah dan 

lainnya. Selain itu tren teknologi juga sangat berpengaruh besar bagi 

perekonomian Indonesia dengan munculnya perusahaan dibidang 

teknologi dan digital terutama startup digital yang dapat mengurangi 

pengangguran dan bertambahnya lapangan pekerjaan di Indonesia.  

Munculnya startup digital yang semakin bertambah setiap tahunnya juga 

dipengaruhi oleh keberadaan generasi Y dengan memiliki karakteristik 

tersendiri yang sukadengan pekerjaan kreatif dan fleksibel. Potensi dari 

pengembangan diri generasi Y mampu membuka peluang untuk menjadi 

wirausaha muda yang sangat dekar dengan teknologi sehingga mampu 

melahrikan platform atau bisnis kreatif yang bisa membantu memberi 

solusi dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia. 

1.7 Macro Economic Forces  

1.7.1 Global Market Condition  
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Prediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 yang meningkat 

harus mengalami hambatan akibat dampak wabah Covid-19. Kondisi ini 

mengubah perekonomian secara global, tidak hanya di Indoneisa 

melainkan seluruh dunia sedang mengalami masa krisis dalam kurun waktu 

tiga bulan terakhir pada awal tahun 2020. Bank Indonesia (BI) menjelaskan 

bahwa pada TW3-19 terjadi pelemahan ekonomi yang luas dan setelah 

TW4-19 menunjukan awal sinyal pemulihan akibat perbaikan kinerja 

ekspor dan sektor di beberapa negara utama seperti Eropa, Inggris, dan 

Jepang. Pelemahan ekonomi di beberapa negara utama ini dipicu oleh 

permintaan dunia yang ikut melemah juga, namun kondisi ini dapa 

diimbangi oleh kinerja ekonomi AS dan Tiongkok yang mulai membaik 

dan tumbuh stabil pasca kesepakatan dagang AS dan Cina di Oktober 2019.  

 

Gambar 1.8 Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2020 Versi IMF 

Sumber: International Monetary Fund (IMF) (2020) 

Berdasarkan gambar grafik proyeksi 1.6, salah satu organisasi 

internasioanl Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksi 
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pemangkasan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2020, yakni dari -3% 

pada Apris menjadi -4,9% pada Juni. Dikatakan bahwa proyeksi ini dapat 

memprediksi perekonomian hampir secara global akan mengalami 

kontraksi negatif, kecuali di Tiongkok yang mengalami kenaikan 1%. 

Namun perekonomian Indonesia tetap diprediksi dapat tumbuh walaupun 

jatuh 4,5% dibandingkan 2019. Kepala Ekonomi IMF menjelaskan, proses 

pemulihan ekonomi dari dampak wabah Covid-19 akan memakan waktu 

yang cukup lama dari yang direncanakan, hal ini disebabkan oleh 

pertumbuhan konsumsi yang terus tertekan secara global. Melemahnya 

pertumbuhan konsumsi ini terjadi di negara maju maupun berkembang, 

kecuali di AS yang mengalami aktivitas konsumsi yang kuat ditopang oleh 

perbaikan kinerja tenaga kerja negara dan belanja akhir tahun. Pelemahan 

konsumsi terjadi karena penurunan daya beli dan kepercayaan konsumen 

terhadapa kondisi ekonomi, kenaikan inflasi negara dan pendapatan rumah 

tangga. Keselurahan kondisi market global pada negara maju dan 

berkembang ini kedepannya akan dipengaruhi oleh kondisi dan 

kemampuan setiap negara dalam mengatasi wabah Covid-19 dalam 

mencegah pelamahan kondisi ekonomi domestik negara.  

1.7.2 Capital Market  

Dampak wabah Covid-19 tidak hanya berhenti di pertumbuhan 

ekonomi global saja, begitu juga dengan pasar modal dunia. Banyak negara 

dunia yang mengalami disrupsi atau gangguan yang mengakibatkan 

industri tidak berjalan selayaknya aktivitas perekonomian biasanya. 
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Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa 

perkegerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun signifikan 

pada Maret 2020 hingga April 2020 tercatat turun sebesar 26,43% menjadi 

4.635 diikuti penurunan kapitalisasi pasar sebesar 26,11% menjadi Rp 

5.368 triliun. Dampak negatif dari penurunan pasar modal di Indonesia ini 

menyebabkan investor global dan domestik merespon negatif pasar 

keuangan internal maupun ekternal. Karena ketidakpastian itu banyak 

investor asing yang keluar dari pasar domestik dan beralih ke investasi yang 

aman. Artinya, dapat diprediksi ada tingkat risiko investasi di Indonesia 

yang meningkat dan peluang investasi yang bisa menurun. Meski demikian 

menurut BEI aktivitas perdangan dan penjualan di Indonesia masih 

berjalan cukup baik pada Maret 2020 dibandingkan rata-rata perdangan 

pada Januari dan Februari. Karena kondisi ini kecenderungan tekanan jual 

seperti pada pasar global sangat mempengaruh pasar modal di Indonesia, 

pergerakan pasar modal akan kembali jika penaganan wabah Covid-19 

menunjukan hasil yang signifikan. 

1.7.3 Commodity and Other Resources  

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif disebabkan baik 

oleh faktor eksternal maupun internal. Pertama, perekonomian global pada 

akhirnya menunjukkan peningkatan. Kedua, harga komoditas mengalami 

peningkatan di mana bagi negara yang kaya akan sumber daya seperti 

Indonesia, hal ini dapat mendorong ekspor. Indonesia merupakan produsen 

minyak sawit mentah dan batu bara thermal terbesar di dunia. Ekspor 
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komoditas utama lainnya termasuk gas, minyak mentah dan karet. Ketiga, 

pemerintah Indonesia telah meluncurkan serangkaian reformasi atau “paket 

ekonomi” untuk mengatasi hambatan peraturan dan menarik investasi 

swasta. Pendanaan pemerintah untuk infrastruktur juga diprioritaskan dan 

terus meningkat di masa yang akan datang. 

Komoditas tambang, minyak, dan gas bumi dianggap sumber 

penerimaan negara dan bukan sebagai sumber penggerak perekonomian 

negara. Sementara dibidang ketenaga kerjaan, peningkatan produktivitas 

pekerja menjadi sangat penting bagi perekonomian secara keserluruhan 

karena dapat mempertahankan daya saing global. Dikarenakan mayoritas 

pekerja di Indonesia yang memiliki jam kerja yang lama dengan upah yang 

tergolong rendah, maka peningkatan produktivitas menjadi unsur penting 

menuju perekonomian yang lebih kompetitif dan sejahtera. Produktivitas 

pekerja, ditetapkan sebagai PDB per pekerja, telah mengalami peningkatan 

secara bertahap dari waktu ke waktu di Indonesia, di mana tingkat 

produktivitas di sektor industri hampir dua kali lipat produktivitas sektor 

jasa and empat kali lipat produktivitas sektor pertanian.Tren ini sebagian 

dikarenakan investasi di bidang infrastruktur, serta perubahan struktural di 

mana terjadi peningkatan jumlah pekerjaan di sektor industri dan sektor 

bernilai tambah sementara pekerjaan di sektor pertanian dengan nilai 

tambah yang lebih kecil mengalami penurunan.  

