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Abstrak 

 

Perkembangan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari pertumbuhan bisnis. Bisnis harus 

memiliki fondasi  berupa manajemen sistem informasi yang dikelola dengan baik sehingga 

menjadi penggerak  bagi start-up bisnis.  Manajemen sistem informasi sangat erat kaitannya 

dengan prilaku dan teknis yang terkait dengan pengembangan, penggunaan dan pengaruh dari 

sistem informasi yang akan dimanfaatkan oleh menejer dan karyawan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan 

efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi start-up bisnis. Metode yang digunakan 

adalah kualitatif deskriptif dengan menempatkan mahasiswa Universitas Ciputra yang 

mengembangkan bisnis sebagai objek penelitian.Variasi dari start up bisnis akan digolongkan 

menjadi bisnis makanan dan bukan makanan. Bisnis makanan menggunakan 15 sample dan 

15 sample bisnis yang bukan makanan dengan  tujuan akhir  penelitian membantu  

mempercepat pertumbuhan  start-up bisnis menjadi bisnis maju. 

 

 

Kata Kunci : Manjemen Sistem Informasi, Start-up Bisnis. 

 

 

Abstract 

 

The development of  indonesian economy can be seen from the business growth .Business 

should have the bedrock of information management system so that to be managed with good 

mover for business start-up. Management information system unmannerly relation to very 

closely associated with the development and technical, the use of information and influence 

of the system will be utilized by menejer and employees. This research aims to produce a 

model of management information systems business effective and efficient with maximum 

outcome for business start-up. Qualitative descriptive method used  and  Ciputra University 

student who developed business  are object. variations as an object of business start-up will 

be grouped into the business of food and not food .The business of food using 15 sample and 

15 sample not food business with the purpose  the end of research help accelerate the growth 

of start-up business to business forward. 
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1. Pendahuluan. 

Indonesia memiliki 237.641.326 penduduk 

berdasarkan data sensus penduduk tahun 

2010. Sensus tahun 2010 menyebutkan 

jumlah penduduk provinsi Jawa Timur 

37.476.7575  dengan luas wilayah 48.256 

km2. Perbandingan jumlah penduduk 

dengan luas wilayah di Jawa Timur 

mengakibatkan tingginya persaingan 

mendapatkan lapangan kerja. Lapangan 

kerja menghasilakan pendapatan bagi 

tenaga kerja (upah minimum regional) 

jumlah UMR tahun 2013 adalah Rp. 

1.740.000, tahun 2014 sejumlah Rp. 

2.200.000 dan pada tahun 2015 sebesar 

Rp. 2.700.000 data nominal UMR 

mengacu pada beberapa Pergub 

diantaranya: Pergub No 72 tahun 2012, 

Pergub No 78 tahun 2013, Pergub No 72 

tahun 2014. Upah minimum yang diterima 

penduduk hanya mampu memenuhi 

kebutuhan dasar, namun tidak semua 

penduduk mendapatkan pekerjaan. 

Penduduk yang tidak bekerja akan 

menambah besarnya angka pengangguran. 

Data tingkat partisipasi angkatan kerja dari 

Badan Pusat Statistik menyebutkan kota 

Surabaya memiliki pengangguran sebesar 

94,85% dari keseluruhan pengangguran di 

provinsi jawa Timur.  

 

Pengangguran dapat diatasi dengan 

mengembangkan bisnis pada masyarakat 

terutama generasi muda (mahasiswa). 

Bisnis (perusahaan) merupakan organisasi 

yang menyediakan barang atau jasa untuk 

dijual dengan maksud mendapatkan laba 

(Ebert, 2007:4). Universitas ciputra 

membekali mahasiswa dengan program 

pengembangan bisnis yang ditanamkan 

kepada semua mahasiswa selama 

mengikuti perkuliahan. Universitas 

Ciputra memiliki jurusan IBM 

(International Bussiness Management) 

yang membekali mahasiswa dengan 

kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan 

adalah suatu proses memulai sebuah bisnis 

ventura, mengorganisasi sumber-sumber 

daya yang dibutuhkan dan memperkirakan 

risiko-risiko dan imbalan yang terkait 

(Daft 2007:250). Tahun pertama 

perkuliahan mahasiswa menjalankan start-

up bisnis yang menuntut usaha mahasiswa 

untuk menjalankan bisnis yang telah 

dipilih. Mahasiswa akan menjalankan 

bisnis selama tujuh semester dengan 

didampingi oleh dosen yang berperan 

sebagai pengajar sekaligus mentor pada 

start–up bisnis yang dijalankan. 

 

Start-up bisnis milik mahasiswa 

dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

bisnis makanan dan bisnis bukan makanan. 

Mayoritas mahasiswa memilih bisnis 

makanan karena  modal oprasional relatife 

kecil dibandingkan sektor bukan makanan. 

Bisnis bukan sektor makanan memiliki 

jumlah pesaing yang relative lebih sedikit 

namun membutuhkan keterampilan dan  

modal yang cukup besar.  Setiap bisnis 

membutuhkan faktor pendukung dalam 

pelaksanaannya. Kehadiran faktor 

pendukung diharapkan mempercepat 

pertumbuhan sebuah start-up bisnis. 

 

Pelaksanaan start-up bisnis membutuhkan 

faktor pendukung seperti faktor keuangan 

dan bukan keuangan. Faktor bukan 

keuangan yang diberikan kepada 

mahasiswa berupa ilmu pengetahuan (mata 

kuliah) yang mendukung jalannya start-up 

bisnis mahasiswa. Manajemen sistem 

informasi merupakan sebuah mata kuliah 

yang diajarkan karena berhubungan 

dengan isu prilaku dan isu teknis yang 

berhubungan dengan pengembangan, 

penggunaan dan pengaruh dari sistem 

informasi yang digunakan manajer dan 

karyawan di dalam perusahaan(Louden 

2013: 16). Manajemen informasi sistem 

terdiri dari tiga komponen: organisasi, 

teknologi dan manajemen. Penelitian ini 

menganalisis perkembangan start-up 

bisnis dari sudut pandang ilmu manajemen 

sistem informasi yang fokus menganalisis 

sisi manajemen, organisasi dan teknologi. 

Fokus penelitian akan mempertajam 

pembahasan dari semua sampel start-up 

bisnis pada penelitian. 

 



1.1 Petanyaan Penelitian. 

1.Bagaimanakah penerapan komponen 

manajemen sistem informasi pada start-

up bisnis bidang makanan dan selain 

makanan ? 

2. Bagaimana cara penerapan komponen 

manajemen sistem informasi bisnis yang 

efektif dan efisien dengan pencapaian 

hasil maksimal bagi start-up bisnis.  

penerapan komponen manajemen sistem 

informasi yang efisien pada start-up 

bisnis bidang makanan dan minuman ? 

Tujuan penelitian menemukan solusi 

penerapan manajemen sistem informasi 

yang efisien dan efektif bagi start-up 

bisnis (makanan dan minuman) untuk 

mencapai kesuksesan. 

 

2. Tinjauan Literatur. 

2.1.Konsep Bisnis 

Bisnis(perusahaan) adalah organisasi yang 

menyediakan barang dan jasa untuk dijual 

dengan maksud mendapat laba(Ebert, 

2007: 4). Kegiatan bisnis atau 

kewirausahaan dapat diidentifikasikan 

sebagai suatu proses memulai sebuah 

bisnis ventura, mengorganisasi sumber-

sumber daya yang dibutuhkan dan 

memperkirakan risiko-risoko dan imbalan-

imbalan yang terkait(Draft 2007: 250). 

Pelaku(orang) yang memiliki/bertanggung 

jawab besar pada pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan disebut wirausahawan 

(Draft 2007: 250). Bisnis memiliki 

karakteristik diantaranya: menghasilkan 

keuntungan, berkelanjutan, memiliki 

tujuan, memiliki badan usaha, koneksi dan 

sumber daya. Start-up bisnis adalah 

tahapan awal mula setua kegiatan yang 

akan mencapai tujuan sebuah bisnis.  

 

Wirausahawan (entrepreneur) merupakan 

pilihan karir yang relatif lebih mudah 

dibanding profesi lainnya. Keuntungan 

menjadi milik seorang wirausahawan 

(entrepreneur) antara lain: 

a. Harga Diri  

Wirawausahawan(entrepreneur) 

memiliki kelas sosial yang tinggi 

dimasyarakat dikarenakan dapat 

membuka peluang kerja bagi masyarakat 

lain sehingga bisa menjadi solusi 

mengatasi pengangguran. 

b. Penghasilan 

Fakta dilapangan  penghasilan dari 

karyawan sudah memiliki batasan sesuai 

kemampuan perusahaan. Penghasilan dari 

sebuah start-up bisnis tidak ada batasan, 

dikarenakan besarnya penghasilan 

bergantung pada pencapaian target 

penjualan. Keuntungan dari sebuah start-

up bisnis tidak mengenal waktu seperti 

aliran air yang mengalir secara terus 

menerus. 

c. Ide dan Motivasi 

Start-up bisnis memberikan banyak 

peluang kepada wirausahawan 

(entrepreneur) untuk mengembangkan ide 

dan melakukan invovasi dalam 

menjalankan bisnis. Motivasi yang kuat 

akan mendorong pencapaian dan 

kesuksesan ide sehingga hasil akhirnya 

berupa keuantungan perusahaan. Start-up 

bisnis akan berkembang jika melakukan 

pengemabangan ide sehingga dapat 

menjadi pemimpin persaingan di pasar.  

d. Masa Depan. 

