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Abstrak 

 
Pesatnya persaingan bisnis mendorong entrepreneur untuk meningkatkan kompetensi mengelola bisnis. Start-up 

bisnis dapat berkembang jika melakukan pengelolaan pada faktor internal dengan baik. Faktor internal merupakan 

komponen yang berada dalam start-up bisnis.  Faktor internal dibagi menjadi dua persfektif yaitu individu dan 

perusahaan (bisnis) yang lebih mendasari kepada perkembangan sebuah perusahaan. Penelitian ini fokus pada faktor 

internal dari persfektif perusahaan yang terdiri dari empat komponen penting yaitu marketing, human resource, 

finance, dan operational. Objek penelitian ini adalah start-up bisnis yang berada di Kota Surabaya. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk melihat optimalisasi pengelolaan faktor internal dalam 

menunjang keberhasilan start-up bisnis dilihat dari persfektif perusahaan. Validasi hasil penelitian menggunakan 

teknik trianggulasi dengan menggunakan: observasi parisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (foto dan 

hasil wawancara) kepada informan(objek) penenlitian. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan faktor 

internal(marketing, human resource, finance, dan operational) merupakan komponen penting yang harus 

dioptimalkan guna menunjang keberhasilan start-up bisnis. 

  

Kata Kunci : Faktor Internal, Keberhasilan Start-up Bisnis. 

 

Abstract 

 

The rapid business competition encourages entrepreneurs to improve the competence to manage the business. Start-

up businesses can thrive if it manages on internal factors well. Internal factors are the components that are in a start-

up business. Internal factors are divided into two perspective that individuals and companies (business) which is 

underlying the development of a company. This study focuses on internal factors from the perspective of companies 

consisting of four components, namely marketing, human resources, finance, and operations. The object of this study 

is a start-up business in the city of Surabaya. This study used descriptive qualitative method with the aim of optimizing 

the management view of internal factors in the success of a start-up business seen from the perspective of the company. 

Validation of the results using triangulation techniques using: parisipatif observation, interview, and documentation 

(photos and interviews) to the informant (object) penenlitian. The results showed the management of internal factors 

(marketing, human resources, finance, and operational) are important components that need to be optimized in order 

to support the success of start-up businesses. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Data dari dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Provinsi Jawa Timur 

menunjukkan jumlah start-up bisnis yang berkembang di Kota Surabaya sebanyak 260.762 

unit yang mencakup delapan sektor yaitu: sektor pertanian 5.166 unit, pertambangan dan 

penggalian 161 unit, Industri pengolahan 11.394 unit, Konstruksi 1.199 unit, perdagangan 

hotel dan restoran 169.980 unit, transportasi 15.958 unit, keuangan 641 unit, dan sektor jasa-

jasa 56.263 unit (http://diskopumkm.jatimprov.go.id/). Start-up bisnis yang berkembang di 

Kota Surabaya memberikan dampak positip untuk meningkatkan pendapatan daerah serta 

membuka lapangan kerja baru.  Perkembangan start-up bisnis akan meningkatkan jumlah 

entrepreneur sehingga dapat meningkatkan perekonomian bangsa hal ini sejalan dengan 

pendapat dari Ciputra dalam bukunya yang mengatakan: dalam membangun sebuah bangsa 

diperlukan minimal dua persen(2%) entrepreneur dari total penduduk yang ada (Ir.Ciputra, 

2009). Data tahun 2008, tingkat persentase entrepreneur Indonesia sebesar 0,21% (Wibowo, 

2014:17). Pada era pemerintahan presiden Jokowidodo sangat fokus untuk mendorong 

pertumbuhan start-up bisnis. Bukti dari keseriusan pemerintah direalisasikan sejak tahun 2013, 

kementrian koperasi (kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menargetkan 

pertumbuhan wirausaha Indonesia mencapai tingkat ideal 2% dari jumlah populasi Indonesia 

atau kurang lebih 6,12 juta orang (www.depkop.go.id). Berdasarkan uraian kondisi start-up 

bisnis tersebut maka, terdapat peluang yang sangat besar bagi start-up bisnis untuk 

berkembang. Perkembangan start-up bisnis secara linear akan meningkatkan perkembangan 

entrepreneur sehingga Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan entrepreneur sebesar 2% 

dari total jumlah penduduk.  

Fakta menarik terkait perkembangan start-up bisnis Kota Surabaya dapat dilihat dari data 

pendapatan domestik regional bruto (PDRB) kota atas dasar harga berlaku menurut data 

lapangan mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2011 sebesar 

Rp.235.034.299,43 juta dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 264.335.620,09 juta 

(www.bps.go.id ). Angka terbesar yang memberikan kontribusi pada produk domestik bruto 

sebuah negara berasal dari pertumbuhan bisnis. Perkembangna bisnis yang semakin tinggi 

akan berdampak pada peningkatan angka PDB suatu negara. Angka pertumbuhan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM)/start-up bisnis Indonesia yang dijabarkan oleh Badan Pusat 

http://www.depkop.go.id/
http://diskopumkm.jatimprov.go.id/
http://www.bps.go.id/


Statistik (BPS) tahun 2013 lalu mennyatakan bahwa UMKM tahun 2011-2012 mengalami 

peningkatan yaitu 55.206.444 unit untuk tahun 2011 dan 56.534.592 unit untuk tahun 2012. 

Data diatas kembali meneguhkan bahwa start-up bisnis memiliki peluang besar dalam skala 

daerah (Kota Surabaya) hingga skala nasional (Indonesia) untuk terus dikembangkan.       