Perkembangan di harga komoditas dan naiknya PDB pekerja 

memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, hal ini juga 
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memberikan dampak pada sektor industry yaitu terciptanya kesejahteraan 

dan keadaan yang stagnan dalam industry tersebut. 

1.7.4 Economic Forces  

Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016, yang disusun oleh 

lembaga World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-

62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur -- peringkat yang 

bertahan di standar rata-rata, namun justru menyebabkan beberapa masalah 

besar dalam perekonomian Indonesia. Biaya logistik yang sangat tinggi, 

berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing (karena 

biaya bisnis yang tinggi). Pembangunan infrastruktur dan pengembangan 

ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena 

pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek 

multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk 

memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran 

barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. 

Kekuatan ekonomi akan selalu berkaitan dengan ketersediaan, produksi, 

dan distribusi sumber daya masyarakat. Organisasi bisnis di setiap 

masyarakat memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis 

mereka. Kondisi ekonomi ini akan mempengaruhi alokasi sumber daya 

yang tersedia dan sumber daya yang langka. 

1.7.5 Kesimpulan 

Kondisi dunia akibat wabah virus Covid-19 sangat mempengaruhi 

kegiatan pereknomian dunia. Keselurahan nasib kondisi market global di 
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negara maju dan berkembang kedepannya akan dipengaruhi oleh 

kemampuan setiap negara dalam mengatasi wabah Covid-19 dalam 

mencegah pelamahan kondisi ekonomi domestik negara. Seingin 

berjalannya waktu pada Juni 2020 perekonomian global termasuk di 

Indonesia sudah menunjukan konidisi yang membaik walaupun masih 

terhambat akan protokol kesehatan yang berlaku di setiap negara. 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi global, perbaikan harga komoditas, dan berbagai program 

infrastruktur domestik diyakini akan terus mendukung momentum 

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.  

Dampak baik atau buruk keadaan bagi pertumbuhan ekonomi dunia akan 

berpengaruh pada sektor industri negara, seperti angka ekspor atau yang 

membesar atau mengecil atau dapat membuka peluang bagi pengusaha 

untuk mengembangkan usaha bahkan dapat menghambat pertumbuhan 

usaha setiap individu masyarakat.  

1.8 Business Model Canvas  

Tabel 1.9 Business Model Canva Microboox 
Nama Perusahaan: MICROBOOX 

Nama Badan Usaha: PT. Microboox Karya Indonesia  
Problem We Solved: 

- Membantu untuk memulai bisnis berupa bisnis rintisan atau bisnis franchisng 

- Membantu mengembangkan bisnis yang gagal atau berhenti karena beberapa alasan. 

KEY PARTNERSHIP KEY ACTIVITIES 
VALUE 

PROPOSITION 
CUSTOMER 

RELATIONSHIP 
CUSTOMER 
SEGMENTS 
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Optimization and 

Economy: 

Bermitra dengan 

pihak-pihak terkait 
komunitas bisnis, 

perusahaan 

pendanaan, IT 

Resources, dan 
Franchisor. 

 

Strategic Alliance 

between non-

competitor: 

1. Web and Apps  

IT Resources  

2. Properti  
Bahan baku 

pembangunan 

properti dan 

pembuatan mebel. 

3. Perusahaan 

pendanaan 

Bank dan 

perbankan, 
pinjaman modal 

kerja 

4. Technology 

devices 
Financial 

Technology 

(OVO, Dana, Link 

Aja, dll.) 

 

Coopetition: 

Bekerjasma dengan 

perusahaan 
kompetitor seperti 

perusahaan retail yang 

berpeluang 

melakukan 
franchising. 

Platform: 

Menjadi wadah bagi 

klien melakukan 

pembuatan bisnis 
(bisnis rintisan atau 

franchising) melalui 

website atau Mobile 

Application.  
 

Problem Solving: 

Membantu 

pengontrolan bisnis 
klien dan 

pemecahan masalah 

berbisnis yang 

dimiliki klien ketika 

sebelum atau 

sesudah bisnis 

berjalan. 

 

Production: 

1. Design  

Proses 

perencanaan 
model properti 

(booth atau 

toko) 

2. Production  
Proses 

pembuatan 

model properti 

bisnis 1:1, 
hingga 

pengawasan 

dan serah 

terima properti 
kepada klien. 

Performance: 

Menyediakan mobile 

application dan website 

untuk klien mengontrol 
bisnis yang dijalankan. 

 

Customization:  

- Terdapat pemilihan 
bentuk bisnis untuk 

klien, bisnis rintisan 

(pribadi) dan 

franchising. 
- Terdapat pemilihan 

jenis atau bentuk 

properti bisnis yang 

akan digunakan. 

 

Getting The Job Done: 

Menggunakan website 

atau mobile application 
dalam pembuatan bisnis 

dengan waktu yang 

singkat dan lengkap 

untuk menyeselaikan 
masalah klien yang 

bingung atau ragu 

dalam membuat bisnis.  

 

Accessibility  

Akses yang mudah 

dalam pembuatan bisnis 

dan pengonttolan atau 
pengelolaan bisnis yang 

dapat dilakukan kapan 

dan dimanapun. 

Jangka Waktu: 

 

1. Long term 

Hubungan 
jangka panjang 

dengan klien 

setelah 

launching 
bisnis, berupa 

property 

maintenance, 

business 
controlling and 

development, 

dan community 

development. 
 

Model pelayanan: 

1. Automated 

service 
Menggunakan 

web atau 

mobile app 

sebagai bentuk 
layanan 

Microboox 

untuk klien. 

2. Self service 
Klien 

melakukan 

pemilihan dan 

pemetaan 
konsep bisnis 

sesuai dengan 

keinginan klien 

melalui web 
atau mobile 

application. 

 

Involvment With 

Customer: 

1. Community  

Komunitas-

komunitas 
bisnis stsrtuo 

yang bisa 

diikuti pada 

fase ke 3 
perusahaan 

yaitu 

collaborative 

atau incubator 
space. 

 

Segmented Market  

1. Gender  
Laki-laki dan 

perempuan 

2. Ekonomi  

Seluruh 

tingkatan 

ekonomi 

3. Usia 

15-50 Tahun 

4.  

 
Menyasar 

masyarakat 

angkatan kerja (usia 

produktif) di 

Indonesia yang 

memiliki latar 

belakang 

kebutuhan, jenis, 
dan bentuk 

berbisnis yang 

berbeda, namun 

memiliki tujuan 
yang sama yaitu 

ingin memiliki atau 

memulai suatu 

bisinis dan 
berbisnis. 

  

KEY RESOURCES 
 

CHANNELS 
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Physical  

Kantor utama, peralatan komputer atau 

digital, kendaraan, gudang dan collaborative 

space. 
 

Financial  

1. Modal (dana pribadi founder) 

2. Fee proyek awal  
3. Modal (instansi perbankan) 

4. Modal (investor) 

5. Saham perusahaan 

 

Human  

1. Technology resources 

Website dan mobile application developer 

(full stack developer) 

2. Properti   
Booth atau toko desainer  

 

Intellectual  
Originalitas website dan aplikasi, originalitas 

desain properti, hak paten brand, hak paten 

SOP pelayanan, database customer atau 

client, dan database partnership atau 
franchisor. 

