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ABSTRAK 

 

Mentoring bisnis adalah hubungan yang membahas topik bisnis secara berkelanjutan dan dapat bertahan 

untuk jangka waktu yang panjang antara mentor dengan mentee. Topik bisnis berhubungan erat dengan 

eksekusi bisnis. Bisnis yang besar berawal dari level start-up dimana para entrepreneur harus mengelola 

bisnis dengan kinerja extra. Kolaborasi dan inovasi dalam pelaksanaan mentoring dan eksekusi bisnis 

merupakan perpaduan yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan start-up bisnis. Penelitian 

ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan objek penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Ciputra Surabaya yang melakukan eksekusi bisnis. Tujuan penelitian untuk melihat dampak 

dari kolaborasi mentoring dan eksekusi bisnis dalam meningkatkan keberhasilan start-up bisnis. Teknik 

validasi yang digunakan pada penelitian ini memakai metode trianggulasi data yang terdiri dari: obsevasi 

parsipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi (foto dan video mentoring dan kolaborasi bisnis). 

Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa kolaborasi mentoring dan eksekusi bisnis merupakan hal 

penting yang harus dilaksanakan oleh entrepreneur sehingga dapat mendorong keberhasilan start-up 

bisnis.    

 

Kata kunci: Kolaborasi, Mentoring, Inovasi,  Eksekusi Bisnis, Start-up Bisnis. 

 

Abstract 

Business mentoring is a relationship that addresses business topics on an ongoing basis and can last for a 

long period of time between the mentor with a mentee. Business topics closely related to business 

execution. Great business started from the level of start-ups in which the entrepreneur must manage a 

business with extra performance. Collaboration and innovation in the implementation and execution of 

business mentoring is a combination that is very important to improve the success of start-up businesses. 

This study uses descriptive qualitative analysis of the object of study is a student at the University of 

Ciputra Surabaya doing business execution. The aim of research to look at the impact of mentoring 

collaboration and business execution in increasing the success of start-up businesses. Validation 

techniques used in this study were taking data triangulation method comprising: a participative 

observation, interview and documentation (photos and video mentoring and business collaboration). The 

findings of the study explained that mentoring collaboration and business execution is an important thing 

that must be implemented by entrepreneurs in order to encourage the successful start-up business. 

Keywords: Collaboration, Mentoring, Innovation, Execution Business, Business Start-up. 
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1. PENDAHULUAN  
 

Start-up bisnis merupakan istilah yang diberikan kepada bisnis masih relative baru 

dimana, bisnis tersebut memiliki peluang untuk bertumbuh menjadi lebih berkembang 

(Abrams, 2012:3). Start-up bisnis di Kota Surabaya saat ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat. Perkembangan start-up bisnis Kota Surabaya terlihat jelas dari output 

start-up bisnis berupa barang dan jasa yang dipasarkan di wilayah Kota Surabaya 

hingga keluar Kota Surabaya. Output dari start-up bisnis berupa makanan, hasil 

kerajinan tangan dan barang-barang yang sangat diminati oleh konsumen. Contoh 

makanan yang merupakan hasil start-up bisnis adalah almond crispy, lapis Surabaya, 

sambal Bu Rudy, sambal petis, kerupuk udang, bandeng presto, dan berbagai makanan 

lain yang biasanya dijadikan oleh-oleh khas dari Kota Surabaya. Produk kerajinan 

tangan yang dihasilkan start-up bisnis berupa kerajinan anyaman, gambar dan batik. 

Produk start-up bisnis dipasarkan di berbagai pusat perbelanjaan di pasar modern dan 

tradisional dan di pusat oleh-oleh. 

 

Produk dan jasa yang dihasilkan start-up bisnis di Kota Surabaya sebagian dikelola oleh 

entrepreneur muda yang merupakan mahasiswa Universitas Ciputra(UC). Mahasiswa 

UC menngelola start-up bisnis dimulai dari bangku kuliah. Produk yang dihasilkan 

mahasiswa juga beraneka ragam mulai dari produk makanan hingga produk jasa yang 

telah dipasarkan di Kota Surabaya hingga manca negara. Hal ini sangat menarik 

dikarenakan pada usia yang relative muda(18 tahun) sudah memiliki bisnis yang 

menghasilkan income dan membuka lapangan kerja baru. Kesuksesan mahasiswa dalam 

mengelola start-up bisnis tidak terlepas dari peran Universitas yang membekali 

mahasiswa dengan kurikulum berbasis entrepreneurship yang sesuai dengan visi 

Universitas Ciputra yaitu,’Creating World Class Entrepreneur’, dengan menciptakan 

Entrepreneur kelas dunia. Visi ditopang oleh strategi dan sistem pembelajaran yang 

membawa mahasiswa untuk dekat dengan dunia bisnis sejak dari semester pertama 

hingga semester terakhir selama berada diperkuliahan. 