UMKM identik dengan start-up bisnis yang sangat rentan dengan kegagalan. Banyak 

faktor yang mendasari sebuah start-up business sering jatuh di awal berdirinya sehingga gagal 

melewati lima tahun pertama dalam mengoprasionalkan bisnis. Terdapat beberapa perusahaan 

yang memiliki masa oprasional kurang dari lima tahun dari sejak awal berdirinya diantaranya: 

Adam Air, Hero, sambal ngoenyah dll. Penyebab gagalnya start-up bisnis pada umumnya 

disebabkan oleh lemahnya pengelolaan faktor internal dalam bisnis. Kegagalan start-up bisnis 

dalam dicegah dengan melakukan pengelolaan pada faktor internal perusahaan. Faktor internal 

dikelompokkan dalam dua persfektif diantaranya: individu dan perusahaan (bisnis) yang lebih 

mendasari sebuah perusahaan yang sedang berkembang. Faktor internal dari persfektif/sudut 

pandang perusahaan terdiri dari empat bagian yakni marketing, human resource, finance, dan 

operational (Echdar, 2013:86). Melihat pentingnya faktor internal dari persfektif 

perusahaan/bisnis dalam sebuah organisasi inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk 

melihat pengaruh faktor internal bagi keberlangsungan sebuah start-up business. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Analisis faktor internal dari persfektif perusahaan dalam sebuah organisasi/ bisnis dapat 

menjadi solusi bagi start-up bisnis menuju kesuksesan bisnis. Solusi start-up bisnis didapatkan 

dari menjawab rumusan pertanyaan penelitian yaitu:  

1. Bagaimana peran faktor internal pada keberlangsungan start-up business? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Jawaban dari pertanyaan penelitian yang sudah dianalisis memberi manfaat bagi start-up 

bisnis untuk mencapai tujuan : 

1. Mengidentifikasi peran faktor internal pada keberlangsungan start-up business. 

 

 



2. LANDASAN TEORI 

2.1. Entrepreneurship Dan Start-Up Business 

Sebuah negara dapat berkembang menjadi negara maju sangat memerlukan adanya angka 

entrepreneur yang tinggi. Kehadiran entrepreneur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Entrepreneur adalah seseorang yang mengerti projek/peluang bisnis yang potensial untuk 

dibuka dan dikembangkan melalui naluri jiwa kewirausahaan (Wickham, 2006). Permulaan 

sebuah bisnis tidaklah mudah, perlu tenaga ekstra dan skill yang mendukung. Bisnis kecil atau 

lebih dikenal dengan start-up business, memiliki arti bahwa:  

“ a term used for a young business, most often applied when the business has the intent of 

potential to grow to substantial size” (Abrams, 2012:3). 

Sebuah start-up business merupakan suatu tahapan awal dari sebuah bisnis. Bisnis itu sendiri 

merupakan suatu entitas yang bertujuan untuk melakukan pembelian ataupenjualan atas 

produk, jasa, pengetahuan maupun nilai (Abrams, 2012:3).Yang dikatakan sebagai small 

business menurut AB Sutanto (2008:39) adalah perusahaan yang memiki kriteria sebagai 

berikut: umur perusahaan 0 – 5 tahun, karakter organisasinya kecil dan dinamis, tujuannya 

membuat bisnis awal ini sukses. Tidak semua perusahaan memiliki siklus kehidupan bisnis 

(the business life cycle) yang sama. Tingkatan kesuksesan sebuah bisnis menurut 

McBean:2012 terdapat 5 level dalam sebuah siklus kehidupan bisnis, yaitu: ownership and 

opportunity (level 1), creating your company’s DNA (level 2), form survival to success (level 

3), maintaining success (level 4), dan moving on when it’s time to go (level 5).  Masing – 

masing level memiliki tingkatan kesulitan yang harus dilalui oleh para entrepreneur. Level 1 

dan 2 merupakan level persiapan yang terlebih dahulu harus di kerjakan dan dilanjutkan oleh 

level 2 – 5 yang merupakan action levels.  Lebih dari 90% populasi bisnis di dunia terdiri dari 

small business (Allen, 1999). Realita di lapangan terdapat banyak start-up business yang gagal 

dan tidak mampu mempertahankan bisnisnya. Menurut Echdar (2013:62), kegagalan sebuah 

start-up business disebabkan oleh: 

a. sikap yang identik dengan semangat di awal dan tidak bersemangat di akhirnya. Hal ini 

biasa disebut dengan hangat hangat tahi ayam. 

b. Sering menggunakan metode ikut-ikutan. 

c. Kurang dedikasi. 



d. Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk. 

e. Pengalaman manajemen usaha yang minim dan kurang terencana. 

f. Lokasi yang asal asalan. 

g. Pengendalian bisnisyang tidak konsisten. 

h. Menejemen piutang yang tidak tegas. 

i. Kurang diyakini/ kurang iman. 

Menurut (Allen, 1999:9) sebuah small business jatuh/ mengalami kegagalan disebabkan oleh: 

       Incorectestimation of market, Uncertainty, No salary for theowner, Loss of investment, Long 

hours and high stress dan disillusionsment. Hanya saja dalam membuat sebuah start-up 

business, tidak semudah membalikan telapak tangan. Permasalahan yang sulit memaksa pelaku 

bisnis untuk mampu mengklasifikasikan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan sebuah start-up business berdasarkan dari sumbernya  khususnya faktor 

internal.  