Type Direct: 

1. Website perusahaan dan website 

pelayanan usaha. 

2. Aplikasi perusahaan dan aplikasi 
pelayanan usaha. 

3. Media sosial. 

4. Kantor dan collaborative space 

Microboox 
 

Channels Phase:  

1. Awareness  

Referral programs (mulut ke mulut), 
website, media sosial dan portofolio 

perusahaan 

2. Evaluation  

Klien mendapatkan info lebih lanjut 

mengenai perusahaan melalui pihak 

perusahaan seperti telepon, website 

atau mobile app dan kantor. 

3. Purchase  
- Klien (pemilik bisnis) ke 

Microboox (perusahaan) 

Membayar jasa perusahaan sesuai 

dengan keseluruhan pemilihan 
yang dilakukan klien pada web 

atau mobile app saat pembuatan 

bisnis. 

- Kustomer (pemilik bisnis) ke 

 klien (pemilik bisnis) 

membayar produk yang dijual 

dengan financial technology 

(fintech) yang sudah disediakan 
oleh Microboox. 

4. Delivery  

- Melalui training, workshop atau 

presentasi yang dilakukan 
Microboox kepada lembaga atau 

komunitas  

- Melalui infografik pada website 

perusahaan. 
- Review client. 

5. After sales 

- Property maintenance 

- Business controlling and 
developing  

- Community development 

COST STRUCTURE REVENUE STREAMS 
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Model / concept:  

1. Value driven  
Biaya yang diberikan kepada klien 

bergantung pada jenis dan kebutuhan 

bisnis yang dipilih klien. 

2. Economy of scope  
 

Types: 

1. Fixed cost  

Gaji karyawan, pajak bangunan, 

pajak usaha, transportasi, operasional 

website / mobile app, dan 

operasional bangunan (listrik, air, 

dan internet) 

2. Variable cost  

Properti, marketing, finansial, dan 

konsumsi. 

Model / concept:  

1. Usage fee  

Lamanya penggunaan jasa dan 

berdasarkan pemilihan jenis dan 

tingkatan kebutuhan klien sesuai 

dengan ketentuan tertulis. 

 

Pricing Model: 

1. Dynamic Pricing 

Negotiation: 

Harga yang akan ditentukan oleh 

Microboox tergantung pada 

kesepakatan antara klien (pemilik 

bisnis) dengan Microboox 

(perusahaan penyedia jasa) 

 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

1.8.1 Value Proposition  

a. Performance  

Microboox sebagai perusahaan dibidang teknologi dan digital atau 

startup digital membantu pelaku bisnis untuk membangun dan 

mengembangkan bisnis dalam waktu yang singkat. Dengan 

menyediakan sebuah platform digital pada aplikasi dan website 

Microboox memberikan solusi kepada pelaku bisnis yang memiliki 

masalah dalam memulai bisnis atau pernah mengalami kegagalan 

berbisnis sehingga dapat mewujudkannya dan mengoperasikannya 

dengan cara yang lebih efektif dan efisen. Dengan penawaran demikian, 

konsumen (pelaku bisnis) akan lebih memilih Microboox dibadingkan 

dengan platform digital lainnya. 

b. Customization  

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan 

Microboox pada website dan aplikasi pelaku bisnis dapat memilih 



EINA – Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XXII- Ganjil 2020/2021 
 

50 

sendiri bentuk bisnis yang ingin dijalankan dengan 2 bentuk model 

bisnis sebagai berikut: 

1. Bisnis rintisan pribadi (startup) 

2. Franchising  

Dengan demikian, pelaku bisnis dapat memilih jenis bisnis dan jenis 

franchising sesuai dengan yang Microboox sediakan. Contohnya 

seperti bisnis food and beverages, bisnis jasa, bisnis teknologi, dan lain 

sebagainya. Pemilihan lainnya yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis 

adalah pemilihan jenis tipe properti yang dapat digunakan. Jenis tipe 

properti ini dibagi berdasarkan luasan, ukuran, dan jenis bisnis yang 

dipilih pelaku bisnis kemudian dapat disesuaikan kepada bentuk 

propertinya. 

c. Getting The Job Done  

Salah satu permasalahan yang ingin diselesaikan microboox adalah 

dengan adanya banyak talenta bisnis namun ragu dalam memulai 

berbisnis. Dengan adanya konsep layanan one stop service, Microboox 

membantu pelaku bisnis untuk membuat atau memulai bisnis secara 

bebas. Mulai dari tahap perencanaan dan perancangan hingga mampu 

untuk melakukan peluncuran bisnis dengan waktu yang singkat. 

d. Accessibility  

Dari keseluruhan value proposition yang akan ditawarkan 

Microboox nilai aksesibilitas merupakan nilai yang paling penting 

karena seriring berkembangnya teknologi manusia memperlukan 
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proses kerja yang lebih mudah dan cepat. Pembuatan bisnis yang 

semula membutuhkan waktu lama untuk mewujudkannya, sekarang 

dengan menggunakan platform digital Microboox pelaku bisnis dapat 

mewujudkannya dengan waktu yang singkat. Selain itu setelah bisnis 

berhasil diwujudkan, pelaku bisnis dapat melakukan controlling bisnis 

hanya melalui aplikasi Microboox. 

1.8.2 Customer Relationship  

Dalam rangka berinteraksi dan menjaga loyalitas konsumen (pelaku 

bisnis) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Microboox untuk 

dilakukan dan dipertahankan dengan penjabaran sebagai berikut. 

a. Long Term Relationship  

Microboox berupaya untuk dapat menjalin interaksi yang baik 

dengan konsumen atau pelaku bisnis sebagai bentuk kepuasan atas 

layanan yang diberikan Microboox. Salah satu bentuk interaksi 

tersebut adalah Microboox akan memberikan pengawasan dan 

pengaturan manajemen bisnis retail (business controlling and 

developing) hingga pelaku bisnis dapat menstabilkan bisnisnya. 

Selain itu hubungan jangka panjang yang dijalin Microboox adalah 

dengan adanya pemeliharan atau perawatan aset tetap bisnis berupa 

properti (property maintenance) dan community development. 

b. Automated Service  

Sebagai perusahaan yang bisa dikatakan bergerak pada bidang 

teknologi digital Microboox akan melakukan seluruh kegiatan bisnis 
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dengan bantuan teknologi melalui website dan aplikasi. Dengan begitu 

sistem yang akan digunakan Microboox adalah sistem interaksi 

otomatis, dimana seluruh data konsumen (pelaku bisnis) dapat yang 

dilengkapi melalui website atau aplikasi akan langsung masuk ke 

dalam basis data Microboox.  

c. Self Service  

Penggunaan fasilitas digital berupa website atau aplikasi pelaku 

bisnis Microboox dapat melakukan seluruh kegiatan bisnis mulai dari 

pemilihan hingga pemetaan konsep bisnis secara besar sesuai dengan 

keinginan konsumen (pelaku bisnis). 

d. Community  

Keseluruhan upaya Microboox pada model pelayanan yang ingin 

ditawarkan, Microboox juga ingin melakukan interaksi dengan adanya 

keterlibatan konsumen (pelaku bisnis) dalam model pelayanan 

Microboox. Pada fase ketiga perusahaan Microboox akan membangun 

sebuah collaborative space sebagai tempat berkumpulnya komunitas 

bisnis yang terintegrasi dengan kolaborasi yang baik guna mencapai 

tujuan bersama. Setelah pelaku bisnis berhasil meluncurkan bisnis, 

pelaku bisnis dapat bergabung dengan komunitas atau dapat menjalin 

kemitraan dengan Microboox.  