Kepastian masa depan dari start-up 

bisnis tidak terlepas dari pencapaian dan 

keberhasilan(Kasmir 2011: 7-9).  

Lingkup kegiatan wirausahawan 

adalah mengenali sebuah ide yang dapat 

dijalankan untuk sebuah produk atau jasa 

bisnis dan melaksanakannya (Draft 2007: 

250). Pengertian lain dari wirausahawan 

(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa 

berani mengambil risiko untuk membuka 

usaha dalam berbagai kesempatan (Kasmir 

2011: 18). Start-up bisnis memberikan 

peluang kepada masyarakat tanpa syarat 

akademisi, administrasi maupun modal 

yang besar. Modal terpenting adalah 

kesiapan pelaku start-up bisnis dari sisi 

karakter: kemauan, kedisplinan, kerja 

keras, dan tanggung jawab. 

 

Start-up bisnis juga menuntut kemampuan 

wirausahawan(entrepreneur) 

memaksimalkan setiap ide dan peluang 

yang dimiliki. Start-up bisnis harus 



dimulai dengan ide yang bagus dan kreatif 

namun harus bersiap-siap untuk 

mematiakan atau merevisi satu ide tetapi 

jangan pernah putus asa terhadap satu ide 

(Snell 2014: 272). Peluang yang muncul 

pada start-up bisnis sangat penting karena 

wirausahawan dapat menemukan, 

menciptakan, dan mengeksploitasi 

peluang-peluang dengan berbagai macam 

cara. Kebutuhan ketika melakukan analisis 

peluang yaitu kita harus berfikir hati-hati 

tentang peristiwa dan trend. Hal-hal yang 

harus diperhatikan ketika kita mendapati 

peluang: penemuan-penemuan teknologi, 

perubahan demografis, perubahan gaya 

hidup dan selera, dislokasi perekonomian, 

bencana dan inisiatif pemerintah dan 

perubahan peraturan. 

 

2.2.Manajemen Sistem Informasi 

Wirausahawan (entrepreneur) sebelum 

mengoprasikan start-up bisnisnya dengan 

menjalani tahapan: Perencanaan non 

keuangan dan kebutuhan keuangan. 

Kebutuhan keuangan berhubungan dengan 

modal awal yang dibutuhkan untuk start-

up bisnis. Perencanaan non keuangan 

terdiri dari  menyusun rencana bisnis, 

menetapkan tujuan dan sasaran, peramalan 

penjualan, dan perencanaan keuangan. 

Tahapan awal pada start-up bisnis 

membutuhkan pemahaman teoritis dan 

keilmuan.   

 

Pemahaman teoritis yang dibutuhkan 

untuk menjalankan start-up bisnis 

diantaranya: ilmu manajemen, statistika, 

mate-matika, marketing, keuangan dan 

manajemen sistem informasi. Manajemen 

sistem informasi adalah pengelolaan 

sekumpulan komponen yang saling 

berhubungan,mengumpulkan (atau 

mendapatkan), memproses, meyimpan dan 

mendistribusikan informasi untuk 

menunjang pengambilan keputusan dan 

pengawasan dalam suatu organisasi 

sehingga dapat membantu manajer dan 

karyawan menganalisis permasalahan, 

menggambarkan hal-hal rumit, dam 

menciptakan produk baru (Laudon 2015: 

16). Pengertian lainnya manajemen sistem 

informasi merupakan kegiatan pengaturan 

atas kombinasi terorganisasi apa pun dari 

manusia, perangkat keras, perangkat lunak, 

jaringan komunikasi, sumber data dan 

kebijakan serta prosedur yang 

terorganisasi yang menyimpan, 

mengambil, mengubah, dan memisahkan 

informasi dalam sebuah organisasi 

(O’Brien 2014: 4). 

 

Manajemen sistem informasi memiliki 

peran penting pada start-up bisnis bentuk 

perannya berupa aplikasi bisnis dari sistem 

informasi mendukung proses dan kegiatan 

operasi bisnis organisasi, pengambilan 

keputusan bisnis, dan keuntungan 

kompetitif strategis. Kategori aplikasi yang 

paling utama dari sistem informasi 

termasuk sistem pendukung operasi, 

seperti sistem pengolahan transaksi, sistem 

kendali proses, dan sistem kolaborasi 

perusahaan dan sistem pendukung 

manajemen, seperti sistem informasi 

manajemen, sistem pendukung keputusan, 

dan sistem informasi ekskutif (O’Brien 

2014: 39). 

 

Manajemen sistem informasi memiliki tiga 

komponen pendukung diantaranya: 

organisasi, manajemen dan teknologi.  

a. Penjabaran dari Organisasi memiliki 

struktur yang terdiri atas tingkatan dan 

keahlian yang berbeda-beda. Struktur 

organisasi biasanya akan 

menggambarkan dengan jelas 

pembagian kerja, wewenang tanggung 

jawab dalam organisasi bisnis diatur 

sebagai sebuah hierarki atau struktur 

piramida.  

b. Manajemen dengan tugas berusaha 

memahami berbagai situasi yang 

dihadapi perusahaan, mengambil 

keputusan dan merumuskan tindakan 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh organisasi.  

c. Teknologi informasi adalah satu dari 

banyak perangkat yang digunakan 

manejer dalam mengantisipasi 

perubahan. Teknologi informasi terdiri 



dari perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer. Perangkat keras 

computer terdiri dari perangkat fisik 

yang digunakan untuk kegiatan input, 

pemprosesan dan output dalam sebuah 

sistem informasi. Perangkat lunak 

computer terdiri dari serangkaian 

perintah terprogram dan terperinci yang 

untuk mengendalikan/mengatur dan 

mengoordinasikan komponen-

komponen dalam sistem informasi 

(Laudon 2015: 17-21).  

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif terdiri dari suatu rangkaian 

teknik interprestasi yang akan 

menjelaskan, mentransformasikan, 

menterjemahkan, dan menjelaskan makna, 

bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam 

dunia social yang kurang lebih terjadi 

secara alami ( Cooper 2006: 226). Motode 

penelitian kualitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivsme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannyaadalaha eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sample sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengum Penelitian kualitatif ini 

menggunakan teorisasi deduktif 

menjadikan teori sebagai bagian awal 

menjawab pertanyaan penelitian dan 

menuntun penelitian menggunakan teori 

sebagai alat ukur bahkan instrument untuk 

membangun hipotesis (Bungin 2012: 26). 

Penjabaran penelitian mengunakan desain 

deskriptif kualitatif  dengan ciri yaitu 

(Bungin 2012: 68) : 

a. Deskriptif kualitatif dengan ciri seperti 

air (menyebar dipermukaan), tetapi 

memusatkan diri pada suatu unit 

tertentu dari berbagai fenomena. 

b. Deskriptif kualitatif studi kasus 

merupakan penelitian eksplorasi dan 

memainkan peranan amat penting 

dalam menciptakan hipotesis atau 

pemahaman orang tentang berbagai 

variable social. 

Format deskriptif kualitatif sangat tepat 

digunakan meneliti masalah penerapan 

manajemen sistem informasi pada start-up 

bisnis, studi kasus mahasiswa universitas 

Ciputra Surabaya. 

2.1.1. Jenis Data 

Penelitian penerapan manajemen sistem 

informasi pada start-up bisnis studi kasus 

mahasiswa universitas ciputra Surabaya 

menggunakan data primer. Data penelitian 

kualitatif berbentuk teks (Cooper 2006: 

229). Data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiono, 2010: 193). 

2.1.2. Sumber Data 

Sumber data primer adalah karya riset asli 

atau data mentah tanpa interpretasi atau 

pernyataan yang mewakili satu opini atau 

posisi resmi (Cooper 2006: 190). Data 

dalam penelitian ini bersumber dari start-

up bisnis (makanan dan non makanan) 

mahasiswa universitas ciputra Surabaya. 

Mahasiswa pemilik start-up bisnis yang 

menempuh smester dua hingga semester 

tujuh adalah sumber pemberi informasi 

bagi penelitian ini. 