Faktor Internal 

Umar (2005: 130) menuliskan aspek internal sebah perusahaan dapat dibagi menjadi dua 

bagian besar yaitu: aspek internal perbankan dan teknik analisis. Aspek internal perbankan 

dibagi menjadi 6 sub aspek yaitu: organisasi, keuangan, pemasaran, produksi dan operasi, 

sumber daya manusia, dan system informasi manajemen. Teknik analisis dalam internal sebuah 

perusahaan dilakukan melalui 7 analisis diantaranya: teknik analisis rantai nilai, kurva 

pengalaman, alokais biaya promosi agar laba oprimal, teknik evaluasi kinerja perusahaan, 

analisis rentang waktu, teknik analisis system informasi transaksi dan teknik analisis 

kompetensi ini. Penjelasan faktor internal yang lebih spesifik menurut A Kuriloff, John 

M.Memphil dan Dougls Cloud dalam buku yang ditulis Echdar (2013:86) menyatakan bahwa 

terdapat 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam membangun 

sebuah start-up business secara internal yaitu: 

a. Technical competence, merupakan sebuah kompetensi dalam bidang rancangan bentuk 

usaha dan sistem yang dipakai.  

b. Marketing competence, merupakan kompetensi yang diperlukan dalam rangka menemukan 

pasar yang cocok, fokus pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Financial competence, merupakan kompetensi dalam bidang keuangan yang dipakai untuk 

mengatur keuangan, pembelian, penjualan, pembukuan, sampai pada laporan keuangan. 



d. Human Relation, merupakan kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal 

seperti kemampuan berelasi dan membangun sebuah jaringan. 

Penjelasan yang berhubungan dengan Technical competence berhubungnan dengan sistem 

operasional yang terdiri dari: manajemen informasi, penyimpanan(gudang), program pada 

sistem pengiriman, manajemen pada pabrik/produksi dan manajemen asset (Abrams, 2012: 

358). Sistem operasional harus dikelola dengan efisien setiap harinya dan memungkinkan 

manajemen untuk memperoleh informasi yang sangat lengkap. Aspek Marketing competence 

      Tidak terlepas dari pemahaman konsep marketing. Defenisi marketing menurut (Abrams, 

2012: 221) berbicara tentang aktifitas promosi, kegiatan khusus, surat yang langsung, diskon 

lagsung yang membahas promosi terkait bisnis. Setelah memahami konsep marketing 

dilnjutkan dengan analisis terhadap calon konsumen. Konsumen dapat diklasifikasikan 

menurut: umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, kebiasaan berbelanja, pekerjaan/industry, 

ststus pernikahan, kepemilikan anggota keluarga (memiliki anak, atau belum memiliki anaka), 

lokasi tempat tinggal, lingkungan social, kebiasaan dan hobby. Hasil dari analisis terkait 

Marketing competence akan memastikan siapa yang menjadi konsumen, siapa saingan bisnis 

dan industri yang cocok digunakan sebagai alat untuk kegiatan marketing (Pakroo, 2012: 226). 

Marketing juga harus memperhatikan dengan prinsip bauran pemasaran yang fokus 

menganalisis pada produk, promosi, place dan pricing (Umar 2005: 134).  Titik berat dari 

konsep marketing adalah kebutuhan konsumen dilanjutkan dengan pemasaran terpadu dan 

diakhiri dengan keuntungan melalui kepuasan konsumen (Hendro, 2011: 376). Konsistensi 

pada kwalitas produk, pemilihan medi apromosi, lokasi penjualan dan penentapan harga 

merupakan realisasi yang harus dijalankan sehingga bauran pemasaran dapat memberikan 

benefit yang maksimal terkait sistem marketing.  

Komponen Financial competence adalah kemampuan keuangan untuk membiayai semua 

kegiatan operasional dan tenaga kerja untuk melakukan inovasi. Sumber awal dari keuangan 

sebuah perusahaan berasal dari investasi/ penanaman modal. Hasil akhir dari pembiayaan 

operasional dan sumber daya manusia akanmemberikan pendapatan pada perusahaan sehingga 

menjadi sumber penerimaan yang akan menambah kemampuan keuangan. Resiko yang 

dialami dalam proses keuangan berupa kesulitan pada sumber daya modal dikonversi kembali 

pada nilai uang. Sehingga ketika modal/uang telah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan 

operasional dan sumber daya manusia harus diupayakan untuk mengejar keuntungan 



(Wickham, 2004: 210).  Penjelasan terkait aspek keuangan dijabarkan pada gambar di 2.1.  
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Gambar 2.1. Resource commitment in the entrepreneurial venture (Wichmam: 2004) 

Keharmonisan human relation antara individu internal dalam sebuah perusahaan 

dipengaruhi oleh manajemen SDM itu sendiri yang didalmnya memiliki tiga fungsi utama 

yaitu: fungsi manajerial yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengendalian SDM. Fungsi kedua meliputi operasional yang terdiri dari pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

Fungsi ketiga meliputi kedudukan SDM dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara 

bersamaan Umar (2005: 137). Human Relation anatara internal bisnis dengan pihak 

eksternal(supplier, competitor dan konsumen) dapat diwujudkan melalui komunikasi dua arah 

sehingga supplier dapat memenuhi kebutuhan, sikap terhadap competitor menggunakan  

strategi blue ocean dan menumbuhkan rasa loyalitas dari konsumen terhadap perusahaan 

sehingga penjualan produk/jasa yang dihasilkan terjual habis di pasar.  

Penelitian Terdahulu 

Fenomena terkait pentingnya mengidentifikasi faktor internal menjadi topik penelitian 

beberapa ahli ekonomi. Mereka mengidentifikasi bahwa sebuah usaha harus mampu melihat 

perkembangan sampai sejauh mana usaha yang dijalankan. Entrepreneur harus memiliki 

kemampuan dalam mengklafisikasikan dan mengelola faktor internal perusahaannya. 