1.8.3 Customer Segments  

a. Segmented Market  
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Sebagai perusahasan startup digital, segementasi konsumen 

Microbox yang dituju  memiliki ciri konsumen yang jelas mulai sejak 

perusahaan berdiri hingga perusahaan itu bisa bersaing.  

Kriteria konsumen yang ingin dicapai oleh Microboox adalah 

sebagai berikut: 

 Konsumen dengan gender pria dan wanita 

 Konsumen dengan ekonomi mengarah ke seluruh tingkatan 

ekonomi 

 Konsumen masyarakat Indonesia yang berada pada usia angkatan 

kerja atau usia produktif dari usia 15 – 50 tahun. 

 Konsumen yang ingin membangun bisnis namun tidak memiliki 

kompetensi bisnis dan tidak memiliki resources atau ekosistem 

bisnis yang tepat. 

 Konsumen yang ingin melakukan waralaba untuk mulai 

berbisnis. 

 Konsumen yang membutuhkan pendanaaan untuk modal 

bisnisnya.  

Segmentasi Microboox menyasar ke seluruh masyarakat Indoneisa 

pada usia angkatan kerja (usia produktif) tanpa ada kriteria tingkatan 

ekonomi tertentu. Karena potensi bisnis dapat mulai dari siapa saja. 

selain itu pemilihan segmentasi pasar ini berdasarkan dari latar 

belakang kebutuhan, jenis, dan bentuk bisnis yang berbeda namun 
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klien memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memiliki bisnis dan 

berbisnis.   

1.8.4 Channels 

Upaya untuk mencapai valu propostion yang ditawarkan Microboox 

kepada konsumen (pelaku bisnis) akan dilakukannya langkah dijabarkan 

sebagai berikut. 

a. Awareness 

Pada fase awal perintisan Microboox untuk menyampaikan value 

kepada konsumen perlu digunakannya strategi referral marketing. 

Referral Marketing  merupakan cara untuk mendapatkan lebih banyak 

pembeli melalui rekomendasi para konsumen. Strategi ini serupa 

dengan promosi yang dilakukan dari mulut ke muluh namun dapat 

memberikan intensif ketika konsumen Microboox berhasil mengajak 

orang lain untuk menggunakan produk atau jasa Microboox.  

Fokus Microboox pada fase awal untuk mendapatkan konsumen 

adalah dengan cara mencari proyek-proyek sebagai portofolio 

Microboox. Selain itu, pada fase awal Microboox akan mengikuti 

workshop atau pameran bisnis sebagai bentuk portofolio selain proyek 

yang telah dikerjakan.  

Kemudian pada fase berikutnya Microboox akan melakukan 

promosi melalui media promosi lain sebagai media promosi 

Microboox seperti website perusahaan dan media sosial agar calon 
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konsumen Microboox dapat mempercayai keberadaan dan talenta 

Microboox. 

b. Evaluation  

Pada fase awal perusahaan akan membantu calon konsumen (pelaku 

bisnis) dalam menyampaikan value proposition dari Microboox 

melalui pertemuan di luar ruangan atau kantor Microboox seperti co-

working space dan memlalui telepon atau telepon video, karena pada 

fase awal Microboox belum memiliki kantor utama atau kantor tetap 

yang resmi sebagai tempat pertemuan.  

Kemudian pada fase berikutnya, setelah Microboox memiliki kantor 

fisik dan website atau aplikasi penyampaian valu proposition akan 

lebih mudah dan kegiatan pertemuan dapat terjadi sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

c. Purchase  

Terdapat dua macam cara konsumen (pelaku bisnis) dalam melakukan 

pembelian dan pembayaran produk atau jasa Microboox yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Klien (pemilik bisnis) ke Microboox (perusahaan penyedia jasa) 

Pembayaran jasa perusahaan dari klien sesuai dengan pemilihan 

pada website atau mobile application  saat pembuatan bisnis 

2. Kustomer (pemilik bisnis) ke Klien (pemilik bisnis) 
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Pembayaran produk yang dijual oleh klien Microboox (pemilik 

bisnis) nantinya akan melalui financial technology (fintech) yang 

telah disediakan oleh Microboox. 

d. Delivery  

Dalam upaya penyampaian Value Proposition Microboox kepada 

konsumen ada beberapa rencana cara yang akan dilakukan seperti 

perencanaan pembuatan acara training atau pelatihan bisnis, 

workshop, dan presentasi atau pitching kepada lembaga atau 

komunitas yang memiliki tingkat usia angkatan kerja yang tinggi. 

Kemudian pada website perusahaan akan diberikan infografik berupa 

kritik, saran dan review dari konsumen Microboox.  

e. After Sales 

Setelah terjadi transaksi atau pelaku bisnis sudah dapat meluncurkan 

bisnisnya, pelaku bisnis dapat melakukan community development 

atau pengembangan komunitas dan partnership dengan komunitas 

bisnis Microboox. Tujuannya untuk mendukung eksternal bisnis.  

1.8.5 Key Activities  

Key activities yang dilakukan oleh Microboox merupakan aktivitas 

yang akan dilakukan secara rutin sebagai bentuk interaksi dan kegiatan 

bisnis antara konsumen (pelaku bisnis) dengan Microboox. Aktivitas 

kunci yang akan dilakukan Microboox akan dijabarkan sebagai berikut. 

a. Platform  
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Microboox selaku startup digital menyediakan sebuah platform 

digital berupa website dan aplikasi yang akan menjadi tempat atau 

wadah bagi konsumen dalam melakukan kegiatan pembuatan bisnis 

dan pengontrolan bisnis. Selain itu pada website atau aplikasi 

Microboox konsumen (pelaku bisnis) dapat melakukan franchisng 

usaha dengan mitra terpacaya dan siap untuk melakukan franchising 

atau kerjasama dengan konsumen. 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada interface website 

dari Microboox untuk konsumen, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Pelaku bisnis membuka website Microboox 

di www.microboox.co/buatbisnis. 

 

klik beranda pada halaman website 

Microboox. 

 

pilih atau klik daftar jadi pengusaha pada 

halaman. 

http://www.microboox.co/buatbisnis
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Bagan 1.1 SOP Interface Website Microboox Untuk Konsumen  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020)  

 

 Adapun Standar Opersional Prosedur (SOP) pada interface aplikasi 

Microboox untuk konsumen melakukan pelayanan, sebagai berikut: 

Pelaku usaha membaca panduan 

pendaftaran menjadi pengusaha 
 

klik instal sekarang. 

Konsumen akan diarahkan ke applestore 

atau playstore  untuk mengungduh aplikasi 

Microboox. 
 