 

Universitas Ciputra membekali entrepreneur yang menjalankan start-up bisnis dengan 

keahlian manajemen, pemasaran, promosi, keuangan, operasional dan bidang lainnya. 

Universitas Ciputra secara intensif membimbing mahasiswa dalam mengelola bisnis 

melalui mata pelajaran entrepreneurship. Sistem pembelajaran yang diberikan kepada 

mahasiswa mahasiswa dengan teknik: pemahaman konsep manajemen bisnis, praktek 

mendirikan bisnis, evaluasi(mentoring) bisnis. Pemahaman konsep manajemen adalah 

teknik pengajaran yang menggunakan buku literature, jurnal empiris bersama seorang 

pengajar(dosen). Praktek bisnis adalah aktualisasi mahasiswa untuk melakukan 

produksi(menghasilkan output) untuk dipasarkan, transaksi jual-beli sehingga 

mahasiswa bisa langsung mempraktekkan teori dalam sebuah bisnis. Evaluasi bisnis 

merupakan tahapan yang sangat penting dimana para mahasiswa akan memberikan 

laporan dari kinerja bisnis kepada para fasilitator(dosen). Evaluasi bisnis dapat 

dilakukan secara tertulis dengan memberikan laporan atau melalui mentoring (laporan 

secara lisan). Defenisi lain dari mentoring menurut Smith dan Hawkins (2006: 39) 

mengatakan bahwa mentoring adalah hubungan yang berkelanjutan dan dapat bertahan 

untuk jangka waktu yang panjang. Meckevitt dan Marshall(2015) mengemukaan 

penelitiannya bahwa mentoring dapat mengurangi ketidakpastian dalam rangka 
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meningkatkan legitimasi badan usaha/bisnis. Keberhasilan start-up bisnis dipengaruhi 

oleh kepemilikan kompetensi seorang entrepreneur yang sudah dibekali dengan tiga 

teknik(pemahaman konsep, praktek, dan evaluasi(mentoring)). Out comes dari 

keberhasilan start-up bisnis tercermin dari perolehan laba dari kegiatan bisnis.  

Pentingnya keberhasilan entrepreneur dalam mengelola bisnis didukung oleh 

Ciputra(2012) mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan 2% entrepreneur untuk 

meningkatkan ekonomi nasional. Peningkatan entrepreneur dapat dijalankan dengan 

membangun bisnis hal ini tercermin dari penerapan metode kedua pada system 

pembelajaran di Universitas Ciputra melalui pembangunan start-up bisnis oleh 

mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Ciputra Surabaya. Kompetensi 

mahasiswa dalam menjalankan bisnis sangat penting agar mampu memenangkan 

persaingan bisnis. Dewasa ini persaingan yang dihadapi start-up sangatlah ketat terkait 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Persaingan bisnis tidak hanya 

datang dari dalam negeri melainkan persaingan terbuka untuk kawasan ASEAN. Produk 

yang dihasilkan Start-up bisnis harus memiliki keunggulan dibandingkan produk dari 

negara lain sehingga, secara tidak langsung para mahasiswa dituntut untuk mampu 

mengelola bisnis dengan baik.  

 

Kondisi persaingan bisnis yang sangat ketat menjadi dasar pentingnya penerapan ketiga 

teknik sistem pembelajaran bagi mahasiswa yang menjalankan start-up bisnis. 

kolaborasi dan inovasi harus terus menerus dilakukan entrepreneur ketika menerapkan 

ketiga sistem pembelajaran pada saat melakukan eksekusi bisnis.  Berangkat dari teori 

dan penelitian empiris yang menyebutkan pentingnya pemahaman konsep teori, praktek 

bisnis dan evaluasi/mentoring guna memenangkan persaingan bisnis. Penelitian ingin 

menganalisis pengaruh dari ketiga system pembelajaran untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa UC yang menjalankan start-up bisnis. Hasil penelitian ini akan 

menjawab apakah teori dan beberapa penelitian empiris sebelumnya memiliki hasil 

yang sama terhadap penelitian yang dilakukan pada start-up bisnis yang dikelola 

mahasiswa UC sehingga dapat memenangkan persaingan bisnis. Berdasarkan uraikan 

diatas maka penelitian ini berusaha merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana keberhasilan Start-up bisnis yang dijalankan mahasiswa UC ? 

2. Bagaimana peranan pemahaman konsep manajemen terhadap keberhasilan Start-up 

bisnis yang dijalankan mahsiswa UC ? 

3. Bagaimana peranan praktek mendirikan bisnis terhadap kesuksesan start-up bisnis 

yang dijalankan mahsiswa UC ? 