Pengelolaan faktor internal harus dijalankan dengan efisien dan efektif sehingga memberikan 

pengaruh positip terhadap perkembangan perusahaan. 
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Tablel 2.1. Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Peneliti Sumber  Hasil Penelitian 

1. Factors 

impacting 

participation 

of Hispanic small 

businesses 

in government 

contracting in 

the USA 

Cecilia 

Temponi, dan  

Wen Cui 

 

Journal of Small 

Business and 

Enterprise 

Development 

Vol. 15 No. 3, 

2008 

pp. 504-526 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan melakukan analisa secara acak pada 

206 HSBC. Penelitian ini menemukan bahwa 

komponen keuangan berdampak dalam 

perkembangan dan pencapaian kontrak USDA. 

Penelitian ini menyatakan bahwa usaha kecil 

harus membuktikan statusnya sebagai usaha 

kecil untuk mendapatkan sertifikasi hanya saja 

terkendala karena pada sumber daya 

manusianya. Penelitian ini berkontribusi untuk 

melihat hambatan keterlibatan usaha kecil di 

pengadaan pemerintah serta berontribusi secara 

spesifik pada usaha kecil Hispanik. 

2. Small business 

performance: 

business, strategy 

and 

owner-manager 

characteristics 

 

Robert A. 

Blackburn, 

Mark Hart, 

dan Thomas 

Wainwright 

 

 

 

Journal of Small 

Business and 

Enterprise 

Development 

Vol. 20 No. 1, 

2013 

pp. 8-27 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

kontribusi terhadap pemahaman tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kecil 

perusahaan (UKM) kinerja menengah dan 

khususnya, pertumbuhan. Penelitian ini 

menemukan bahwa strategi bisnis ini penting 

bagi keberlangsungan bisnis. Strategi 

perusahaan berguna untuk mengatasi tuntutan 

perubahan yang lingkungan eksternal dan 

internal dengan mengelola perusahaan selama 

fase pertumbuhan. 

3. The internal 

predictors of 

business 

performance in 

small 

firms 

A logistic 

regression 

analysis 

Emma H. 

Wood 

 

Journal of Small 

Business and 

Enterprise 

Development 

Vol. 13 No. 3, 

2006 

pp. 441-453 

 

Penelitian ini melakukan survey pada 

perusahaan kecil di  UK. Analisis regresi 

logistic digunakan untuk mmprediksi kinerja 

perusahaan-perusahaan. Data yang digunakan 

adalah bagian dari skala yang lebih besar dan 

sebelumnya diterbitkan survei dalam kegiatan 

usaha peristiwa perusahaan kecil di Inggris 

memberikan pemahaman bahwa kinerja usaha 

kecil. Faktor yang mempengaruhi kinerja 



 sebuah usaha dalam penelitian ini adalah usia 

bisnis, metode promosi, dan sumber keuangan 

yang digunakan. Analisis juga mengungkap 

aspek mana penelitian lebih lanjut diperlukan 

jika lebih komprehensif pemahaman kecil 

penentu kinerja perusahaan yang akan 

diperoleh. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif berupa rangkaian teknik yang digunakan 

untuk menjelaskan makna yang bersifat narasi, bukan numerik dari kejadian pada kasus sosial 

yang hamper berjalan secara alami (Cooper, 2006:226). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif pada start-bisnis di Kota Surabaya sebagai informan/nara sumber. Angka 

ketersediaan entrepreneur yang merupakan pemilik start-bisnis di kota Surabaya memiliki 

jumlah besar dan tersebar sehingga penelitian harus memililih responden berdasarkan metode 

purposive sampling dimana, teknik purposive berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiono,2007:392) pemilihan informan penelitian menggunakan pertimbangan antara lain: 

1. Umur bisnis kurang dari 5 tahun. 

2. Bisnis beroprasi di kota Surabaya. 

3. Bisnis memiliki technical competence, marketing competence, financial competence, dan 

human relation. 

Berdasarkan pertimbangan dari pemilihan informan penelitian maka didapatkan 5 orang 

informan(Entrepreneur) yang menjalankan start-up bisnis di Kota Surabaya. Data informan 

terdiri dari: Kopi kampoeng Arab, Mega Food, Sambal Kobonk, Baite and Bite, dan Tokonya 

Lisa. Penenlitian ini menggali informasi dari entrepreneur yang menjalankan bsisni melalui 

wawancara mendalam terkait masalah bisnis yang dijalankan di Kota Surabaya. Validasi 

penelitian menggunakan observasi parisipatif dilakukan selama 2 tahun dimasing-masing 

bisnis, wawancara mendalam dan focus group discussion yang memakan waktu lebih dari 1 

jam, dan dokumentasi (foto dan hasil wawancara) kepada informan(objek). Teknik trianggulasi 

sumber  Penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian menggunakan model deduksi artinya: 



Penelitian menggunakan teori menjadi alat penelitian  sejenak memilih dan menemukan masalah, 

membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan dilapangan samapai dengan menguji data 

(Bungin, 2012: 24). 

 

 

 

  

Gambar 3.1. Model Teori penelitian Deskriptif Kualitatif 

 

Hasil penelitian akan menggunakan teori start-up bisnis dan faktor internal yang 

mempengaruhi bisnis sebagai dasar pengamatan pada sampel(start-up bisnis dikota Surabaya) 

dengan menggunakan teknik trianggulasi(wawacara mendalam, dokumentasi berupa foto dan 

data dari sampel) selanjutnya, hasil dari analisis trianggulasi akan diuji/validasi  kesesuainnya 

dengan teori manajemen.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Aspek Technical competence yang dijalankan Tokonya Lisa relative sederhana dikarenakan 

pencatatan masih dilakukan secara manual dalam sebuah buku transaksi bisnis. Hal ini dibuktikan 

dengan informasi  

“Sistem yang dijalankan pada toko saya masih ruwet, semua transaksi saya catat dalam satu buku. Saya harus 

membawa buku transaksi kemanapun saya pergi sehingga tas saya berat. Alasan saya membawa buku transaksi 

kemanapun saya pergi karena toko saya juga melayani pembelian dengan system on line, sehingga jika saya tidak 

berada di toko saya harus paham harga dan tariff ongkos kirim barang ke alamat konsumen”.  