Mengunduh aplikasi 

melalui applestore 

atau playstore 

Membuka aplikasi 

Microboox 

klik daftar dan mengisi seluruh syarat 

untuk memulai proses pembuatan bisnis. 

klik memilih jenis kepemilikan bisnis 

Franchise 

Bisnis Pribadi 

klik pilih jenis bisnis yang akan dibangun 

klik pilih tipe properti bisnis 

Tipe Junior 

Tipe Middle 

Tipe Senior 

klik pemilihan lokasi dan slot bisnis yang tersedia 
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Bagan 1.2 SOP Interface Aplikasi Microboox Untuk Konsumen 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

b. Problem Solving  

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi oleh konsumen pelaku 

bisnis) dan menjadi latar belakangnya Microboox berdiri, Microboox 

akan memberikan solusi berupa bantuan kepada konsumen untuk 

membuat bisnis dalam waktu yang singkat dan mudah. Selain itu 

mengatasi permasalahan pengawasan pada kegiatan bisni seperti 

pengontrolan keuangan dan manajemen bisnis agar bisnis bisa 

berkembang lebih lanjut. 

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan dilakukan 

Microboox setelah proses pelayanan pada aplikasi Microboox sebagai 

bentuk solusi kepada konsumen sebagai berikut: 

 

klik pilih tipe pembayaran 

Tunai atau Langsung 

Cicilan 

Memilih jenis perusahaan pendanaan 

Verifikasi Persetujuan 

= Memulai = Proses = Memilih = Selesai 

Verifikasi Persetujuan 
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Bagan 1.3 SOP Perencanaan Bisnis Microboox Untuk Konsumen  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

c. Production  

Microboox menghubungi konsumen 

setelah notifikasi verfikasi persetujuan 

Microboox akan bertemu langsung dengan 

konsumen  
Concept Development 

Proses pengembangan produk dan rencana 

kegiatan bisnis   
Asset and Business 

Setup 

Microboox membantu melakukan setup 

desain properti bisnis  

Setup dan verifikasi 

Tenant payment kepada Microboox   

Microboox melakukan penandatangan 

kontrak dengan pemilik bisnis 
Pemeriksaan kembali 

oleh konsumen 

Pra-launching usaha 

Pemasangan properti bisnis oleh 

Microboox 

Lanuching Bisnis Konsumen 

= Memulai = Proses = Memilih = Selesai 
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Selain penawaran akses yang mudah dalam pembuatan bisnis, 

Microboox juga melakukan penawaran berupa pemilihan jenis tipe 

properti bisnis yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis. Maka 

aktivitas desain perancangan properti ada dalam key activities 

Microboox. Setelah perancangan Microboox melakukan produksi 

properti tersebut hingga melakukan pengawasan, serah terima properti 

pa klien dan pengawasan properti tersebut.  

 

 

Bagan 1.4 SOP Perencanaan dan Setup Properti Untuk Konsumen  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Verifikasi pemilihan tipe properti bisnis   

Melakukan pertemuan dengan calon 

pemilik usaha. 

Observasi lokasi dengan calon pemilik 

usaha. 

Microboox melakukan proses desain 

properti bisnis untuk calon pemilik bisnis. 

Verifikasi bentuk desain properti. 

Pemasangan properti bisnis oleh 

Microboox 

Pemeriksaan kembali 

oleh konsumen 

Pra-launching usaha 

Setelah tenant payment 

oleh konsumen  
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1.8.6 Key Partnership 

a. Optimization and Economy  

Partnership yang akan digunakan Microboox adalah opitmization 

and economy. Dimana Microboox akan bermitra dengan perusahaan-

perusahaan terkait dengan komunitas bisnis retail, perusahaan 

pendanaan atau perbankan, perusahaan pendukun teknologi dan 

pemasok, komunitas-komunitas SDM (Sumber Daya Manusia), dan 

para pengusaha yang sudah bertahan dalam bidang bisnis retail 

(franchisor). 

Mitra dari Microboox nantinya akan membantu dan mendukung 

keberlangsungan perusahaan untuk menjadi perusahaan yang 

kompetitidan dalam dunia startup digital dan dapat memperkuat 

ekosistem bisnis dan perekonomian di Indonesia. 

b. Strategic Alliance Between Non-Competitor  

Seiring dengan perencanaan dan kegiatan bisnis, diperlukannya 

mitra perusahaan tidak sejenis bagi Microboox sebagai pendukung 

kegiatan bisnis, antara lain: 

1. Website and Mobile Application  

Partner ynag mengerti akan teknologi terutama 

pengembangan website dan aplikasi, karena founder tidak 

mengerti terlalu dalam tentang pengembangan teknologi tersebut. 

2. Properti  
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Keperluan partner perusahaan bahan baku atau material untuk 

pembangunan properti bisnis Microboox dan pembuatan mebel 

kustom. 

3. Perusahaan Pendanaan  

Bermitra dengan perusahaan pendanaan sebagai bentuk 

peminjaman modal atau pemilihan perusahaan pendanaan saat 

klien akan melakukan transaksi sesuai dengan perusahaan 

pendanaan yang dipercayai oleh klien. 

4. Technology Devices 

Perangkat teknologi sebagai pendukung kegiatan jual beli 

adalah financial technology yang sudah mulai banyak digunakan 

oleh abnyak perusahaan karena kemudahan dan kecepatannya 

dalam bertransaksi. Contoh financial technolgy ini seperti OVO, 

Link Aja, Dana, dan lain sebagainya. 

c. Coopetition 

Kerjasama dengan perusahaan sejenis, yaitu perusahaan bidang 

retail yang siap untuk melakukan franchising perusahaan dan bermitra 

dengan Microboox sebagai media mereka melakukan promosi dengan 

bisnis serupa. 

1.8.7 Key Resources 

Dalam menjalankan seluruh kegiatan perusahaan, Microboox perlu 

untuk memiliki sumber daya utama guna mendukung kegiatan peusahaan 
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tersebut. Sumber daya tersebut akan menjadi kunci dari kegiatan 

perusahaan yang berupa: 

a. Sumber Daya Fisik (Physical Assets) 

Sumber daya perusahaan yang pertama yang akan dimiliki oleh 

Microboox berupa aset fisik. Aset fisik perusahaan ini bisa berupa 

alat-alat elektronik yang akan mendukung perkembangan value 

perusahaan, kemudian ada alat-alat promosi yang bisa dijadikan aset 

fisik perusahaan. Setelah itu jika perusahaan bisa bertahan mencapai 

ke fase tahap 3 maka aset fisiknya akan bertambah berupa kantor 

Microboox sendiri, area eksisbisi, incubator building, dan 

transportasi. Semua ini nantinya akan membantu perusahaan untuk 

mengembangkan dan menjalankan aktivitas perusahaan yang 

mendukung value perusahan.  

b. Sumber Daya Keuangan (Financial) 

Sumber finansial dari Microboox nanti akan terbagi menjadi tiga 

fase. Pada fase pertama, Microboox memiliki sumber finansial yang 

berasal dari masing-masing founder sembari melakukan pengerjaan 

proyek-proyek yang akan menjadi portofolio perusahaan. Fee dari 

hasil pengerjaan proyek-proyek tersbut juga akan menjadi sumber 

finansial Microboox pada fase pertama.  