2.1.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik pengamatan dan 

komunikasi pada start-up bisnis yang 

menjadi objek penelitian. Metode 

pengumpulan data yang dipilih adalah 

trianggulasi. Teknik Trianggulasi diartikan 

sebagai teknik penggumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik penggumpulan data dan sumber 

data yang telah ada (Sugiono 2010: 423). 

Trianggulasi pada penggumpulan data 

penelitian menggabungkan teknik: 

wawancara, obsevasi terfokus dan 

dokumentasi. Wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui Tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam satu topik tertentu (Sugiyono 2010: 

410). Wawancara langsung dengan mentor 

dan pelaku start-up bisnis.  Penelitian ini 

menggunakan wawancara terstruktur 



dikarenakan peneliti telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang 

akan diperoleh(Sugiono 2010: 412). 

Observasi terfokus dilakukan pada suatu 

obsevasi yang telah dipersempit untuk 

difokuskan pada aspek tertentu (Sugiono 

2010: 410). Teknik pengumpulan data 

dengan dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseoran (Sugiono 2010: 422). 

 

2.2.Gambaran Start-up Bisnis U.C. 

Universitas ciputra Surabaya memiliki 

kharakteristik kurikulum khusus yang 

mengajarkan ilmu kewirausahaan 

(entrepreneurship), sesuai dengan visi 

universitas mencetak wirausahawan muda 

yang sukses mengelola start-up bisnis.  

Visi pendiri universitas ciputra 

Surabaya(Pak Ciputra) “Mengubah 

kotoran menjadi emas” yang diartikan 

seperti menciptakan uang tanpa uang 

adalah kisah nyata yang bisa diwujudkan 

(Ciputra 2009: 3). Mahasiswa yang  

terpilih menjadi objek penelitian 

memenuhi syarat yaitu: mengoprasikan 

bisnis dengan kisaran modal Rp. 1.000.000 

– Rp. 10.000.000/ individu dimana start-up 

bisnis bisa dikelola lebih dari 1 oarang. 

dan mahasiswa dapat membuktikan bukti 

fisik dari start-up bisnis yang dijalankan.  

 

Start-up bisnis yang dijalankan mahasiswa 

universitas ciputra Surabaya dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian besar: 

bisnis makanan dan bisnis non makanan.  

Klasifikasi start-up bisnis bidang makanan 

harus memenuhi kriteria: melakukan 

kegiatan produksi, memiliki sistem 

penjualan, laporan keuangan dan bukti 

transaksi(penjualan, pembelian, gaji 

karyawan, pembelian asset/mesin jika 

ada). Kriteria pengelompokan bisnis yang 

tidak bergerak di bidang makanan(non 

food) adalah: start-up bisnis tanpa 

kegiatan produksi, memiliki laporan 

keuangan, distribusi pemasaran dan bukti 

transaksi keuangan (penjualan barang/jasa, 

pembelian asset dan gaji karyawan jika 

ada). Klasifikasi bisnis akan memfokuskan 

kegiatan penelitian. 

 

Objek penelitian yang terpilih berdasarkan 

keberlangsungan start-up bisnis 

dikelompokkan dalam table dibawah ini. 

Tabel 2.1. 

Daftar Start-up Bisnis Mahasiswa 

Universitas Ciputra Surabaya. 

 

No Nama Start-up Bisnis Jenis 

Bisnis 

1 Kings.Store  

 

 

 

 

 

Start-up 

Bisnis 

Diluar 

makanan 

2 Radin  

3 LOL Jersey 

4 Esus Delivery 

5 Mayster 

6 Larisso store 

7 Sewing me 

8 Nuth Mag 

9 E. Scoot 

10 Mr Loundry 

11 Capra latte 

12 Sinar laser 

13 Target Creativindo 

14 Kyasaba 

15 Reptil Mart 

16 Fin company  

 

 

 

 

 

Start-up 

Bisnis 

Makanan 

17 Chocolab 

18 Chocopop 

19 Dapoer Bomboe Djangkep 

20 Sobalo 

21 Ice Cream  

22 Router Coffee 

23 Sambal Bawang Kobonk 

24 Banana Delight 

25 Ndower House 

26 Le’s Sirope 

27 Darly milk 

28 Sodakocha 

29 Mbok’e Rendang 

30 Omo Pasta 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Oprasional start-up bisnis mahasiswa 

universitas ciputra Surabaya memiliki 

perbedaan antar bisnis. Penelitian ini 

menyoroti dari sisi komponen manajemen 

sistem informasi yaitu: organisasi, 



manajemen dan teknologi sehingga dapat 

menjelaskan kondisi komponen 

manajemen sistem informasi disetiap start-

up bisnis(makanan dan bukan makanan). 

Analisis mendalam pada start-up bisnis 

akan dibagi menjadi analisis start-up 

bisnis makanan dan bukan makanan.  

 

3.1.Penerapan M.S.I. pada start-up 

bisnis (makanan).   

Penelitian ini bertujuan menemukan 

fenomena penerapan manajemen sistem 

informasi pada start-up bisnis(khusus 

bisnis bidang makanan) mahasiswa 

universitas ciputra. Hasil analisis 

fenomena akan menjadi dasar untuk 

menciptakan penerapan manajemen sistem 

informasi model terbaru dengan fokus 

pada komponen organisasi, manajemen 

dan keuangan. Berikut ini hasil analisis 

dari 15 jenis usaha start-up bisnis dengan 

jenis produk yang bervariasi. 

 

1.Fin Company 

Start-up binis ini memproduksi coklat 

dalam berbagai jenis rasa diantaranya: 

cookies, strawberry, blueberry, white 

chocolate,greentea dan dark chocolate. 

Analisis penerapan komponen manajemen 

sistem informasi adalah : Organisasi pada  

start-up bisnis fin company dijalankan 

oleh dua orang mahasiswa. Pembagian 

tugas yaitu manager marketing dan 

keuangan, tugas dan tanggung jawab 

selain keuangan dna marketing dikerjakan 

bersamaan. Pembagian kerja dari tim 

terlalu banyak pada start-up bisnis perlu 

diperbaiki.  

Manajemen fin company mirip dengan 

bisnis keluarga dikarenakan pendiri usaha 

ini adalah sepasang mahasiswa yang 

menjalin hubungan, sehingga mengambil 

keputusan tergantung dengan kondisi 

hubungan penggelola bisnis. Fin company 

mengguakan teknologi informasi dalam 

menjalankan usaha. Teknologi informasi 

berguna untuk sistem pembukuan 

memakai komputer dan software 

keuangan. Kegiatan promosi dan teknologi 

menggunakan media sosian seperti : 

Facebook, Twetter, BBM, SMS dan 

Instagram. Transaksi pembelian 

menggunakan email sehingga 

memungkinkan pelanggan dari luar kota 

memesan produk. 

 

2.Chocolab 

Chocolab adalah start-up bisnis yang 

bergerak dibidang makanan (coklat) 

namun, uniknya bisnis ini dijalankan oleh 

satu orang/individu. Produk yang 

dipasarkan adalah coklat yang diberi isi 

(felling) didalamnya. Variasi dari isi setiap 

coklat berbeda-beda mulai dari buah-

buahan sampai marshmellow.  Hasil 

analisis untuk penerapan manajemen 

sistem informasi Chocolab adalah start-up 

bisnis dengan struktur  organisasi sangat 

sederhana, terdapat satu garis struktur 

organisasi. Kegiatan marketing, keuangan, 

produksi, dan promosi dilakukan oleh satu 

orang (pemilik) bisnis chocolab tanpa 

bantuan rekanan bisnis dan karyawan yang 

dipekerjakan. Manajemen bisnis 

dikendalikan sepenuhnya oleh pemilik. 

Teknologi informasi digunakan untuk 

kegiatan promosi dan transaksi lewat: 

Facebook, Instagram, line, BBM, SMS 

dan telphone. 

 

3.Chocopop 

Chocopo adalah bisnis makanan yang 

memproduksi kue kering dilengkapi 

citarasa coklat. Bisnis ini berani untuk 

melakukan spesialisasi di kue kering 

(biscuit coklat). Bisnis ini di kerjakan oleh 

tim yang terdiri dari lima mahasiswa. Tim 

mahasiswa ini menjalain kerja layaknya 

rekanan bisnis yang profesional. Chocopop 

secara struktur organisasi sudah memiliki 

pembagian tugas yang relatif baik. Setiap 

individu memiliki tugas yang berbeda 

diantaranya: menejer keuangan, marketing, 

produksi, CEO, pengadaan. Struktur 

oranisasi mempermudah pembagian tugas 

namun setiap menejer akan melakukan 

rapat koordinasi setiap minggu sehingga 

target dari bisnis dapat direalisasikan. 