4. Bagaimana peranan evaluasi(mentoring) bisnis terhadap kesuksesan start-up bisnis 

yang dijalankan mahasiswa UC ? 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

2.1. Konsep Start-up Bisnis 
Defenisi Start-up bisnis adalah kondisi perintisan awal sebuah bisinis: Istilah bisnis 

yang sering digunakan atau banyak diterapkan ketika bisnis yang berpotensi, bertumbuh 

dengan ukuran yang cukup besar (Abrams, 2012:3). Start-up bisnis dijalankan oleh 

seorang entrepreneur/pengusaha. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu 

entreprende dimana berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha(orang 
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yang mengusahakan pekerjaan tertentu), dan orang yang mampu menghasilkan suatu 

hasil karya yang memiliki nilai jual (Hendro, 2011:29). Entrepreneur dalam 

menjalankan sebuah bisnis harus menggunakan strategi dan pemahaman terkait kondisi 

eksternal dan internal dalam bisnis. Faktor yang mempengaruhi bisnis sering kali dibagi 

dalam empat tahapan pada sebuah rangkaian kunci sukses bisnis. Dalam menjalankan 

bisnis entrepreneur harus mampu menjalankan kunci sukses seorang entrepreneur 

menurut Hendro, (2011: 33) dapat dibagi menjadi tiga bagian diantanya: bagian 

pemutar, bagian batang dan bagian anak kunci. Penjelasan tahapan lebih lanjut 

dijabarkan sebagai berikut: 

A. Bagian Pemutar (Pengungkit) – Leverage Key 

Bagian ini dibagi menjadi dua sub bagian penting diantaranya: keputusan seseorang 

untuk memilih menjadi entrepreneur sebagai jalur karir dan kedua adalah 

lingkungan menemukan peluang emas terkait diri entrepreneur, bisnis, pasar, 

peluang bisnis yang akan dikembangngan, riset dan pelatihan untuk memastikan 

peluang yang dimiliki dapat direalisasinkan, serta memberdayakan peluang yang 

dimiliki oleh entrepreneur.  

B. Bagian Batang(Tubuh) Kunci – The Body Key 

The body key merupakan bagian atau tahapan yang sangat penting ketika 

merealisasikan sebuah bisnis dan dapat dibagi kedalam dua bagian penting  

diantaranya: pertama bagian sambungan yang terdiri dari: pembentukan business 

team skill secara individu, the brilliant strategy to enter the market sebelum 

menjalankan bisnis dan defining your business system and structure – konsep 

organisasi dan operasional. Kedua adalah bagian batang(transitional) yang berupa 

konsep penunjang dalam manajemen terdiri dari: quality konsep, key success of 

business is a good managerial skill, 10-C how to create an operational excellence 

dan financial aspect.   

C. Bagian Anak Kunci – The Primary Key 

Bagian ini merupakan bagian pengagas/pembuka jalan terdiri dari: konsep 

marketing, bagaimana untuk mempromosikan bisnis, dan keahlian dalam menjual 

bakal/ potensi bisnis yang akan dikembangkan menggunakan keahlian berwirausaha.  

Penjelasan dari kunci sukses entrepreneur diatas dapat disederhanakan pada gambar 

2.1. merupakan gambaran kunci sukses entrepreneurship dalam mengembangkan 

bisnis. 

 
Gambar. 2.1. 

The Key Of Entrepreneurship (Hendro, 2011:33) 

 

Realisasi dari keberhasilan start-up bisnis dapat dilihat dari kondisi keuangan yang 

terjadi pada masing-masing start-up bisnis. Tahapan awal yang akan dicapai oleh setiap 

start-up bisnis adalah berusaha untuk mencapai titik impas BEP kemudian dilanjutkan 

pada pencapaian keuntungan. Perolehan keuntungan diusahakan mengalami 

peningkatan dimana, semua kewajiban sudah terbayarkan sehingga bisnis akan 

mengalami perkembangan yang baik. Tahapan awal start-up bisnis untuk mencapai titik 

BEP biasanya terjadi pada satu tahun pertama. Tahapan berikutnya adalah memasuki 
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tahun kedua hingga kelima pada posisi ini start-up bisnis harus mampu 

mempertahankan eksistensi bisnis sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan bisnis yang 

baik. Tahapan ketiga adalah perkembangan perusahaan pasca tahun kelima dimana 

posisi ini adalah posisi penentu jika start-up bisnis tidak mampu memenangkan 

persaingan maka pada tahapan ini biasanya start-up bisnis akan mengalami 

penurunan/bangkrut. Start-up bisnis yang mampu mencapai sukses yang maksimal jika 

didukung oleh seluruh faktor internal. Faktor internal yang memberikan pengaruh 

positip berupa mentoring dan realisasi dari eksekusi bisnis yang merupakan 

dasar/pondasi dari sebuah start-up bisnis. 

 

2.2. Konsep Mentoring Bisnis  
Meckevitt dan Marshall(2015) mengemukaan dalam penelitiannya bahwa mentoring 

dapat mengurangi ketidakpastian dalam rangka meningkatkan legitimasi badan 

usaha/bisnis. Gold, Devins dan Johnson(2003) menjelaskan hasil penelitiannya bahwa 

mentoring sangat bermanfaat pada perusahaan menengah (Alistair). St-Jean, E(2012) 

pada penelitiannya menyimpulkan perolehan hasil yang menarik karena mendapat 

pencerahan berupa unsur-unsur yang berbeda yang mempengaruhi proses belajar 

melalui mentoring dan menunjukkan peran mediasi kepercayaan, perasaan senasib dan 

adanya fungsi mentor antara pembelajaran mandiri/ membuka rasa percaya diri mentee. 