Selanjutnya pada fase kedua, sumber finansial Microboox akan 

menjadi dua. Yang pertama masih berasal dari fee pengerjaan 

proyek dan yang kedua berasal dari dana modal instansi perbankan. 
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Kemudian pada fase ketiga, sumber finansial mulai berasal dari 

investor dan dapat berubah menjadi saham perusahaan. 

c. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia yang dimiliki Microboox akan terbagi 

menjadi beberapa divisi nantinya. Pengumpulan sumber daya manusia 

ini akan dilakukan secara bertahap tidak dilakukan secara 

berlangsunga. Pada fase pertama perusahaan hanya akan 

menggunakan pendiri dan partner lain untuk ikut membantu 

mengkonsep perusahaan namun belum bisa dimasukkan kedalam 

struktur perusahaan. Nanti pada fase kedua perushaaan sudah mulai 

merekrut sumber daya manusia lain yang sesuai dengan kriteria dan 

kebutuhan perusahaan. Selanjutnya pada fase terakhir, ketika 

Microboox sudah menerima dana tambahan dari investor dan menjadi 

salah satu pemilik perusahaan maka struktur perusahaan juga akan 

ikut berubah.  
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Berikut adalah penjabaran sebagian besar struktur organisasi 

Microboox dalam tahap perusahaan fase ketiga dan seterusnya. 

Bagan 1.5 Struktur Organisasi Perusahaan Microboox  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2019) 

d. Intellectual  

Kemampuan intelektual yang dibutuhkan Microboox adalah 

kemampuan dalam pengembangan teknologi yaitu originalitas 

website dan aplikasi perusahaan, kemampuan dalam mendesain 

properti dan originalitas properti. Dalam hal ini kemapuan tersebut 

sangat dibutuhkan mengingat persaingan bisnis yang semakin 

beragam dam keras, sehingga dibutuhkan kemampuan yang dapat 

menguntungkan dan memberi dampak besar untuk klien dan 

Microboox. 

Kemudian pengetahuan akan database perusahaan seperti klien, 

partnership, franchisor, dan lainnya juga sangat dibutuhkan guna 
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mencapai jangakauan ekosistem bisnis yang luas. Selain itu perlunya 

dibentuk hak paten brand bagi setiap perusahaan yang akan 

berkembang kepasar yang lebih luas dan hak paten SOP pelayanan 

perusahaan agat tidak menyerupai dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya.  

1.8.8 Cost Structure  

Setiap perusahaan pasti memiliki faktor-faktor yang membentuk 

biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, begitu juga 

dengan Microboox walupaun perusahaan ini merupakan perusahaan 

startup digital namun ada beberapa bentuk biaya yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan, dan hampir semua bentuk biaya dikeluarkan untuk 

proses pengembangan perusahaan tersebut dalam bentuk teknologi. 

Bentuk biaya tersebut antara lain:  

a. Value Driven 

Konsep struktur biaya yang dipilih Microboox adalah value driven. 

Dimana perusahaan tidak terlalu memikirkan harga produksi atau 

bahan baku produksi karena yang Microboox hasilkan adalah bentuk 

kepuasan dan gaya hidup. Fokus Microboox pada hasil perencanaan 

dan kebutuhan bsisnis yang direncankan oleh pelaku bisnis. Karena 

dari hasil bisnis yang direncanakan oleh pelaku bisnis melalui 

Microboox dan mendapatkan keberhasilan, akan menjadi nilai plus 

yang sangat tinggi bagi Microboox untuk medapatkan kepercayaan 

dari calon konsumen lainnya. 
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b. Types 

Tipe struktur biaya yang muncul dibagi menjadi dua, yaitu fixed 

cost dan variable cost. Pada fixed cost biaya yang muncul 

berhubungan dengan pembiayaan yang harganya tidak dapat berubah, 

dikeluarkan setiap bulannya, dan tidak terpengaruh oleh jumlah 

produksi. Pada fase pertama fixed cost Microboox berupa biaya 

operasional kerja (listrik, air, dan internet), pajak usaha, dan 

akomodasi. Pada fase berikutnya ada penambahan biaya yaitu gagi 

karyawan, pajak bagunan, dan operasional website atau mobile 

application. 

Untuk variable cost merupakan biaya yang muncul tegantung dari 

jumlah dan kondisi pasarnya. Pada fase pertama variable cost 

Microboox berupa konsumsi dan biaya sewa tempat bekerja. 

Kemudian pada fase berikutnya bertammbah dengan biaya sewa 

properti kantor, properti pendukung. Biaya sewa kantor dan properti 

kantor beragam tergantung pada lokasi dan kondisi kantor yang akan 

digunakan oleh Microboox, biaya ini hanya berlaku jika Microboox 

belum memiliki aset fisik berupa kantor dan gudang penyimpanan 

barang. 

1.8.9 Revenue Streams 

Upaya untuk mendapatkan sumber pendapatan perusahaan, Micorboox 

menggunakan model revenue berupa usage fee dan memilik daftar harga 
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yang realtif tergantung pada permintaan atau kesepakatan. Berikut adalah 

penjabaran model revenue yang digunakan oleh Micorboox. 

a. Usage Fee 

Pembayaran fee dari konsumen terhadap Microboox ini dilakukan 

sesuai dengan value propsition yang sudah ditawarkan oleh 

Microboox dimana konsumen akan membayar sesuai dengan lamanya 

konsumen menggunakan jasa Microboox hingga mencapai 

peluncuran bisnis. 

 Kemudian pembayaran fee tersebut telah ditentukan oleh ketentuan-

ketentuan tertulis perusahaan Microboox, usage fee yang akan 

digunakan Microboox sebagai acuan adalah sebagai beriku. 

1. Saat melakuakn identifikasi peluang bisnis pada properti atau 

lahan sesuai market sekitar lokasi  

2.  Fee saat melakuakn perancangan desain, tema bisnis, anggaran 

hingga branding untuk perusahaan 

3. Lalu yang terakhir fee saat membangun komunitas-komunitas 

bisnis diberbagai kota untuk mengumpulkan talenta-talenta.  

b. Dynamic Pricing   

Jenis pricing  yang akan digunakan Microboox berupa harga yang 

tidak tepat. Maksudnya adalah harga yang  Microboox tentukan 

untuk konsumen tergantuk dari hasil negosiasi atau kesepekatan 

antara kedua belah pihak. Harga relatif berubah sesuai dengan 



EINA – Arsitektur Interior Universitas Ciputra – Periode XXII- Ganjil 2020/2021 
 

70 

kesepakatan jasa yang diterima konsumen dan dikerjakan oleh 

Microboox. 

1.9 Rencana Keuangan  

Arus kas atau rencana keuangan Microboox telah dibagi sesuai dengan 

fase berjalannya perusahaan. Pada fase pertama,  arus kas Microboox akan 

dimulai setelah adanya pemasukan dan pengeluaran pendanaan yang berasal 

dari masing-maisng pendiri. Karena pada fase pertama status keuangan 

yang dimiliki Microboox merupakan harta pribadi yang sudah mencapai 

kesepakatan bersama untuk digunakan. Pendanaan ini akan digunakan 

untuk pengeluaran kecil pada awal perusahaan berkembang dan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengeluaran yang dimaksudkan 

bisa berupa pengeluaran untuk konsumsi, transportasi, dan biaya akomodasi 

yang digunakan pendiri untuk mengmebangkan usaha.  