Pencapaian target bisnis merupakan 

pondasi untuk melangkah pada pasar yang 



lebih besar. Aspek manajemen pada bisnis 

Chocopop tidak berani mengambil 

keputusan yang tegas, sehingga jalannya 

perusahaan sangat monoton. Kinerja 

manajemen yang buruk terlihat dari 

keputusan menambah inovasi jenis produk 

yang produksi. Jenis kue kering yang 

sangat terbatas menimbulkan kejenuhan 

bagi konsumen sehingga jika kejadian ini 

dibarkan bukan tidak mungkin akan 

menurunkan omset penjualan yang pada 

akhirnya berujung pada kerugian.  

Aspek teknologi informasi yang digunakan 

pada bisnis Chocopop terbukti dari 

penggunaan media sosial seperti: 

Facebook, Tweeter, Instagram, SMS dan 

BBM semua media social itu bertujuan 

untuk promosi produk dari Chocopop. 

Teknologi informasi yang dipakai adalah 

email dan sistem pembayaran dengan 

transfer antar bank. Penggunaan teknologi 

lainnya berupa perangkat komputer untuk 

mennyimpan data pelanggan dan data 

keuangan. Chocopop juga relative 

menggunakan Microsoft office untuk 

mendukung kegiatan bisnis. 

 

4.Dapoer Bomboe Djangkep 

Start-up bisnis bernama Dapoer bomboe 

djangkep adalah bisnis makanan terkhusus 

masakan Manado. Bisnis ini mengusung 

tema masakan khas nusantara(Manado). 

Start-up bisnis ini  dijalankan oleh seorang 

anak dengan bantuan dari orang tuanya.  

Organisasi dalam bisnis ini hanya satu 

arah dimana, pemilik bisnis melakukan 

semua kegiatan dalam organisasi. Orang 

tua berfungsi sebagai tim produksi yang 

bertugas memberikan resep masakan khas 

Manado. Kegiatan marketing, keuangan, 

produksi, pengadaaan dan pengambilan 

keputusan hanya dilakukan sepenuhnya 

oleh satu orang saja. Struktur organisasi 

tunggal ini memiliki kelemahan terutama 

dalam hal efisiensi waktu, karena 

menjalankan organisasi dengan struktur 

memakan waktu yang relatif lebih lama 

dibandingkan pelaksanaan kegiatan yang 

dilengkapi struktur organisasi komplit. 

Bisnis Dapoer Bomboe Djangkep sangat 

fleksible dalam mengeluarkan keputusan 

bisnis. Semua keputusan ditentukan oleh 

pemilik tanpa harus melakukan rapat 

koordinasi. Dapoer bomboe djangkep 

menggunakan teknologi informasi dalam 

menjalankan bisnis melalui media sosial  

(Facebook, Twetter, Instagram, email, 

BBM dan SMS) yang dijadikan sebagai 

media promosi. Prangkat keras dari 

teknologi informasi berupa labtop juga 

digunakan sebagai tempat menyimpan data 

keuangan, data pelanggan dan kegiatan 

administrasi.  

 

5.Sobalo 

Start-up bisnis Sobalo menjual makanan 

tradisional Indonesia dan makanan Chines. 

Sobalo merupakan start-up binis yang 

memiliki empat orang tim. Start-up bisnis 

Sobalo membuka gerai di kantin 

universitas ciputra. Sobalo memiliki empat 

tim sehingga mempermudah sekaligus 

mempercepat kemajuan sebuah bisnis. 

Struktur organisasi Sobaloe dibagi menjadi 

menejer keuangan, marketing, produksi, 

karyawan dan CEO. Rapat koordinasi 

antar divisi dijadwalkan setiap minggu 

sehingga meminimalis terjadinya 

kesalahan. Struktur organisasi memiliki 

tiga tingkatan, tingkat pertama karyawan, 

tingkat kedua manajer dan tingkat 

teratas(ketiga) diduduki oleh CEO. Aspek 

manajemen yang sangat menarik dari 

Sobaloe adalah pelaksanaan rapat 

koordinasi setiap minggu dan komunikasi 

dalam group media social (line). 

Komunikasi antar tim yang sangat baik 

menghasilkan keputusan dan solusi untuk 

setiap masalah lebih efisien dan efektif.  

Sobalo menggunakan teknologi informasi 

digunakan Sobaloe untuk meningkatkan 

marketing sehingga dikenal oleh banyak 

orang. Penggunaan email sebagai sarana 

komunikasi dengan pemasok bahan baku. 

Penggunaan mesin kasir yang tersistem 

sehingga semua transaksi penjualan harian 

dapat tercatat dan meminimalis kerugian. 

Pengunaan komputer untuk mencatat 

pembukuan dan laporan keuangan. 



6.Ice Cream 

Bisnis ice cream merupakan jenis bisnis 

yang memberikan nama bisnis sesuai 

dengan nama produk yang dijual. Ice 

cream dirintis mahasiswa dalam sebuah 

tim yang terdiri dari rekanan dengan 

pembagian tanggung jawab yang berbeda-

beda. Organisasi pada Ice cream dibagi 

menjadi empat yaitu: oprasional, 

keuangan, marketing dan CEO. Pembagian 

tugas dan tanggung jawab berdasarkan 

fungsi setiap individu menjadikan efisien 

menciptakan kemajuan bisnis Ice cream. 

Organisasi Ice cream memiliki dua 

tingkatan dengan  tingkat pertama kepala 

divisi dan tingkatan teratas adalah CEO.  

Manajemen yang diterapkan pada bisnis 

ini bergantung pada hasil rapat koordinasi 

antara pelaku bisnis(pemilik). Masalah dan 

kendala dalam menjalankan bisnis akan 

diselesaikan melalui rapat dan konsultasi 

yang dilakukan setiap minggu. Teknologi 

informasi merupakan variable dari 

manajemen sistem informasi yang 

digunakan berupa media sosial, komputer 

dan software keuangan. Penggunaan 

teknologi sebagai tempat penyimpanan 

data keuangan dan data konsumen. 

Teknologi hand phone juga dipakai untuk 

menerima pesanan ice cream dari 

konsumen dalam bentuk sms atau 

telephone. Penggunaan aplikasi ICT SHOP 

V3 untuk mengetahui posisi keuangan 

terkini.  

 

7.Router Coffee 

Start-up bisnis yang diberi nama Router 

coffee yang menjual makanan dan 

minuman yang memiliki gerai di 

Surabaya. Start-up bisnis ini dipelopori 

oleh empat orang mahasiswa. Peluang 

usaha cafe dikembangkan berdasarkan 

gaya hidup generasi muda yang cenderung 

memiliki kebiasaaan berkumpul dan 

diskusi dicafe. Struktur organisasi yang 

terdiri dari dua tingkatan. Tingakatan 

pertama manager marketing dan manager 

keuangan sementara tingkatan kedua 

(teratas) adalag CEO. Pembagian kerja 

dilakuakan agar lebih fokus dan kinerja 

setiap tim jadi maksimal. Penerapan 

manajemen yang professional dengan 

setiap keputusan diambil berdasarkan rapat 

koordinasi. CEO memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk mengawasi kegiatan 

bisnis dan memastikan kinerja semua 

manager maksimal. CEO juga mengawasi 

kinerja karyawan yang dipekerjakan. 

Teknologi dan informasi yang digunakan 

relative bervariasi mulai dari mesin kasir, 

software penjualan, dan software 

Microsoft untuk kegiatan oprasional cafe. 

Teknologi juga digunakan untuk 

menyimpan data-data transaksi keuangan. 

Teknologi yang digunakan tidak terbatas 

pada sistem informasi namun juga 

teknologi mesin seperti coffe maker 

sebagai alat pembuat kopi. Manfaat dari 

penggunaan teknologi informasi maupun 

teknologi mesin menjadikan kegian lebih 

efisien dan ekonomis serta menghindari 

kehilangan data. 

 

8.Sambal Bawang Kobonk 

Start-up bisnis sangat bervariasi salah 

satunya variasi dari bisnis sambal. Start-up 

bisnis dengan meerek dagang sambal 

bawang kobong menjual produk sesuai 

dengan nama perusahaannya. Organisasi 

pada samabal bawang kobonk dibagi 

menjadi dua tingkatan yaitu : manager dan 

CEO. Pembagian tugas sesuai dengan 

jumlah tim yang tergabung dalam bisnis 

tersebut. Manager terdiri dari bagian 

keuangan, oprasional dan marketing. 

Manager bekerja dan brtanggung jawab 

pada masing-masing divisi.  Pengelolaan 

oprasional dan masalah-masalah yang 

timbul dalam bisnis diatas dengan jalan 

keluar berupa rapat koordinasi. Bisnis ini 

menerapkan management yang 

professional dimulai dari start-up menuju 

bisnis yang maju. Teknologi informasi 

yang diterapkan sangat sederhana hanya 

berupa computer dan soft ware untuk 

menyimpan resep sambal, data keuanagan 

dan kegiatan oprasional lainnya. Media 

social dipergunakan sebagai sarana 

promosi sehingga produk ini dikenal oleh 

banyak konsumen. 