Gunawan dan Mustamu (2015) dalam penelitiannya membagi tahapan mentoring 

menjadi tiga tahapan yaitu: tahapan transfer pengetahuan, pembelajaran dan 

pengembangan, dan tahapan evaluasi. Hasil penelitian Gunawan dan Mustamu (2015) 

menjelaskan bahwa calon suksesor pada perusahaan air dalam kemasan menunjukkan 

peningkatan kinerja kerja yang positip terhadap target yang ditetapkan oleh perusahaan 

setelah mendapatkan mentoring dari perusahaan. Penjelasan lain dari mentoring 

menurut Smith dan Hawkins (2006: 39) mengatakan bahwa mentoring adalah hubungan 

yang berkelanjutan dan dapat bertahan untuk jangka waktu yang panjang. Karakteristik 

dari mentoring adalah: 

 Hubungan yang berkelanjutan yang dapat bertahan untuk jangka waktu yang 

panjang 

 Pertemuan akan lebih informal dan dapat berlangsung ketika mentee membutuhan 

beberapa saran dan bimbingan atau dukungan 

 Jangka waktu lebih panjang dan mengambil pandangan yang lebih luas terhadap 

perspektif orang. 

 Mentor biasanya memiliki pengalaman yang lebih banyak dan berkualitas 

dibandingkan mentee. Sering kali adalah orang yang lebih senior dalam suatu 

organisasi sehingga memiliki pengalaman masa lalu, pengalaman dan mampu 

membuka persepsi yang lain diluar yang memiliki banyak peluang. 

 Jadwal pertemuan diatur oleh mentee dimana mentor memberikan dukungan dan 

pengarahan untuk mempersiapkan aturan pada masa depan 

 Fokus pada pengembangan karir dan kepribadian/personal 

 Mentoring berkisar/mencakup pada pengembangan mentee secara profesional 

 

Kyrgidou and Eugenia (2013) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa: electronic 

mentoring memberikan dinamika, hubungan akan menghasilkan dua kali lipat lebih 

signifikan dengan penguasaaan data base yang akan memberikan manfaat lainnya. 

Mentee memiliki pengetahuan dan keahlian yang dijadikan masukan positif dimana 

sikap yang berkembang secara tidak teratur, fleksibilitas, dan inovasi yang sangat kuat 
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mempengaruhi kesuksesan bisnis dalam jangka panjang maupun jangka pendek. 

Penelitian ini menggunakan responden yang merupakan entrepreneur pada start-up 

bisnis dimana, para entrepreneur melakukan realisasi bisnis sekaligus juga 

mendapatkan mentoring dari tim ahli yang memiliki pengalaman yang lebih banyak 

sehingga mampu memberikan tambahan pengetahuan ketika mengelola bisnis. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2015) menjelaskan bahawa pembakaran 

motivasi entrepreneur(siswa SMK) dapat ditingkatkan melalui proses mentoring 

sehingga akan mempengaruhi kemampuan berwirausaha/menjalankan bisnis. 

 

Saputra (2014) dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa, beberapa karakteristik yang 

dimiliki mentor adalah: jujur, berpengalaman, bersikap positif, tegas serta simpatik, 

namun tidak memiliki kapasitas dalam hal mengoperasikan mesin. Saputra(2014) juga 

menemukan karakteristik mentee adalah orang yang memiliki karekteristik, kemauan 

mendengarkan informasi dari mentor, berani bertanya kepada mentor saat menemukan 

maslah, menjalankan nasihat mentor dan menerima semua usulan/masukan dari mentor. 

Mentoring bisnis yang diberikan Universitas Ciputra terhadap entrepreneur yang 

merupakan mahasiswa UC berlangsung minimal enam semester selama mahasiswa aktif 

dikampus. Dosen berindak sebagai seorang mentor dan mahasiswa adalah anak mentee 

dimana hubungan keduanya akan membahas terkait masalah bisnis yang dijalankan oleh 

mahasiswa/entrepreneur. Pelaksanaan mentoring dilakukan menggunakan media sosial, 

tatap muka secara langsung, visitasi langsung pada bisnis yang dijalankan mahasiswa. 

Mentor akan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki terkait teknik-

teknik dalam pengelolaan sebuah bisnis. Topik bisnis terkait masalah keuangan, 

marketing dan standar operasional perusahaan juga menjadi topik yang sering dibahas 

pada saat mentoring. Mentor akan membahas terkait konflik manajemen yang sering 

terjadi ketika start-up bisnis dijalankan secara kelompok, individu maupun bisnis 

keluarga.   