Selanjutnya pada fase kedua modal atau sumber pendanaan perusahaan 

masih berasal dari masing-masing pendiri, namun Mciroboox sudah mulai 

untuk mencari laba dari proyek dapat dikerjakan dan dibantu manajemennya 

oleh Microboox dan menjadi portofolio perusahaan.  

Sehingga pada fase ketiga Microboox yang sudah memiliki portofolio 

aktivitas perusahaan dan hasil pengerjaan dapat mencari sumber pendanaan 

lain dengan nilai yang lebih besar. Sumber pendanaan ini berasal dari 

investasi yang dilakukan investor terhadap perusahaan Microboox. Karena 

pada fase ketiga arus kas yang diperoleh oleh Microboox akan lebih 

kompleks dan lebih banyak. Karena sudah terdapat pengeluan dan 
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pemasukan yang dihasilkan dari proses transakasi value proposition 

Microboox dengan konsumen (pemilik bisnis). 

1.9.1 Cash Flow 

Rincian keuangan Microboox telah diperkirakan sesuai dengan 

rincian pada bisnis proyeksi untuk perusahaan pada fase ketiga. Berikut 

adalah detail rincian proyeksi cash flow Microboox: 

1. Operational Income  

2. Operarional Expenses  

3. Net Income  

Adapun rinciannya bisnis proyeksi Microboox adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.10 Operational Income Microboox 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Tabel 1.11 Operational Expenses Microboox 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

 REVENUE 

 Pendapatan penjualan 

Franchise 

 Pendapatan penyewaan 

booth 

 Pendapatan sharing 

profit dari tenant 

 Operational Income 

Total PerBulan

101.792.880Rp                   

308.000.000Rp                   

20.935.000Rp                     

430.727.880Rp                   

Total PerTahun 

1.221.514.560Rp                 

3.696.000.000Rp                 

251.220.000Rp                     

5.168.734.560Rp                 

EXPENSES

 Salary 

 Telepon 

 Traveling On Duty 

 Promotion 

 Advertising 

 Administration 

Operational Expenses

80.000.000Rp                     

1.200.000Rp                        

164.250.000Rp                   

387.600.000Rp                     

69.000.000Rp                       

300.000.000Rp                     

240.000.000Rp                     

960.000.000Rp                     

14.400.000Rp                       

1.971.000.000Rp                 

Total PerBulan Total PerTahun 

32.300.000Rp                     

5.750.000Rp                        

25.000.000Rp                     

20.000.000Rp                     
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Tabel 1.12 Net Income Microboox 

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Adapun rincian detail proyeksi pendapatan dari Microboox untuk 

masih-masing jenis pendapatannya, sebagai berikut: 

a. Pendapatan Penjualan Franchise  

Microboox yang akan bermitra dengan beberapa perusahaan 

franchise akan membagi kriteria waralaba berdasarkan dari 

tingkatan besar modal awal yang akan dikeluarkan oleh konsumen.  

 Franchise Menengah ke Bawah 

Pada tingkatan ini konsumen dapat mengeluarkan 

modal awal usaha sebesar Rp.500 ribu hingga Rp.10 juta. 

Berdasarkan Research yang telah dilakukan didapatkan 10 

waralaba yang memungkinkan untuk bermitra dengan 

Microboox. Dari data tersebut didapatkan rata-rata 

pendapatan modal awal sebesar Rp.6.650.000, dimana hasil 

dari rata-rata total pendapatan modal awal usaha tersebut 

nantinya akan dikurangi dengan pembagian hasil bersama 

Microboox sebesar 5%. Jumlah pembagian hasil dengan 

ditambah jumlah klien inilah yang akan menjadi pendapatan 

Mirroboox bersama franchise nantinya. 

 Franchise Menengah  

Toral Operational 

Operational Income 

Operational Expenses

Net Income 266.477.880Rp                   3.197.734.560Rp                 

Total Per Bulan Total Per Tahun

430.727.880Rp                   5.168.734.560Rp                 

1.971.000.000Rp                 164.250.000Rp                   
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Kemudian pada tingkatan menengah, konsumen akan 

mengeluarkan modal awal usaha dari Rp.10 juta hingga 

Rp.50 juta. Berdasarkan research yang telah dilakukan 

didapatkan 10 waralaba menengah yang dijadikan target 

mitra waralaba. Dari data tersebut didapatkan rata-rata 

pendapatan modal awal sebesar Rp.22.700.000, dimana hasil 

rata-rata tersebut akan dikurangi dengan pembagian hasil 

bersama Microboox sebesar 5%. Jumlah pembagian hasil 

dengan ditambah jumlah klien inilah yang akan menjadi 

pendapatan Mirroboox bersama franchise nantinya. 

 Franchise Menengah ke Atas 

Terakhir pada tingkatan menengah ke atas, 

konsumen akan mengeluarkan modal awal usaha sebesar 

Rp.50 juta hingga ratusan. Dimana waralaba pada tingkatan 

ini merupakan waralaba yang sudah cukup dikenal oleh 

masyarakat. Berdasarkan research yang dilakukan 

didapatkan 10 waralaba yang menjadi target mitra waralaba 

oleh Microboox. Dari data tersebut didapatkan rata-rata 

pendapatan modal awal sebesar Rp.442.926.900¸ dimana 

hasil rata-rata tersebut akan dikurangi dengan pembagian 

hasil bersama Microboox sebesar 5%. Jumlah pembagian 

hasil dengan ditambah jumlah klien inilah yang akan 

menjadi pendapatan Mirroboox bersama franchise nantinya.  
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Berikut adalah total pendapatan dari franchise 

setelah digabungkan dengan pembagian hasil dengan 

Microboox.  

Tabel 1.13 Proyeksi Pendapatan Franchise Microboox  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

b. Pendapatan Penyewaan Booth  

Penyewaan properti Microboox akan dibagi berdasarkan 

bentuk properti yang dipilih konsumen. Pada tahap awal 

pengembangan bisnis Microboox akan menyewakan properti 

berupa booth, kotainer, dan lahan. Adapun bentuk proyeksi 

pembagian hasilnya sebagai berikut. 

Tabel 1.14 Proyeksi Pendapatan Penyewaan Booth Microboox  

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

c. Pendapatan Sistem Bagi Hasil Dengan Kustomer 

Dalam sistem pembagian hasil dengan kustomer, Microboox 

akan menerapkan sistem pembagian profit sebesar 15% selama 1 

No. Jenis 
Hasil dari pembagian 

hasil Microboox 

Target min. Klien per-

bulan

Total target hasil 

penjualan Franchise 

1.
Hasil total penjualan franchise 

menengah ke bawah 
332.500,00Rp                  9 2.992.500Rp                    

2.
Hasil total penjualan franchise 

menengah
1.135.000,00Rp               9 10.215.000Rp                  

3.
Hasil total penjualan franchise 

menengah ke atas
22.146.300,00Rp             4 88.585.200Rp                  

Total 101.792.700Rp                

No. Jenis Properti 
Target min. 