 

9.Banana Delight 

Start-up bisnis yang mengusung tema 

kuliner Indonesia adalah Banana Delight 

dengan produk berupa keripik pisang. 

Produksi keripik dengan aneka rasa. Start-

up bisnis dikelola oleh dua mahasiswa. 

Organisasi yang dibangun pada bisnis ini 

adalah CEO dan manager. CEO memiliki 

tanggung jawab yang menyeluruh pada 

semua kegiatan bisnis. Menejer lebih 

spesifik pada bagian keuangan. Tingakatan 

organisasi ini sangat sederhana karena 

lingkup usaha yang masih kecil. 

Manajemen dalam start-up bisnis hanya 

diputuskan oleh dua orang yang menjadi 

pemilik bisnis. Hambatan dalam bisnis 

akan diselesaiakn dengan keputusan yang 

telah dikoordinasikan antar pemilik start-

up bisnis. Rapat evaluasi kinerja bisnis 

dilakukan setiap minggu. Teknologi 

informasi yang digunakan Banana delight 

berupa software Krishand general ladger 

merupakn software akutansi untuk 

mencatat transaksi jurnal serta 

menghasilkan laporan keuangan berupa 

buku besar. Teknologi informasi juga 

digunakan untuk mencatat pelanggan 

dalam Microsoft Excel. Media social 

dijadikan sarana promosi melalui 

Facebook, instagram, BBM ,SMS dan 

email. Media sosial menjadi kendaraan 

penting untuk promosi produk. 

  

10.Ndower House 

Start-up bisnis dengan nama Ndower 

menjual produk berupa mie yang disajikan 

dengan varian rasa yang sangat banyak. 

Bisnis ini dikelola oleh dua orang. 

Pembagian tugas menjadi manager 

oprasional dan administrasi. Analisis 

penerapan manajemen sistem informasi 

dari sisi organisasi berbicara mengenai 

pembagian kerja dan tanggung jawab. 

Ndower house adalah bisnis dengan 

pembagian kerja kurang seimbang. 

Manager oprasional memiliki beban kerja 

lebih besar. Kegiatan oprasional maupun 

keuangan sering kali menghadapi benturan 

dilapangan oleh karena itu peran 

manajemen sangat penting. Teknologi 

informasi yang dipilih untuk membantu 

kegiatan adalah Zahir pos. Alasan 

penggunaan Zahir pos sudah dilengkapi 

password level sehingga penggunaan bisa 

dibatasi dan dikontrol. Penggunaan 

komputer sebagai alat menyimpan data 

base. Media sosial juga dijadikan sarana 

untuk promosi produk melalui Facebook, 

Twetter, Instagram, BBM , email dan 

SMS.  

 

11.Le’s Sirope 

Bisnis ini didirikan oleh dua orang 

mahasiswa. Ide kreatifitas bisnis adalah 

memberikan solusi varian rasa pada 

minuman dalam bentuk sirup. Produk 

mengemas enam varian rasa sirup yang 

dapat dikombinasikan. Start-up bisnis 

yang bisnis ini menerapkan struktur 

organisasi satu arah dimana hanya ada dua 

manager bagian oprasional dan keuangan. 

Pembagian kinerja ini relatif kurang 

maksimal karena adanya beban kerja yang 

besar. Beban kinerja dan tanggung jawab 

yang besar menghambat kemajuan sebuah 

bisnis. Masalah diselesaikan dengan rapat 

manajemen. Pemilik bisnis menyelesaikan 

permasalahan bersamaan tanpa ada rapat 

yang rumit. Teknologi sistem informasi 

yang digunakan adalah Zahir. Alasan 

menggunakan software Zahir: menentukan 

keputusan bisnis dengan cepat dan tepat, 

mengetahui kondisi keuangan bisnis setiap 

saat, mengelola utang piutang dengan 

sangat mudah, pengelolaan persediaan 

secara lengkap dan tampilan lebih kreatif. 

Data konsumen juga dapat disimpan dalam 

software Microsoft sehingga dengan 

adanya manajemen sistem informasi bisnis 

Le’sirope dikerjakan dengan efisien dan 

efektif. 

 

12.Darly milk 

Start-up bisnis Darly milk dikelola oleh 

dua mahasiswa. Bisnis Dairly milk 

melakukan inovasi pada susu cair. Aspek 

Organisasi akan melihat pembagian 

tanggung jawab dibagi menjadi dua bagian 

yaitu: manajer keuangan dan 



oprasional(marketing). Pembagian tugas 

terlalu berat sehingga hasil kurang 

maksimal. Struktur organisasi yang 

sederhana memberikan keuntungan positip 

bagi sistem pengaturan sumberdaya 

(manajemen) karena melakukan 

komunikasi dengan struktur oranisasi yang 

relative sedikit.  Darly milk menggunakan 

teknologi informasi sebagai media 

promosi dan pemesanan barang melalui: 

Facebook, Twetter, Instagram, email , sms, 

line, BBM, email, telphone dan SMS.  

  

13.Sodakocha 

Sodakocha merupakan bisnis makanan 

dengan produk unggulan berupa daun 

sirsak yang siap minum. Bisnis ini dikelola 

lima orang dengan pembagian tanggung 

jawab dan tugas para pemilik bisnis dibagi 

menjadi: CEO, menejer oprasional, 

marketing,  keuangan, dan menejer 

produksi. Pembagian kerja yang maksimal 

akan mempercepat proses kerja sehingga 

lebih efisien dan membutuhkan waktu 

relative lebih singkat untuk kemajuan 

bisnis Sodakocha. Peningkatan jumlah 

individu yang mengelola sebuah bisnis 

berakibat pada sulitnya mengabil 

keputusan dikarenakan, harus menyatukan 

persepsi dari seluruh pemilik usaha. Aspek 

ketiga adalah penggunaan teknologi untuk 

tujuan promosi dan marketing melalui: 

Facebook, Twetter, SMS, BBM dan 

telephone. Sodakocha menggunakan 

Software Excel menyimpan data keuangan 

dan data konsumen. 

 

14.Mbok’e Rendang 

Mbok’e Rendang adalah bisnis makanan 

yang menghasilkan rendang dimana 

produk mengusung tema masakan 

nusantara. Pemilik bisnis terdiri dari empat 

mahasiswa universitas Ciputra. Penelitian 

menggunakan sudut pandang penerapan 

manajmen sistem informasi. Organisasi 

merupakan aplikasi pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang dibagi menjadi: 

CEO, manajer kuangan, dan oprasional. 

Pemilik memiliki tugas yang berbeda-beda 

pada sesuai dengan keahlian masing-

masing.  Keempat anggota membutuhkan 

waktu diskusi untuk mengambil solusi 

masalah yang dihadapi. Manajemen yang 

dikelola oleh Mbok’e Rendang rentan akan 

konflik intern antar anggota. Mbok’e 

Rendang menggunakn teknologi informasi 

membantu divisi promosi dan penjualan 

melalui BBM, Instagram, Line, Facebook, 

Twetter, SMS dan telphone.  

 

15.Omo Pasta 

Omo Pasta merupakan bisnis makanan 

yang memproduksi pasta dengan cita rasa 

nusantara. Variasi saus dengan rasa 

rendang, balado dan sambal ijo. Bisnis ini 

dikerjakan oleh empat mahasiswa. 

Penerapan struktur organisasi pada bisnis 

mahasiswa membagi tugas seperti: CEO, 

manejer keuangan, marketing, dan HRM.  

Struktur organisasi pada Omo pasta 

berpengaruh pada pengambilan keputusan 

atas masalah yang terjadi dalam bisnis. 

Empat orang jumlah anggota menuntut 

waktu yang lebih banyak dalam diskusi 

penyelesaian masalah. Pengambilan 

keputusan oleh manajemen Omo Pasta 

sering kali memicu konflik sehingga hasil 

keputusan manajemen tidak sepenuhnya 

menyelesaikan masalah. Omo pasta 

menggunakan teknologi informasi sebagai 

penyimpan data keuangan, data konsumen, 

media promosi, dan transaksi jual beli. 

Media sosial banyak digunakan untuk 

kegiatan promosi dan transaksi seperti: 

Facebook, Twetter, Instagram, SMS, 

email, dan Line. Perangkat keras dari  

teknologi informasi digunakan untuk 

menyimpan data keuangan dan data 

konsumen. 

 

3.2.Penerapan M.S.I. pada Start-up 

Bisnis(bukan makanan). 