 

Mahasiswa UC yang sudah mendapatkan mentoring dari fasilitator yang merupakan tim  

pengajar sekaligus praktisi bisnis mendapat tambahan pengetahuan manajemen untuk 

menjalankan bisnis. Beijerse (2000) dalam menelitiannya menuliskan defenisi 

pengetahuan manajemen merupakan kemampuan pengelolaan informasi dalam sebuah 

organisasi dengan menjalankan strategi, terstruktur, system budaya, sikap yang sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki setiap orang.  Pengetahuan manajemen yang diperoleh 

oleh mahasiswa UC secara langsung dapat diaplikasinya dalam bisnis sehingga bisnis 

semakin berkembang.  

 

2.3. Konsep Eksekusi Bisnis  
Entrepreneur yang melakukan eksekusi bisnis haruslah menjalankan proses untuk 

mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Suryana (2013:99) dalam bukunya menjelaskan 

proses kewirausahaan dimulai dari adanya tantangan yang muncul ditenggah 

masyarakat atau bahasa sederhananya sering disebut kebutuhan yang beraneka ragam. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam(tantangan) dapat dijawab 

degan adanya kreatifitas seorang entrepreneur dimana kreatifitas harus ditambahakn 

inovasi sehingga menghasilkan produk/jasa yang baru dan memiliki nilai tambah. 

Produk dan jasa yang dihasilkan harusnya memiliki keunggulan dibandingkan produk 

sejenis yang dipasarkan. Menciptakan kebaharuan/keunggulan dari setiap produk/jasa 

yang dihasilkan yang memiliki daya saing untuk mendapatkan setiap peluang yang ada. 
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Ketika seorang entrepreneur sudah dapat memanfaatkan peluang yang ada maka 

penjualan produk dan jasa akan menghasilkan keuntungan dan membuat bisnis semakin 

berkembang. Model proses kewirausahaan digambarkan pada gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2.  

Model Proses Kewirausahaan, Suryana (2013: 99) 

 

Berdasarkan model proses kewirausahaan diatas seorang entrepreneur harus mampu 

melakukan kolaborasi dengan banyak aspek dan melakukan invoasi sehingga dapat 

menjawab kebutuhan masyarakat. Entrepreneur yang mampu mengambil semua 

peluang bisnis dapat menggapai sukses. Wickham (2004:242) menyatakan kesuksesan 

sebuah bisnsi dapat diukur dari beberapa aspek kinerja bisnis yang terindikasi dengan 

keanekaragaman ukuran kuantitatif. Hal ini sangat berhubungan dengan kondisi 

keuangan dan kehadiran bisnis di pasar. 

 

2.4. Prosedur dan Teknik Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk menganalisis kolaborasi dan inovasi pada kegiatan mentoring 

dan eksekusi bisnis terhadap keberhasilan start-up bisnis yang dijalankan oleh 

mahasiswa UC. Penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriptif sering dijabarkan 

sebagai penelitian naturalistic karena penelitian ini dilaksanakan berdasarkan kondisi 

real di sehingga, penelitian ini tidak dibatasi oleh variable penelitian tetapi berdasarkan 

kondisi sosial yang diamati diantaranya: aspek lokasi, objek dan tindakan yang 

berinteraksi secara sinergis/bersamaan (Sugiono, 2015:15). Latar belakang penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini harus dijelaskan 

secara spesifik dan membutuhkan kurun waktu yang cukup lama untuk meneliti 

sehingga dapat menemukan solusi yang dapat digunakan untuk meninkatkan start-up 

bisnis yang dijalankan mahasiswa UC. Jumlah start-up bisnis yang ada di UC sekitar 

Tantangan 

Inovatife  

Peluang 

Sukses  

Creative new 

And Different  

Value Added 

Daya Saing  

Kreatif  

Produktif 

Keunggulan 
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500 bisnis namun, penelitian ini menetapkan responden yang akan diteliti berdasarkan 

beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan/landasan diantaranya: 

1. Responden penelitian merupakan mahasiswa Universitas Ciputra(UC) yang sudah 

mendapatkan pengetahuan bisnis (Entrepreneur 1,2, 3, dan 4). 

2. Responden adalah mahasiswa UC yang sudah menjalankan start-up Bisnis. 

3. Start-up bisnis yang dijalankan responden minimal berjalan selama 3 semester atau 

lebih secara berurutan tanpa pernah mengalami pecah bisnis. 

4. Start-up bisnis yang dijalankan reponden (mahasiswa UC)  beroprasi di wilayah 

Jawa Timur 

5. Responden (mahasiswa UC) menjalankan start-up sudah mendapatkan metoring 

bisnis dari fasilitator.  