 

Kopi kampoeng Arab sudah menjalankan sistem yang dibuktikan dengan adanya pencatatan 

pada alur produksi, pembelian, keuangan, sumberdaya manusia dan pemasaran. Sistem 

manajemen yang sudah dibuat tidak semua dijalankan dengan konsisten dan terstruktur. Kopi 

kampoeng Arab mendapatkan mafaat yang besar ketika sudah memiliki technical competence 

beberapa bukti benefit yang didapatkan diantaranya: mendapat izin legalitas (PIRT), 

memenangkan kompetisi bisnis dengan memenuhi technical competence. Informasi yang 

diperoleh dari Kopi Kampoeng Arab pada wawancara dan focus group discussion adalah:  

“Perusahaan kami sudah menjalankan system pada alur produksi, pembelian, keuangan, sumberdaya mansia 

dalam hal penggajian anggota dan pemasaran. Alur bisnsi yang dijalankan tidak selalu baik terkadang muncul 

kendala dalam alur produksi dimana: terjadi pelanggaran prosedur dalam alur produksi. Alur pemasaran adalah 

alur yang paling fleksible dikarenakan selalu menyesuiakan dengan konsumen yang dihadapi. Ada beberapa alur 
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yang dapat di potong ataupun yang dapat ditambah pada konsumen tertentu. Pada intinya system sangat berguna 

karena akan mempengaruhi perolehan hasil dari perusaan kami”.  

Sambel kobonk juga menjalankan sistem produksi,operasional dan sistem keuangan. Realisasi 

technical competence terkadang mengalami kegagalan pada sistem sumber daya manusia dimana, 

karyawan belum mampu bekerja secara professional. Sambal kobonk menilai sistem sangat 

penting karena ketika sistem berjalan lancar maka pendapatan meningkat dan sistem kerja akan 

jauh lebih efisien. Informasi yang diperoleh dari sambel kobonk sebagai berikut : 

“Bisnis kami sudah memsistem produksi, sistem operasional, sistem keuangan terkadang dalam menjalankan 

system ini kami mengalami kendala ketika berhadapan dengan karyawan yang ada di outlet. Karyawan tidak 

menjalankan sesuai dengan system yang telah ditetapkan sehingga kami harus memberikan intruksi lisan secara 

berulang–ulang. Contohnya saja kami sudah meminta karyawan memakai penutup kepala namun pernah 

ditemukan potongan helai bulu mata pada sambel yang diproduksi. Kami yakin bisnis akan berjalan dengan baik 

ketika sistem berjalan dan kami hanya melakukan check secara berkala sehingga mendapatkan kesempatan untuk 

melakukan inovasi baru dalam menjalankan bisnis “.  

   

Baite and Bite sudah dilengkapi dengan technical competence pada alur produksi namun masih 

saja belum berjalan dengan maksimal sesuai degan alur. Entrepreneur yang menjalankan bisnis 

mengalami kesulitan untuk mengarakan karyawan agar dapat menghilangkan kesalahan dalam 

menjalankan alur produksi. Impikasi dari kesalahan pada alur produksi mengurangi kwalitas dari 

produk yang dijalankan. Berikut ini adalah penggalan hasil wawancara dengan Baited an Bite : 

“Bisnis ini sudah memiliki system pada alur produksi namun, karena karyawan kami yang bekerja dibidang 

produksi memiliki kwalitas yang relative rendah (pendidikan SMA) maka mereka sulit sekali jika diminta bekerja 

sesuai prosedur. Karyawan kami selalu berdalih terlalu repot dan suka lupa tahapan-tahapan yang harus dilakukan. 

Untuk antisipasi maka kami secara rutin mengingatkan prosedur sebelum karyawan bekerja hal ini kami lakukan 

karena pada saat terjadi penurunan kwalitas produk pasti diakibatkan karena alur produksi tidak dijalankan sesuai 

dengan S.O.P. Kami juga tetap mempertahankan karyawan dengan walaupun kwalitas relative rendah dengan 

tujuan efisiensi biaya tenaga kerja”.  

 

Informasi yang diperoleh dari bisnis Mega food terkait technical competence masih sangat 

rendah. Hal ini karena bisnis dijalankan oleh individu sehingga memiliki keterbatasan dalam 

mengembangkan sistem. Sistem masih belum tertata dengan baik terutama sistem keuangan 

entrepreneur hanya mencatat jumlah produk yang terjual, pendapatan yang diterima dan total 

pengeluaran tanpa melengkapi dengan jurnal.  Kendala juga ditemui pada alur produksi terkait 

dengan technical competence. Hasil wawancara dan observasi menemukan faktor waktu 

berdirinya perusahaan yang relative muda(kurang dari 2 tahun) membuat bisnis ini masih fokus 

pada kwalitas produk. Hasil wawancara dengan Mega Food sebagai berikut : 

“Saya menjalankan bisnis ini selama 19 bulan secara individu. Fokus utama saya pada kwalitas produk, 

bagaimana cara agar kwalitas stabil, jaminan pasokan bahan baku dan pada akhir-akhir ini saya mulai fokus 

menata technical competence. Alur yang pertama saya tata adalah alur produksi dan marketing. Saya memiliki 

target enam bulan kedepan technical competence dengan mempekerjakan satu karyawan yang khusus menangani 

bidang itu”.  



Aspek marketing adalah faktor internal yang dijalankan oleh semua start-up bisnis yang teliti. 