Analisis start-up bisnis berdasarkan 

manajemen sistem informasi dengan titik 

fokus penggunaan pada komponen 

organisasi, manajemen dan teknologi 

informasi. Fenomena start-up bisnis 

mahasiswa universitas Ciputra yang 

bergerak dibidang bisnis bukan makanan 

adalah sebagai berikut:  



1.Kings.Store 

Produk dari bisnis Kings. Store berupa 

kumpulan produk dompet yang dijual pada 

toko. Bisnis ini memiliki komponen 

menejemen sistem informasi tapi tidak 

melaksanakan dengan maksimal. 

Organisasi yang dibentuk tanggung jawab 

pemilik namun diskusi untuk mengambil 

keputusan manajemen sangat jarang 

dilakukan. Keputusan menejemen tidak 

maksimal sehingga banyak masalah yang 

tidak terselesaiakan. Teknologi informasi 

yang digunakan hanya media sosial berupa 

aplikasi BBM dan whats app. 

 

2.Radin 

Radin adalah bisnis yang mengusuk 

keaslian sebuah karya tangan berupa tas 

dan kerajinan tangan. Bisnis ini tidak 

menggunakan organisasi karena kegiatan 

transaksi hanya berdasarkan order pribadi. 

Menajemen sangat bergantung pada 

pemilik yang mengerjakan semua 

kebutuhan bisnis. Aplikasi teknologi 

informasi yang digunakan hanya dari 

media sosial untuk memperkenalkan bisnis 

melalui media sosial. Pencatatan 

pembukuan dan data karyawan masih 

menggunakan manual dikarenakan 

keterbatasan kepemilikan  modal, namun 

akan menggunakan sistem SAP.   

 

3.LOL Jersey 

LOL jersey adalah start-up bisnis yang 

menjual produk jersey dan aksesories bola. 

Konsumen yang diharapkan adalah para 

pecinta bola yang memiliki pendapatan. 

Tingkatan pembagian tanggung jawab dan 

tugas secara organisasi dibagi menjadi dua 

tahapan. Tingkatan pertama adalah 

menejer terdiri dari: marketing, keuangan 

dan operasional sementara tingkat teratas 

adalah CEO. Kinerja menejemen relative 

baik karena adanya dukungan rapat kerja 

tim pengelola disetiap minggu. 

Menejemen memutuskan menggunakan 

komponen teknologi informasi untuk 

mendukung kemajuan bisnis. Penggunaan 

teknologi informasi sebagai media 

promosi memperkenalkan produk kepada 

pasar. Media sosial adalah kendaraan yang 

digunakan untuk promosi. Software point 

of sale dipakai untuk mempermudah 

melakukan transaksi penjualandan 

penjualan, meningkatkan kwalitas 

pelayanan, bermanfaat untuk 

meningkatkan citra pelayanan usaha dll. 

 

4.Esus Delivery 

Start-up bisnis yang dijalankan oleh tiga 

mahasiswa bergerak dibidang jasa 

pengiriman makanan(kurur makanan). 

Target pasar adalah mahasiswa universitas 

Ciputra, dosen, staff dan mahasiswa yang 

tinggal di apartemen ciputra. Penerapan 

komponen manajemen sistem informasi 

berupa struktur organisasi yang memiliki 

dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah 

menejer keuangan, oprasional merangkap 

marketing dan tingkatan teratas adalah 

CEO yang mengatur kinerja bisnis Esus 

Delivery. Solusi dari masalah bisnis 

dipecahkan dengan diskusi antara pemilik 

bisnis yang dilakukan setiap minggu 

sehingga setiap keputusan efektif 

mengatasi permasalahan yang ada. Sistem 

manajemen sederhana. Penggunaan 

teknologi informasi sangat penting dalam 

bidang promosi dan marketing melalui 

media sosial berupa: Facebook, Instagram 

dan Group BBM. Esus delivery 

menggunakan  Software Zahir untuk 

mendukung kegiatan oprasional mencatat 

pendapatan atas jasa pengeluaran dan 

kegiatan lainnya. 

 

5.Mayster 

Start-up bisnis yang menawarkan produk 

jasa(perbaikan dan mencuci sepatu). 

Konsumen yang menjadi target bisnis 

Mayster adalah mahassiswa universitas 

Ciputra. Mayster dikelola oleh emapt 

mahasiswa. Organisasi adalah salah satu 

komponen utama manajemen sistem 

informasi yang ada pada Masyter. Jenjang 

organisasi (pembagian tugas dan tanggung 

jawab) pada bisnis Mayster terdiri dari dua 

yaitu: Menejer keuangan, marketing, dan 

oprasional bertanggung jawab pada CEO. 

Tanggung jawab terbesar ada pada CEO 



yang akan mengkoordinir kinerja antar 

menejer untuk mencapai pertumbuhan 

pendapatan Masyter. Pertumbuhan 

Masyster tercapai karena ada menejemen 

yang bekerja menggelola sumberdaya 

yang ada sehinga dapat mengatasi semua 

kendala pada bisnis. Teknologi informasi 

yang digunakan oleh Masyter adalah 

Accurate dengan berbagai keunggulan 

diantaranya: dapat menggunakan banyak 

gudang, menggunakan banyak item 

diskon, memiliki digit transaksi hingga 15 

angka, keakuratan penghitungan hingga 

empat digit dll. Software Microsoft juga 

digunakan untuk mengumpulkan data 

konsumen dan mendukung kegiatan 

administrasi. Teknologi informasi yang 

dijadikan sarana promosi dan marketing 

adalah facebook, Instagram, Email, BBM 

dan Line. Teknik promosi yang digunakan 

Masyter adalah dengan mengikuti pameran 

dan undangan dari acara di stasiun TV 

lokal Surabaya. 

 

6.Larisso store 

Start-up bisnis yang fokus menyediakan 

kebutuhan masyarakat dan pelajar. Larisso 

store berasal dari bisnis keluarga yang 

dikelola dan dikembangkan oleh generasi 

penerus keluarga yang merupakan 

mahasiswa universitas ciputra Surabaya. 

Larriso store menerapkan komponen 

manjemen sistem informasi dalam 

mengelola bisnis. Tingkatan organisasi 

pada Larisso store terdiri dariempat 

tingkatan. Tingkatan tanggung jawab pada 

organisasi adalah karyawan/sistem 

pendidikan ganda bertanggung jawab pada 

pengawas(supervisor) selanjutnya 

bertanggung jawab kepada menejer yang 

akan diteruskan kepada CEO.  Menejer 

dibagi berdasarkan kompetensi yaitu: 

keuangan, sumber daya manusia, promosi 

dan marketing. Manajemen yang 

diterapkan adalah bisnis keluarga dimana 

semua keputusan dari menejer menjadi 

masukan namun, keputusan akhir tetap 

diambil oleh pemilik took (CEO). 

Penggunaan teknologi informasi berupa 

payroll system bertujuan untuk melakukan 

proses penggajian karyawan, tetapi masih 

semi manual menggabungkan Excel dan 

Acces. Kegiatan promosi dan marketing 

dilakuakn menggunakan media cetak 

berupa brosur dan spanduk yang di pasang 

pada lokasi strategis. 

 

7.Sewing me 

Produk Sewing me berupa pakaian wanita 

dengan target pasar wanita usia 17-30 

tahun yang bertempat tinggal di kota 

Surabaya. Start-up bisnis Sewing me 

dikelola oleh tiga mahasiswa. Pengelolaan 

bisnis Sewing me jika dilihat dari 

komponen manajemen sistem informasi 

maka organisasi memiliki dua jenjang 

koordinasi. Jenjang koordinasi pertama 

antar menejer dan jenjang koordinasi 

kedua menejer dengan CEO. Pembagian 

tanggung jawab pada tingkatan menejer 

adalah: menejer keuangan dan menejer 

marketing sementara kegiatan produksi 

diserahkan kepada pihak kedua. Kinerja 

menejemen relatif mudah dikarenakan 

adanya rapat dengan semua pengelola 

bisnis. Rapat koordinasi dilakukan setiap 

mingggu kadangkala bisa dipercepat jika 

mengikuti kegiatan pameran. Sewing me 

menggunaan teknologi informasi untuk 

membantu kegiatan promosi dan 

marketing dengan pemilihan media 

berupa: Facebook, Instagram dan BBM. 

Software sistem informasi yang digunakan 

Sewing me adalah fashion pro. Sewing me 

memilih fashion pro untuk menciptakan 

gaya yang berbeda dalam pakaian dengan 

keuanggulan: singkat dalam pembuatan 

sketsa fashion, harga relatif murah, desain 

dengan format standar, mampu mengecek 

sketsa, dukungan teknis gratis dll. 

Software Microsoft digunakan untuk 

membuat laporan keuangan, data 

konsumen dan kebutuhan administrasi. 

 

8.Nuth Mag. 