Berdasarkan aspek penetapan responden yang ditetapkan oleh peneliti maka ditemukan 

10 entrepreneur pemilik/CEO dari start-up bisnis yang memenuhi kriteria responden 

penelitian. Responden yang merupakan objek penelitian memiliki usia berkisar 18- 23 

tahun. Start-up bisnis dijalankan secara individu atau tim. Bisnis yang dijalankan 

memproduksi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

 

Lokasi penelitian dilaksankan di daerah Jawa Timur sesuai dengan lokasi operasional 

dari bisnis yang dimiliki oleh entrepreneur. Penelitian ini akan memberikan hasil yang 

sebelumnya sudah lolos uji validasi dengan mampu memperlihatkan seberapa jauh suatu 

sebagian atau keseluruhan rangkaian operasi (Jogianto, 2011). Uji validasi terhadap 

perolehan penelitian menggunakan teknik trianggulasi dimana, dilakukan dengan 

penggabungan data dari berbagai teknik penggumpulan data dan sumber data yang 

tersedia (Sugiyono, 2007). Eksekusi metode trianggulasi menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara dan dokumentasi (Foto, Video).  

Pelaksanaan mentoring bisnis dilakukan pada mahasiswa/entrepreneur UC setiap hari 

rabu selama 120 menit. Mahasiswa UC akan mendapatkan masukan terkait pengelolaan 

bisnis dan juga pengalaman dari para fasilitator dalam menjalankan bisnis. Inovasi-

inovasi pada saat pelaksanaan mentoring bisnis dan hasil inovasi dari eksekusi bisnis 

digabungkan menjadi satu sehingga akan mendorong kesuksesan start-up bisnis yang 

dijalankan mahasiswa UC. Hasil dari semua eksekusi trianggulasi selanjutnya diolah 

dan dianalisis sehingga dapat menemukan solusi untuk meningkatkan start-up bisnis 

yang dijalankan oleh mahasiswa UC. Harapannya hasil penelitian ini akan mampu 

menjawab sejauh mana efekstifitas pelaksanaan kolaborasi dan inovasi  pada kegiatan 

mentoring dan eksekusi bisnis untuk mendorong kesuksesan start-up bisnis.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Entrepreneur yang merupakan mahasiswa UC menjalankan usaha sesuai dengan 

passion yang dimiliki sehingga dalam eksekusi bisnis dapat lebih maksimal. Mahasiswa 

UC mendapatkan mentoring bisnis dari para fasilitator yang merupakan praktisi bisnis 

sekaligus juga pengajar. Berikut ini beberapa hasil wawancara dengan responden 

berhubungan dengan mentoring dan eksekusi bisnis mahasiswa: 

 
“Saya merasakan manfaat yang postip ketika mentoring dengan fasilitator. Saya diajarkan bagaimana 

cara melihat peluang bisnis saya dibandingkan dengan para pesaing. Mentoring yang dilaksanakan 

cukup nyaman soalnya kondisi yang diciptakan fasilitator sich santai. Meraka gak pernah otoriter 

memaksa saya tapi ya kalau target market saya gak realistis mesti diingatkan. Hasil mentoring saya 

terapkan pada bisnis saya terutama ketika mengikuti bazar“(Felicia). 

 



Konferensi Nasional Riset Manajemen X 
“Akselerasi Daya Saing Menuju Keunggulan Organisasi yang Berkelanjutan” 

Lombok, 20-22 September 2016 

“Selama saya di UC saya terkesan dengan mentoring bisnis karena saya jadi tau teknik menemukan 

canel bisnis di luar negeri. Produk saya berupa snack ternyata diterima oleh masyarakat di Malaysia. 

Dalam eksekusi saya dapat canel dari dosen yang sering jual produk di Malaysia” (Chesia). 

 

“Mentoring bisnis itu kalau bagi saya kayak obat awal di makan pait, yaaa karena fasilitator 

membagikan pengalaman pengalaman, kadang saya merasa apa mungkin ? rasanya males buat 

melaksanakan solusi yang disarankan fasilitator tapi ketika saya lakukan lah kok ya bisnis saya 

semakin baik. Saran yang diberikan ketika saya jalankan ternyata membuat penjualan saya meningkat” 

(Lim).  

 

“Bisnis yang saya jalankan awalnya dari hobby saya yaitu menggambar tapi disisi lain saya juga 

pengen jadi pengusaha yang berdampak bagi orang lain yaahh buat orang miskin gitu. Eeehh… kok ya 

saya ketemu banyak penggangguran di jombang jadi saya putuskan memulai bisnis rombong. Bisnis 

ini saya jalankan selama saya di UC trus dapet banyak masukan pada saat mentoring dari dosen terkait 

masalah marketing, desain, penetapan harga dll. Mentoring sangat ngefek buat bisnis saya sekarang 

saya sudah mengembangkan bisnis berupa jasa layout indoor untuk rumah”(Didit).  

 

“Usaha saya jasa cuci mobil saya berhasil mendapat ide usaha pada saat mentoring dengan fasilitator. 

Waktu itu kita cerita tentang bagaimana peluang jasa cuci mobil yang siap dipanggil ke rumah 

sehingga orang-orang gak perlu repot. Nahhh setelah direalisasikan hasil mentoring itu bisnis saya 

lancar bisa buat tambahan pemasukan selain dari orang tua ha,,ha..“ (Atika). 