Tokonya Lisa memilih promosi melalui social media yang sedang trend dikalangan masyarakat. 

Alasan Toko Lisanya memilih media social yang trend karena segmentasi yang menjadi target 

pasar mayoritas memiliki hobby online di social media. Toko Lisanya juga menyasar target secara 

spesifik. Berikut petikan informasi dari informan penelitian: 

“Saya memilih instagram sebagai media promosi karena segmentasi pasar saya anak muda yang sering 

menggunakan instagram. Kita tidak boleh ngawur dalam menentukan target pasar itu sama halnya dengan kita 

memiliki senjata namun tidak dapat menggunakannya. Media promosi yang dipilih harus menysar dengan tepat 

kepada segmen yang menjadi target penjualan produk”. 

 

Mega Food  memasarkan produk dengan menggunakan promosi manual dari mulut ke mulut 

dan media social (Facebook). Segmentasi dan target pasar yang menjadi target adalah para ib-ibu 

dan wanita karir pecinta pedas namun relatife sibuk sehingga tidak sempat memasak makanan 

pedas. Petikan wawancara penelitian dengan Mega Food sebagai berikut: 

“Saya memilih Face book dan promosi dari mulut kemulut untuk menjual produk saya karena media ini relative 

murah dan sangat efisien meningkatkan penjualan sambal saya. Face book menjadi media yang tepat karena ibu-

ibu dan para pekerja yang memiliki usia 20 tahun keatas biasanya menggunakan Facebook dibandingkan media 

social lainnya. Penjualan produk sambal saya sejauh ini sudah mencapai 75% dari target penjualan yang saya 

tetapkan”.  

 

Kobonk melakukan marketing melalui sistem B2B dan penjulan langsung kepada konsumen 

yang ditemui pada saat melakukan pameran bisnis ataupun menggunakan media promosi dari 

mulut ke mulut. Kobonk tidak menggunakan media social sebagai sarana promosi karena dinilai 

kurang efektif. Pemasaran produk dilakukan dengan upaya menambah jumlah reseller yang pada 

mulanya adalah pelanggan setia dan beralih menjadi reseller yang tersebar di beberapa kota di 

Indonesia. Pemaparan aspek marketing yang diceritakan oleh pemilik bisnis Kobonk yaitu: 

“Segmentasi produk kami adalah masyarakat pecinta pedas dan hal ini sangat cocok dengan selera masyarakat 

Kota Surabaya. Marketing yang kami pilih melalui penjualan langsung kepada konsumen dan B2B dengan 

reseller. Cerita unit dari mitra bisnis kami (reseller) mereka adalah mantan konsumen kami dank arena kecintaan 

terhadap produk kami maka mereka akan mempromosikan produk kami sehingga pada akhirnya mereka menjadi 

reseller produk kami. Produk kami dipasarkan kepada konsumen melalui mulut kemulut dan B2B namun 

penjualan kami sudah menyasar di daerah: Surabaya, Probolinggo, Kalimantan, Bandung, Surabaya, Jakarta, Dan 

Malang”.  Kami mengusung nilai kepercayaan terhadap kwalitas dan cita rasa sehingga kami tidak menggunakan 

social media sebagai alat promosi”.  

 

Kopi Kampoeng Arab memiliki target pasar yaitu pecinta kopi sehat. Produk mereka 

memberikan value akulturasi budaya Timur Tengah dengan budaya Indonesia hal ini dikarenakan 

kopi diolah menggunakan rempah asli Indonesia dengan rempah dari Timur Tengah khususnya 

Arab. Segmentasi yang menjadi konsumen kopi kampoeng Arab adalah masyarakat yang tinggal 

di Kota Surabaya dengan keturunan dari Arab sehingga mereka memiliki loyalitas dikarenakan 



mendapatkan kepuasan menikmati kopi dengan perpaduan cita rasa Arab yang adalah daerah 

leluhur mereka ditambah citrasa Indonesia yang menjadi tempat kelahiran konsumen. Sistem 

pemasaran yang dijalankan dengan sistem B2B yang dititipkan didaerah yang dihuni oleh 

penduduk keturunan Arab. Pemasaran produk kopi juga dilakukan melalui pameran yang diikuti 

di Surabaya, Singapura dan Jakarta. Petikan wawancara dengan pemilik kopi kampong Arab yang 

menjelaskan tentang aspek marketing : 

“Target konsumen kami adalah keturunan Arab yang tinggal di Kota Surabaya. Konsumen kami memiliki 

loyalitas yang tinggi karena mereka merasakan budaya Arab dan Indonesia yang merupakan kombinasi dari 

budaya leluhur dan tanah kelahiran Indonesia. Pemasaran produk dilakukan melalui system B2B dengan 

bekerjasama dengan minimarket yang berada di daerah Ampel, kota Surabaya bagian Timur. Kami menitipkan 

produk kami pada empat mini market  besar yang ada di daerah Ampel. Selain system B2B kami juga menjual 

produk pada saat pameran sekala nasional maupun internasional dan pemasaran dilakukan pada saat mengikuti 

kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat keturunan Arab yang ada di Kota Surabaya”.   

 

Financial competence pada Tokonya Lisa menjalankan bisnis dengan dana mandiri tanpa 

mendapat dukungan dana (pinjaman) dari pihak kedua ataupun lembaga keuangan. Pengadaaan 

barang didanai dari modal awal yang dimiliki oleh Bu Lisa yang merupakan pemilik Toko Lisanya. 