Nuth mag adalah start-up bisnis 

memperdagangkan rempah-rempah khas 

dari Maluku utara berupa: bunga biji pala, 

dan cengkeh. Target pasar adalah ibu 

rumah tangga, restoran dan rumah makan 



yang menyajikan masakan nusantara. 

Pemilik bisnis ini adalah seorang 

mahasiswi universitas Ciputra. Penerapan 

komponen manajemen sistem 

informasidapat dilihat dari  organisasi 

tidak memiliki tingkatan karena, semua 

tugas dan tanggung jawab dikerjakan oleh 

seorang individu yang menjadi pemilik 

usaha. Manajemen pengelolaan sumber 

daya sangat sederhana dan bergantung 

pada keputusan pemilik bisnis. 

Keuntungan Nuth Mag memiliki 

menejemen yang efisien dan efektif.  Nuth 

Mag menggunakan teknologi untuk 

mendukung kegiatan promosi, marketing 

dari produk yang dipasarkan. Teknologi 

informasi yang digunakan adalah media 

sosial( Facebook, Instagram, BBM, email, 

sms dan telephone) dan software 

Microsoft.  

 

9.E. Scoot 

Start-up binsis yang dilaksanakan oleh 

E.Scoot bergerak dibidang distributor 

mainan anak-anak dan scooter. Target 

pasar bisnis E.Scoot adalah anak-anak 

dengan pendapatan orang tua diatas upah 

minimum provinsi. E.scoot dikelola oleh 

dua mahasiswa dengan organisasi tiga 

tingkatan. Tingkat pertama adalah 

karyawan, tingkatan kedua adalah menejer 

oprasional merangkap marketing dan 

tingkatan teratas adalah CEO. Tingkatan 

organisasi kurang sempurna dikarenakan 

pembagian tugas terlalu banyak. Karyawan 

bertanggung jawab pada menejer 

oprasional namun beban kerja menejer 

oprasional melebihi kapasitas sehingga 

pertumbuhan bisnis lamban. Struktur 

organisasi juga berpengaruh pada hasil 

menejemen. Kebijakan menejemen relatife 

lebih mudah dilakukan karena jumlah  

pemilik sedikit. Koordinasi diadakan 

setiap minggu sehingga setiap keputusan 

diambil dengan efektif. Penggunaan 

teknologi informasi ditujuakn mendukung 

kegiatan promosi, keuangan dan 

marketing. Media sosial adalah kendaraan 

mensukseskan kegiatannya berupa 

Facebook, Instagram,telephone dan  SMS.  

10.Mr Loundry 

Bisnis bergerak dibidang jasa mencuci 

pakaian juga ditekuni oleh start-up bisnis 

bernama MR Loundry. Target pasar MR 

Loundry adalah mahasiswa universitas 

Ciputra yang tinggal mandiri(kost) dan 

tinggal diseputar perumahan Citraland. 

Pengelola dari bisnis MR Loundry 

berjumlah dua mahasiswa. Bisnis ini 

menerapakan organisasi dengan struktur 

menejer oprasional merangkap marketing 

dan keuangan. Organisasi berpengaruh 

pada kinerja menejemen. Keputusan 

menejemen relatif sangat efisien karena 

rapat koordiansi hanya melibatkan dua 

orang pemilik bisnis. Rapat koordinasi 

diadakan setiap minggu untuk mengambil 

langkah strategis untuk kemajuan bisnis 

dan penyelesaian masalah yang dialami 

dalam bisnis. Teknologi Informasi yang 

digunakan Mr Loundry berupa media 

sosial: Facebook, Twetter, Instagram, 

Telephone, SMS, BBM dan Line. Software 

Microsoft digunakan untuk membuat 

laporan keuangan, data konsumen dan 

mendukung kegiatan administrasi. 

 

11.Capra latte 

Kegiatan bisnis Capralate bergerak di 

bidang distributor susu kambing etawa. 
Target pasar Capra latte adalah masyarakat 

yang peduli kesehatan dengan pendapatan 

diatas upah minimum provinsi. 

Berdasarkan ketersediaan tiga komponen 

sisem informasi maka Capra latte memiliki 

organisasi yang dipimpin oleh tiga menejer 

yaitu: menejer keuangan, CEO dan 

marketing. Koordinasi antar menejer 

dilakukan setiap minggu dengan tujuan 

menghasilkan keputusan menejemen yang 

tepat dan efisien. Komponen sistem 

manajemen informasi berpa keputusan 

pengelolaan(menejemen) memperhatikan 

kepentingan semua bagian. Menejemen 

juga didukung oleh penggunaan teknologi 

informasi dari penggunaan sosial media. 

Tujuan penggunaan sosial media untuk 

meningkatkan bidang promosi dan 

marketing. Media sosial yang dipilih: 

Facebook, Instagram, BBM, SMS , Line, 



Email dan telephone. Software Microsoft 

digunakan untuk membuat data konsumen, 

data keuangan dan kegiatan administrasi. 

 

12.Sinar laser 

Start-up bisnis yang digeluti oleh Sinar 

laser dikelola oleh 5 orang mahasiswa. 

Bisnis ini bergerak dibidang jasa perbaikan 

dan pindah rumah. Ide kreatif bisnis 

didukung ketersedian komponen 

menejemen sistem informasi dimana, 

kinerja organisasi dengan pembagian tugas 

yang jelas. Organisasi yang dijalankan 

Sinar Laser membagi tugas  semua 

pengelola diantaranya: CEO, menejer 

keuangan, oprasional, marketing dan 

administrasi. Struktur organisasi pada 

Sinar laser mendukung manajemen untuk 

mengatasi permasalahan bisnis. Rapat 

koordinasi dilakukan setiap minggu untuk 

membicarakan rencana strategis bisnis. 

Teknologi informasi digunakan untuk 

promosi jasa dari Target Creativindo. 

Media sosial yang dipilih adalah: 

Facebook, Instagram, SMS, BBM, 

email,dan Telphone. Software keuangan 

digunakan untuk mempermudah 

pencatatan keuangan. Software Microsoft 

berfungsi sebagai pencatat data konsumen, 

perjanjian kerja dan kegiatan admistrasi 

lainnya. 

 

13.Target Creativindo 

Target pasar yang dipilih oleh target 

creativindo adalah generasi muda pria 

dengan usia 15–30 tahun. Target 

creativindo menghasilkan produk berupa 

dompet pria. Bisnis ini dikelola oleh dua 

mahasiswa. Pengelolaan target kreativindo 

berdasarkan tanggung jawab dan tugas 

yang berbeda dari setiap pengelola. 

Pengelola terdiri dari dua mahasiswa 

dengan pengbagian tugas sebagai 

CEO(merangkap menejer keuangan) dan 

marketing (merangkap oprasional). 

Tangggung jawab dari setiap pengelola 

terlalu besar sehingga kinerja belum 

maksimal. Aspek menejemen dalam 

mengelola sumber daya untuk mengatasi 

masalah cenderung lebih sederhana 

dikarenakan jumlah pengelola yang sedikit 

sehingga penggambilan keputusan hanya 

melibatkan pemikiran dua orang pemilik 

saja. Teknologi informasi menjadi faktor 

penentu perkembangan bisnis dikarenakan 

sebagian besar sistem penjualan 

menggunaan sistem bagi hasil dan sistem 

online. Penjualan online melalui media 

sosial(Facebook, Instagram, BBM, SMS, 

email, SMS dan telephone). Produk Target 

Creativindo bekerjasama dengan gerai 

online (fashion pria dan toko bagus). 

Teknologi informasi digunakan juga untuk 

membuat data pelanggan, data keuangan, 

dan perjanjian kerjasama bisnis.  

 

14.Kyasaba 

Kyasaba adalah start-up bisnis yang 

dikelola oleh satu mahasiswa. Bisnis ini 

bergerak dibidang distributor makanan 

ringan(keripik singkong). Kyasaba tidak 

melakukan proses produksi. Pembagian 

tanggung jawab dan tugas berdasarkan 

struktur organisasi dibisnis kyasaba 

dilaksanakan sendiri. Kyasaba tidak 

memiliki garis komando organisasi 

sehingga, pemilik melakukan kegiatan 

marketing, keuangan, oprasional dan CEO 

secara bersamaan. Proses kerja dari 

manajemen sepenuhnya dikendalikan oleh 

pemilik bisnis tanpa membutuhkan 

pertimbangan dari pihak lain. Pengambilan 

keputusan sangat efisien untuk 

menyelesaikan permasalahan pada bisnis. 

Aspek penggunaan teknologi informasi 

bertujuan mendukung kegiatan 

administrasi (pembuatan kontrak 

kerjasama dengan outled), 

keuangan(pembuatan laporan keuangan), 

promosi dan marketing(menggunakan 

Facebook, Twetter, Instagram, SMS dan 

BBM).  