 

“Bisnis itu kayak mesin kalau mau jalan jangan lupa di service. Mentoring itu kaya service jadi kita 

bisa pake buat cek apakah semua bagian berjalan sesuai dengan fungsinya. Fasilitator kayak konsultan 

ya dia akan nerangin dan kasi masukan. Jadi menurut saya mentoring penting banget buat saya. Hal 

yang tidak boleh saya lupakan adalah menjalankan bisnis. Setiap bulan dosen meminta laporan 

keuangan untuk memantau perkembangan bisnis khususnya dari sisi keuangan. Jadi kalau bisnis saya 

macet atau bodong langsung ketangkep” (Leo). 

 

“Saya jalanin bisnis trading lewat jual beras ke Kalimantan. Ilmu yang saya terapkan dari UC adalah 

ilmu yang saya dapat dari mentoring. Waktu mentoring saya diajari gimana cara negosiasi dengan 

ekternal bisnis. Ya Puji Tuhan bu sekarang saya undah kirim 4 kontener ke Kalimantan tiam minggu 

Dalam jalanin bisnis saya jadi tau tuch gimana mengatur karyawan dan kegiatan ngatur karyawan agar 

tetap loyal adalah pekerjaan paling sulit dalam bisnis”(Heny).  

 

“Awalnya mentoring itu buat saya buang-buang waktu tapi eehhh… setelah saya coba untuk 

mengikuti asyik loh bu,, saya jadi bisa belajar dari pengalaman fasilitator. Saya ambil pembelajaran 

yang cocok buat bisnis truz kalau saya menghadapi maslah saya mesti datang lagi dan mentoring lagi. 

Eeh kayak dokter bu abis mentoring saya dapatkan solusi bisnis jadi bisa inovasi lagi dan omset 

meningkat.” (Kevin). 

 

“Saya ikuti mentoring trus hasilnya saya suka tulis di kertas atau kalau gak saya isi di SEP kampus. 

Setelah mentoring saya coba untuk melakukan inovasi jadi di campur gitu dech bu. Hasil mix nya saya 

pakai dalam bisnis misalnya saya jual sate khas bali jadi orang yang kangen makanan bali gak perlu ke 

bali dan nahan selera tinggal sms dan kami siap antar. Menjawab kebutuhan pasar khan bu ,,”(vina).  

 

“Bisnis saya awalnya dari tugas project kami terpikir menjual soto yang beda dengan soto pada 

umumnya di Jawa Timur. Sempet binggung sich mau inovasi apa tapi setelah mentoring bisnis kami 

masukan cerita dasi fasilitator untuk mengembangkan soto khas jawa tengah dan sekaligus mengusung 

tema budaya Jawa Tengah. Hasilnya saat ini kami memiliki dua outlet soto. Kami juga sudah menjual 

product bekerjasama dengann Go-Jek. Omset kami per hari minimal Rp. 3.000.000. Saat ini kami 

sedang terpikir berencana mengembangkan bisnis melalui inovasi product lain”(Arisa).  

 

 
 

Gambar 2.3. Kegiatan Wawancara start-up bisnis 
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Hasil dari observasi yang dilakukan terhadap responden penelitian mengatakan bahwa 

inovasi pada kegiatan mentoring dan eksekusi bisnis jika dikolaborasi memberikan 

dampak positip terhadap perkembangan start-up bisnis. Artinya dengan melakukan 

kegiatan mentoring para entrepreneur dapat mengurangi tingkat resiko/ketidak pastian 

bisnis yang dijalankan sehingga dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori yang ada. Hubungan antara mentor yang dalam hal ini adalah fasilitator 

dengan entrepreneur(mentee) merupakan hubungan jangka panjang karena semakin 

lama fasilitator membimbing bisnis maka fasilitator semakin memahami bisnis dari 

mahasiswa sehingga alasan yang diberikan sesuai dengan kondisi bisnis yang dijalankan 

mahasiswa. Entrepreneur melakukan inovasi dalam mentoring menggunkan media 

online, atau mengunjungi langsung bisnis dari mahasiswa. Pengalaman dari mentor juga 

menjadi inspirasi dan masukan untuk mengatasi solusi disaat menjalankan bisnis.  

Proses mentoring sendiri berjalan dengan santai sehingga mahasiswa tidak merasa 

diintimidasi oleh fasilitator. Eksekusi bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa lebih 

rasional dan memiliki arahan yang jelas dikarenakan memiliki fondasi mentoring yang 

cukup kuat. Eksekusi bisnis ditembuh dengan inovasi sehingga memampukan 

entrepreneur untuk memanfaatkan semua peluang yang ada. 