Klien pe bulan
Harga 

Total target hasil penjualan 

jenis properti  

1. Booth 22  Rp        4.000.000  Rp                        88.000.000 

2. Container 22  Rp     10.000.000  Rp                      220.000.000 

3. Lahan 

Total  Rp                      308.000.000 

 Pembagian hasil dengan Microboox sebesar 2%

Penyewaan Booth 
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tahun kontrak masa pelayanan Microboox kepada kustomer setelah 

bisnis launching. Berdasarkan Kemenkop UKM RI 2017 

didapatkan jumlah rata-rata pemdapatan untuk setiap usaha mikro/ 

UMKM  yang menjadi acuan pendapatan untuk bisnis mikro yang 

disajikan sebagai berikut.  

Tabel 1.15 Total Pendapatan UMKM RI 2017   

Sumber: Kemenkop UKM RI (2017) 

 Dari hasil rata-rata pendapatan per unit usaha mikro sebesar 

Rp.76.126.646 per tahunnya, maka dapat ditemukan penghasilan 

bisnis mikro perbulannya sebesar Rp.6.343.887 dan dijadikan 

target pendapatan untuk sistem bagi hasil oleh Microboox. 

Adapaun proyeksinya sebagai berikut.  

Tabel 1.16 Proyeksi Pendapatan Pembagian Hasil   

Sumber: Hasil Olahan Pribadi (2020) 

Sementara itu ada beberapa rincian proyeksi expenses  yang 

dilakukan berdasarkan aktivitas setiap divisi perushaaan. Adapun rincian 

proyeksi keuangan untuk setiap aktivitas Microboox berdasarkan 

aktivitas CEO Microboox: 

Per Tahun Per Bulan 

951.583Rp                        22 20.934.828Rp            76.126.646Rp    6.343.887Rp            

Jumlah Pendatapan UMKM Jumlah pembagian 15% 

dengan Microboox 

Target customer 

Microboox per Bulan

Total Pendapatan 

Microboox
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Tabel 1.17 CEO Activities Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2020) 

 

Berikut adalah rincian proyeksi traveling on duty yang akan 

dilakukan oleh CEO Microboox. 

Tabel 1.18 CEO Traveling On Duty Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019)  

 
Adapun rincian proyeksi keuangan untuk setiap aktivitas Microboox 

berdasarkan aktivitas divisi Marketing Microboox: 

Tabel 1.19 Marketing Activities Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019) 

Expenses Total Per Bulan Total Per Tahun

Salary 7.500.000Rp            90.000.000Rp           

Telepon 700.000Rp               8.400.000Rp             

Traveling on Duty 6.250.000Rp            75.000.000Rp           

Promotion - -

Advertising - -

Administration 200.000Rp               2.400.000Rp             

Total CEO Operational 

Expenses
14.650.000Rp          175.800.000Rp         

Travelin on Duty Total Per Bulan Total Per Tahun 

 Tiket Perjalanan 3.500.000Rp            42.000.000Rp           

 Uang Saku dinas 750.000Rp               9.000.000Rp             

 Akomodasi 1.000.000Rp            12.000.000Rp           

 Transport darat 1.000.000Rp            12.000.000Rp           

 Total 6.250.000Rp            75.000.000Rp           

Expenses Total Per Bulan Total Per Tahun

Salary 10.800.000Rp        129.600.000Rp        

Telepon 1.000.000Rp           12.000.000Rp           

Traveling on Duty 6.250.000Rp           75.000.000Rp           

Promotion 20.000.000Rp        240.000.000Rp        

Advertising 80.000.000Rp        960.000.000Rp        

Administration 250.000Rp              3.000.000Rp             

Total CMO Operational 

Expenses
118.300.000Rp      1.419.600.000Rp     
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Berikut adalah rincian proyeksi traveling on duty yang akan 

dilakukan oleh Marketing Microboox. 

Tabel 1.20 Marketing Traveling On Duty & Salary Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2020) 

Adapun rincian proyeksi keuangan untuk setiap aktivitas Microboox 

berdasarkan aktivitas divisi Operational Microboox: 

Tabel 1.21 Operational Activities Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019) 

Berikut adalah rincian proyeksi traveling on duty yang akan 

dilakukan oleh Operational Microboox. 

Travelin on Duty Total Per Bulan Total Per Tahun 

 Tiket Perjalanan 3.500.000Rp           42.000.000Rp           

 Uang Saku dinas 750.000Rp              9.000.000Rp             

 Akomodasi 1.000.000Rp           12.000.000Rp           

 Transport darat 1.000.000Rp           12.000.000Rp           

 Total 6.250.000Rp           75.000.000Rp           

 Salary  Total Per Bulan Total Per Tahun

 CMO 7.000.000Rp           84.000.000Rp           

 Staff Surabaya 3.800.000Rp           45.600.000Rp           

 Total 10.800.000Rp        129.600.000Rp        

Expenses Total Per Bulan Total Per Tahun

Salary 7.000.000Rp          84.000.000Rp        

Telepon 750.000Rp              9.000.000Rp          

Traveling on Duty 6.250.000Rp          75.000.000Rp        

Promotion - -

Advertising - -

Administration 250.000Rp              3.000.000Rp          

Total COO Operational 

Expenses
14.250.000Rp        171.000.000Rp     
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Tabel 1.22 Operational Traveling On Duty Projection 

Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019) 

Adapun rincian proyeksi keuangan untuk setiap aktivitas Microboox 

berdasarkan aktivitas divisi Finansial Microboox: 

Tabel 1.23 Financial Activities Projection

 
Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019) 

Berikut adalah rincian proyeksi traveling on duty yang akan 

dilakukan oleh Financial Microboox. 

Tabel 1.24 Financial Traveling On Duty Projection 

 
Sumber: Hasil Olahan Data Prbadi (2019) 

 

Expenses Total Per Bulan Total Per Tahun

Salary 7.000.000Rp             84.000.000Rp           

Telepon 500.000Rp                 6.000.000Rp             

Traveling on Duty 6.250.000Rp             75.000.000Rp           

Promotion - -

Advertising - -

Administration 500.000Rp                 6.000.000Rp             

Total CFO Operational 

Expenses
14.250.000Rp           171.000.000Rp        

Travelin on Duty Total Per Bulan Total Per Tahun 

 Tiket Perjalanan 3.500.000Rp             42.000.000Rp           

 Uang Saku dinas 750.000Rp                 9.000.000Rp             

 Akomodasi 1.000.000Rp             12.000.000Rp           

 Transport darat 1.000.000Rp             12.000.000Rp           

 Total 6.250.000Rp             75.000.000Rp           

Travelin on Duty Total Per Bulan Total Per Tahun 

 Tiket Perjalanan 3.500.000Rp          42.000.000Rp        

 Uang Saku dinas 750.000Rp              9.000.000Rp          

 Akomodasi 1.000.000Rp          12.000.000Rp        

 Transport darat 1.000.000Rp          12.000.000Rp        

 Total 6.250.000Rp          75.000.000Rp        