 

15.Reptil Mart 

Kegiatan bisnis yang dijalankan oleh 

Reptil Mart cukup unik. Reptil Mart 

menjual hewan-hewan reptile yang 

diambil dari Kalimantan. Reptil Mart 

adalah start-up bisnis yang dikelola oleh 

empat orang dengan pembagian tanggung 



jawab yang berbeda. Deteksi komponen 

dari manajemen sistem informasi pada 

bisnis ini sangat unik dibanding start-up 

bisnis lainnya. Komponen organisasi pada 

Reptil Mart dibagi menjadi dua tahapan 

dimana, tahapan pertama adalah menejer 

yang terdiri dari: menejer keuangan, 

oprasional, dan menejer marketing. 

Tahapan kedua diduduki oleh CEO yang 

mengkoordinir semua menejer dengan 

tujuan meningkatkan bisnis. Reptil Mart 

memiliki keunggulan pada menejemen 

dimana kekompakan dari penggelola 

berdampak positip pada kwalitas 

menejemen. Solusi dari setiap masalah 

dilakukan dengan sangat efektif namun, 

Reptil Mart tidak terlalu banyak 

menggunakan teknologi informasi dalam 

menjalankan bisnisnya. Reptile mart hanya 

menggunakan SMS sebagai media 

komunikasi. Pencapaian target(profit) 

bisnis Reptil Mart belum maksimal 

dikarenakan kurangnya promosi dan cara 

marketing yang masih konfensional. 

 

3.3.Penerapan M.S.I. Efisien dan Efektif 

pada start-up bisnis 

a. Start-up bisnis bidang makanan 

Hubungan dari komponen pada 

manajemen sistem informasi harus saling 

berhubungan. Organisasi, Menejemen dan 

teknologi informasi saling melengkapi. 

Organisasi pada start-up bisnis bidang 

makanan harus memiliki menejer bidang 

produksi yang memahami inovasi dan 

memproduksi produk(makanan). Pelaku 

bisnis makanan harus peka akan kebutuhan 

pasar dan perkembangan gaya hidup 

konsumen. Bisnis makanan membutuhkan 

konsistensi rasa serta kemampuan menjual 

hasil produksi. Start-up bisnis bergerak 

dibidang makanan adalah peluang bisnis 

paling mudah direalisasikan dengan 

sruktur organisasi sederhana. Keputusan 

menejemen harus fleksibel karena industri 

makanan membutuhkan kecepatan dalam 

inovasi. Kwalitas menejemen sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan 

bisnis makanan. Koordinasi antara pemilik 

untuk menemukan solusi dari masalah 

bisnis. Oprasional  bisnis makanan 

didukung oleh penggunaan teknologi 

informasi. Pemilihan teknologi informasi 

yang digunakan harus tepat sasaran sesuai 

dengan target pasar. Teknologi informasi 

mendukung kegiatan promosi, keuangan, 

 dan administrasi.  

 

b. Start-up bisnis bidang bukan 

makanan 

Bisnis non food adalah bisnis yang 

membutuhkan ketangguhan dan usaha 

keras. Start-up bisnis yang bergerak 

dibidang selain makanan memiliki pesaing 

yang lebih sedikit. Pelaku bisnis non food 

sebelum memilih jenis usaha harus 

melakukan survey pasar dan analisis 

kemampuan keuangan. Start-up bisnis 

pada umumnya hanya mengikuti trend 

tanpa memikirkan keunggulan kompetitif 

yang dimiliki. Komponen manajemen 

sistem informasi harus bekerja bersamaan. 

Organisasi, menehjemen dan teknologi 

informasi adalah tiga serangkai untuk 

digunakan meningkatkan keuntungan dari 

bisnis. Organisasi pada bisnis mahasiswa 

universitas ciputra bergerak dibidang 

bukan makanan relatif lebih sederhana 

umumnya hanya memiliki empat tim 

dengan pembagian tanggung jawab 

menjadi : CEO, keuangan, oprasional dan 

marketing. Start-up bisnis yang 

mengusung konsep bisnis keluarga 

membebankan semua keputusan pada 

pemilik bisnis. Keputusan menejemen 

bisnis makanan dan bukan makanan relatif 

sama dibutuhkan pengelolaan dan 

keputusan yang mampu mengatasi 

masalah dalam bisnis. Penggunaan 

teknologi informasi adalah komponen 

yang tidak boleh diabaikan namun, harus 

dipilih sesuai dengan kebutuhan. Sistem 

Informasi berupa aplikasi keuangan, 

penjualan dan pendataan konsumen harus 

sesuai kemampuan modal bisnis yang 

dimiliki. Media sosial dan aplikasi sosial 

adalah salah satu alternatif alat promosi 

yang murah dan mudah untuk digunakan. 

 

 



4. Kesimpulan. 

1.Penerapan komponen menejemen sistem 

informasi pada bisnis. 

Komponen menejemen sistem informasi 

penting untuk saling terintegrasi yaitu: 

organisasi, menejemen, dan teknologi 

informasi. Penerapan komponen sistem 

informasi harus memiliki porsi yang 

seimbang tanpa membedakan jenis 

bisnis.Penelitian ini mengklasifikasikan 

start-up bisnis menjadi: 

 

a. Start-up bisnis bidang makanan. 

Peranan organisasi start-up bisnis 

sangat menentukan, tingkatan tanggung 

jawab yang terlalu banyak akan memicu 

konflik dalam sebuah start-up bisnis. 

Start-up bisnis jika dikelola hanya oleh 

satu orang kurang maksimal karena 

tanggung jawab dan tugas dikerjakan 

oleh satu orang. Komponen bisnis 

selanjutnya adalah menejemen yang 

akan mengelola ketersediaan sumber 

daya pada start-up bisnis. Bisnis yang 

bergerak dibidang makanan dan 

didirikan lebih dari satu orang kwalitas 

kurang maksimal diakarenakan butuh 

waktu untuk mencapai kesepakan 

sebuah solusi bisnis. Penggunaan 

teknologi informasi pada bisnis 

makanan sangat berperan penting 

karena teknologi informasi dapat 

menjadi media yang memberikan 

tampilan visual makanan untuk menarik 

minat calon konsumen. Start-up bisnis 

makanan mahasiswa Ciputra 80% sudah 

menggunakan teknologi informasi 

khususnya melalui media sosia. 

 

b. Start-up bisnis selain makanan. 

Bisnis yang bergerak diluar industri 

makanan tetap membutuhkan 

komponen menejemen sistem informasi 

dalam menjalankan bisnisnya. 

Organisasi start-up bisnis diluar 

makanan hampir mirip dengan bisnis 

makanan karena terdiri dari: CEO, 

menejer keuangan, oprasional, dan 

marketing. Divisi yang tidak ada pada 

start-up bisnis ini adalah divisi produksi 

makanan.   

2.Teknik penerapan komponen menejemen 

sisem informasi pada start-up bisnis. 

a. Start-up bisnis bidang makanan 

Komponen menejemen sistem informasi 

harus diterapkan secara bersamaan dengan 

porsi fokus yang sama. Komponen 

organisasi, menejemen dan teknologi 

memiliki peranan yang penting dimana 

organisasi harus berdasarkan kemampuan 

dari setiap menejer sehingga sistem 

menejemen bisa menyelesaikan masalah 

dan teknologi informasi menjadi alat untuk 

mempermudah pekerjaan pada start-up 

bisnis. Khusus bidang makanan maka 

pemilik atau anggota organisasi harus 

memiliki tim yang berkompeten dibidang 

makanan bukan hanya sekedar 

mengandalkan karyawan. 

 

b.Start-up bisnis selain makanan  

Penerapan kinerja dari komponen 

menejemen sistem informasi pada bisnis 

selain makanan tetap harus seimabang dan 

bersinergi. Organisasi ada bisnis selain 

makanan dikelompokkan berdasarkan 

kompetensi dari setiap pengelola bisnis, 

semakin banyak jenjang organisasi maka 

semakin jelas standar oprasional kerja. 

Bisnis selain makanan tidak membutuhkan 

divisi produksi makanan atau tenaga kerja 

yang ahli nutrisi. Menejemen pada bisnis 

selain makanan tetap harus memaksimal 

dalam menggelola sumber daya yang 

dimiliki start-up bisnis. Koordinasi dan 

komunikasi atara menejer bersama CEO 

harus rutin dilaksanakan untuk mencari 

solusi dari permasalahan yang terjadi pada 

bisnis. Penyatuan persepsi sangat penting 

dilakukan sebelum melakukan kegiatan 

bisnis. Sinergi antara oranisasi, 

menejemen dan teknologi informasi sangat 

penting karena, pemilihan teknologi 

informasi sangat penting bagi bisnis selain 

makanan harus menggunakan teknologi 

informasi sebagai untuk promosi, 

keuangan dan  oprasional. 
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