 

 
Mentoring Bisnis 

- Mengurangi resiko kegagalan bisnis 

- Dilakukan dengan kondisi relax(mentee 

tidak merasa diintimidasi) 

- Mentee mendengarkan dan melaksankan 

masukan dari mentor 

- Lokasi mentoring sangat fleksibel bisa 

dilakukan di tempat operasional bisnis 

mahasiswa, kampus atau dipasar. 

 

 

 
 

 

Keberhasilan Start-Up Bisnis 

- Kemampuan start- up bisnis membiayai 

semua kegiatan operasiional perusahaan  

- Kemampuan start-up bisnis melakukan 

realisasi terhadap perencanaan bisnis 

yang sudah dibuat terlebih dahulu. 

- Kemampuan start-up bisnis untuk 

menghasilkan profit dari kegiatan usaha  

- Kemampuaan start-up bisnis untuk 

memenangkan persaingan dipasar.  

Eksekusi Bisnis 

- Entrepreneur(mahasiswa UC) diminta 

membuat perencanaan bisnis (perencanaan 

yang rasional)  dan mendiskusikan dengan 

fasilitator/dosen  

- Entrepreneur (mahasiswa) akan memulai 

bisnis/eksekusi. 

- Fasilitator/dosen mulakukan evaluasi 

terhadap eksekusi bisnis yang dilakukan 

mahasiswa dalam hal ini melihat 

kesesuaian antara perencanaan dan 

realisasi.  

- Fasilitator/dosen melakukan mentoring 

berdasarkan hasil evaluasi dari bisnis yang 

dijalankan mahasiswa.  

Tabel 3.1. Hasil Penelitian 
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Implikasi Manajerial  
Aspek mentoring berdasarkan konsep teori dan kondisi saaat ini merupakan aspek yang 

berpengaruh positip terhadap keberhasilan start-up bisnis namun setelah dilakukan 

penelitian ternyata aspek mentoring tetap memberikan penagruh positip terhadap 

kesuksesan start-up bisnis yang dijalankan mahasiswa UC. Diamasa yang akan datang 

bagi para entrepreneur yang ingin memulai start-up bisnis tetap melaksanakan 

mentoring bisnis dengan fasilitator yang memiliki kompetensi dan pengalaman di 

bidang bisnis. Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa ketika kita melaksanaan 

eksekusi bisnis secara bersamaan akan membutuhkan inovasi sehingga bisnis kita dapat 

memenangkan persaingan di pasar. Aspek inovasi dalam eksekusi bisnis ternyata tetap 

diperlukan karena persaingan dunia bisnis tetap ada sehingga, ketika dilakukan 

penelitian terhadap mahasiswa UC menjelaskan bahwa inovasi pada eksekusi bisnis 

berdampak postif terhadap kesuksesan bisnis hal ini bisa diukur dari perkembangan 

pendapatan. Kedepannya para entrepreneur yang ingin bisnisnya tetap berkembang 

harus melakukan inovasi pada saat eksekusi bisnis karena bisnsi berawal dari eksekusi. 

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Simpulan 
Keberhasilan start-up bisnis yang dijalankan mahasiswa UC sudah menuju titik 

impas(BEP) dimana bisnis sudah mulai menghasilkan keuntungan dan sudah mampu 

melihat serta menangkap semua peluang yang ada di pasar. Pengetahuan akan konsep 

manajemen memiliki peranan yang sangat penting pada saat seorang entrepreneur 

menjalankan bisnis. Pengetahuan manajemen diperoleh entrepreneur dari kegiatan 

mentoring bisnis yang dilakukan dengan fasilitator. Mahasiswa UC yang mengikuti 

mentoring akan memiliki bisnis yang lebih sukses dikarenakan mereka mendapatkan 

solusi dari masalah bisnis yang dihadapi.  Mentoring bisnis merupakan media untuk 

evaluasi terkait tindakan bisnis yang sudah dijalankan oleh mahasiswa, sekaligus 

sebagai media penelitian untuk menggali semua sumberdaya yang dimiliki. Praktek 

mendirikan/eksekusi bisnis akan berjalan dengan lancar dan lebih produkstif ketika 

semua komponen berkolaborasi dimana komponen terdiri dari: pengetahuan manajemen, 

eksekusi, dan mentoring bisnis digabungkan untuk mencapai kesuksesan sebuah start-

up bisnis.  

 

4.2. Saran 
 Entreprenur yang menjalankan start-up bisnis harus melengkapi diri dengan 

pengetahuan manajemen, eksekusi dan mentoring bisnis. Pengatahuan manajemen 

digunakan sebagai dasar untuk mengelola bisnis. Eksekusi bisnis yang dijalankan harus 

inovatif sehingga semua peluang bisa dimaksimalkan. Evaluasi bisnis ditempuh melalui 

mentoring dengan fasilitator yang benar-benar memiliki pengetahuan teori dan praktek 

terkait bisnis yang dijalankan. Langkah terakhir adalah lakukan kolaborasi antara 

pengetahuan manajemen, eksekusi dan mentoring bisnis secara bersama-sama untuk 

mencapai kesuksesan bisnis.  
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