Sistem pencatatan keuangan dilakukan secara manual dan relative sederhana tanpa memakai 

bantuan software. Kesedahanaan sistem keuangan pada Toko Lisanya berdampak pada 

kelekesulitan untuk melakukan stock up name dan banyaknya ransaksi keuangan yang harus di 

catat dalam list penjualan produk dari Toko Lisanya. Pemilik Toko Lisanya terkadang 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat arus kas atau melihat kondisi neraca 

keuangan dapat disimpulkan pencatatan keuangan tidak rapi dan up to date. Sebagian besar 

transaksi dari Toko Lisanya bernilai dibawah Rp. 500.000 dengan system pencatatan yang sama 

di sisi lain terdapat transaksi dengan nilai nominal diatas Rp. 10.000.000. Toko lisanya lebih 

mengutamakan transaksi dengan nominal dan seterusnya melayani transaksi dengan nominal yang 

kecil hal ini dikarenakan Toko Lisanya tetap menjaga loyalitas dari pelanggan lama dengan nilai 

transaksi kecil. Pernyataan dari pemilik Toko Lisanya terkait aspek  financial competence : 

“Saya menjalankan bisnis ini pada awalnya menggunkan modal sendiri alias di kasi suami. Dana awal itu saya 

gunakan untuk membeli produk makanan dari supplier dan selanjutnya saya pasarkan kepada konsumen melalui 

system online dan melalui toko. Setelah produk saya jual khan dapat untung ,,, yahhh uangnya saya putarkan lagi 

untuk membeli barang. Uangnya diputer sampai modal saya semakin bertambah, saat ini modal saya sudah diatas 

Rp. 250.000.000 lumayanlah ntuk bisnis yang masih baru seperti saya. Saya mendapatkan peningkatan modal 

dari transaksi penjualan dengan nominal kecil sekitar Rp. 500,000 dan transaksi besar dengan nominal diatas Rp. 

10.000.000. Biasanya penjualan dengan nominal besar itu restoran atau hotel namun, saya tetap melayani 

pelanggan dengan nominal kecil yahhh…. biar gimana juga mereka adalah pelanggan awal saya jadi ya saya 

menghargai kesetiaan mereka dengan melayani penjualan dengan nominal kecil. Transaksi Rp. 100.000 juga tetap 

saya layani padahal ikeuntungannya kecil banget sekitar Rp. 5000. Semua saya lakukan demi loyalitas pelanggan” 

 



Sumber modal awal Mega Food diperoleh dari modal orang tua hal ini dikarenakan start-up 

bisnis ini di jalankan oleh seorang anak muda yang belum memiliki kemampuan ekonomi yang 

cukup untuk memulai sebuah usaha. Modal awal yang dimiliki diperuntukkan untuk membeli 

mesin untuk produksi serta keperluan membeli bahan baku dan biaya operasional. Kondisi 

keuangan Mega Food yang sudah berdiri kurang dari dua tahun masih belum mencapai titik impas. 

Modal yang dikeluarkan terus di putarkan. Transaksi keuangan dicatat dengan sistem konfensional 

hanya menggunakan bantuan buku pencatatan transaksi. Hasil wawancara dengan pemilik Mega 

Food sebagai berikut:  

“Saya mendapatkan modal dari orang tua karena saya gak punya uang yang cukup banyak untuk membeli alat 

produksi dan kebutuhan operasional Mega Food. Saya ini anaka bungsu jadi mama dan papa selalu support usaha 

yang saya jalani. Modal yang saya terima saya catat di buku transaksi saja abisnya saya gak terlalu ahli dibidang 

keuangan tapi semua saya catat kok, mulai dari belanja, jumlah pesanan, kapan dikirim, biaya kirim pesanan, gaji 

karyawan dan belanja bahan baku. Saya akan berusaha memperbaiki system pencatatan keuangan agar lebih rapi 

makanya sekarang saya lagi cari karyawan mungkin anak SMK yang bisa bantu saya memperbaiki pencatatan 

keuangan namun saya akan fokus di bidang marketing, buat apa catatat keuangan rapai kalau gak jualan intinya 

saya coba seimbangkan antara pemasaran dan memperbaiki sistem di usaha saya”.  

 

Modal Kobonk dalam menjalankan bisnis berasal dari modal keseluruhan pemilik start-up 

bisnis ini. Kobonk dijalankan oleh lima orang pada awalnya dan seat ini yang bertahan 

menjalankan usaha ini hanya tiga orang saja. Modal awal dikumpulkan dari setiap pemilik bisnis 

sebesar Rp. 2.000.000. Pada tahun 2015 Kobonk melakukan ekspansi sehingga semua anggota 

pemilik bisnis melakukan investasi tambahan untuk menggaji karyawan, meyewa outlet dan 

tambahan biaya untuk kegiatan operasional. Semua kegiatan operasional dibiayai dengan modal 

awal dan hasil keuntungan bisnis. Transaksi bisnis dicatata menggunakan buku kas dan dilakukan 

penjurnalan setiap bulannya. Pemilik Kobonk belum membagi hasil usaha dengan tujuan ingin 

memperbesar usaha terlebih dahulu. Informasi terkait masalah keuangan yang dijalankan Kobonk 

dijabarkan dalam petikan wawancara ini: 

“Usaha kami dijalankan dengan modal awal dari semua anggota dimana kami juga menjadi pemilik bisnis. Dulu 

kami mengumpulkan Rp. 2.000.000 setiap orang. Seiring berjalannya waktu kami melakukan inovasi setelah 

berbisnis sambal kemasan botol kami membuka outlet yang menjual sambal dan nasi yang bercitarasa pedas. 

Inovasi membuka outlet membuat kami harus investasi kembali sebesar Rp. 15.000.000 per orang. Jika dihitung 

maka modal awal kami pada bisnis sambal sudah mencapai titik imas namun pada bisnis outlet kami belum 

mencapai titik impas. Kami harus keuarkan uang untuk gaji karyawan outlet, biaya sewa, beli panci , kompor, 

dan biaya transportasi tambahan dari tempat produksi ke outlet pokoknya banyak dech pengeluarannya. Kami 

tetap mencatat semua transaksi yahhh …. Walaupun secara sederhana menggunakan excel yang penting kami 

lakukan jurnal setiap bulannya. Kami seneng kok menjankan usaha ini seiring waktu usaha sambal kami sudah 

mencapai omset lebih dari Rp. 100.000.000 namun keuntungan usaha tidak kami bagikan dipake untuk investasi 

aja karena kedepannya kami pengen semua orang Indonesia kenal samabal Kobonk dengan cita rasa khas 

nusantara ha…ha…ha..”.  

 



Kopi kampoeng Arab memiliki kekuatan keuangan yang sangat menarik awalnya usaha ini 

dibiayai dengan gabungan dana dari para pemilik bisnis namun, setelah bisnis berjalan beberapa 

kali mendapat bantuan dana dari pemerintah dan  Universitas Ciputra. Dana yang kami peroleh 

digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bisnis dan membayar gaji karyawan. Semua 

transaksi keuangan dicatata menggunakan system manual. Keuntungan yang diperoleh masih di 

investasikan kedalam bisnis namun gaji anggota pemilik bisnis setiap bulannya tetap dibagikan. 

Cerita Kopi Kampoeng Arab dalam mengelola bisnis : 

“Bisnis ini kami awali dengan mengumpulkan dana dari para anggota namun, Alhamdulillah kami mendapatkan 

dana Rp. 7.500.000 dari pemerintah dengan cuma-cuma sebanyak dua kali jadi kalau ditotalkan sekitar Rp. 

15.000.000 ditambah lagi beberpa kali menang sebagai bisnis terbaik dari Universitas Ciputra mungkin kami 

mendapat sekitar Rp. 5.000.000 plus modal awal dari anggota. Emm… jadi bisnis kami boleh dikatakan tidak 

pernah kesulitan modal. Modal yang kami miliki ini dicatat dalam pembukuan yang sederhana pake buku arus 

kas aja. Semua kegiatan yang berhubungan dengan uang pasti dicatat trus uang yang kami dapat akan dialokasikan 

untuk bayar gaji, beli bahan baku, dan pembiayaan kegiatan operasional termasuk gaji karyawan dan gaji kami 

sebagai anggota pemilik bisnis. Keuntungan dari bisnis ini kami investasikan lagi sehingga setiap tahun kami 

mampu berinovasi dan memperbesar skala bisnis yang kami sudah jalankan ini. Harapan kami bisnis ini bisa 

semakin besar sehingga banyak menyerap tenaga kerja yahhh… tentunya kami juga akan memperbaiki system 

pencatatan keuangan dengan bantuan software yang lebih canggih”.  

 

Baite and Bite merupakan bisnis yang bergerak di industry makanan yang membutuhkan 

modal relative kecil. Pemilik bisnis mengumpulkan dana sebagai modal awal hanya ntuk membeli 

bahan baku sementara peralatan sederhana untuk membuat cookies menggunakan peralatan masak 

di rumah anggota. Kegiatan operasional bisnis ini dijalankan dengan modal awal Rp. 2.000.000 

diaman dana awal merupakan sumbangan dari para anggota. Semua transaksi keuangan dicatat 

dengan sistematis menggunakan software accurret sehingga kondisi keuangan dapat di up date 

secara real time. Berikut ini adalah informasi dari Baite and Bite terkait kondisi keuangan 

perusahaan : 

“Kami menjalankan bisnis iniberanggotakan 4 orang diamana setiap anggota pada awalnya mengumpulkan modal 

sebesar Rp. 500.000 per orang untuk kami belikan bahan baku kue. Setelah itu kami memproduksi cookies dan 

menjualnya. Hasil penjualan cookies kami pakai lagi untuk belanja bahan baku trus kami jual. Semua pengeluaran 

dicatat oleh anggota yang mengurus bagian finance yahh kami sadar kalau manual itu sulit kalau mau liat real time 

dan kadang takut lupa mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang jadi kami pakai bantuan software accurret 

biar catattan keuangan lebih rapi.  Pokoknya gitu dechhh uangnya muter-muter terus.. sampai sekarang kami belum 

bagi hasil karena kami mau pendapatan dari cookies kami pakai untuk mengurus legalitas BPOM supaya produk kami 

bisa dijual di minimarket dan supermarket jadi kan usahanya bisa lebih besar.” 

 

Human Relation adalah hal yang sangat penting pada internal perusahaan. Tokonya Lisa 

dikelola oleh pemilik toko sendiri sehingga tidak mengalami masalah terkait human relation pada 

bisnis yang dijalankan.  

“Bisnis ini khan saya jalankan sendiri jadi yahhh kesel, marah, capek ya saya rasakan sendiri. Kadang saya kesel 

ama barang-barang yang tidak tertata rapi, laporan keuangan yang tidak balance yah sudah dinikmati sendiri aja 



daripada saya gaji orang lain keluar uang plus nambah kesel juga. Prinsip saya mau menjalankan bisnis dengan 

biaya seefisien mungkin tapi saya juga mempersiapkan hati kalau merasakan capek yang double gak apa-apa 

wong saya hobby bisnis. ha..ha…”.  

 

Human relation internal pada bisnis Mega Food butuh penanganan yang unik. Hal ini karena 

bisnis ini mempekerjakan masyarakat desa sebagai tenaga kerja untuk memproduksi sambal 

daging. Konflik awal yang sering dialami adalah ketika terjadi gangguan komunikasi anatara 

pemilik bisnis dengan tenaga kerja. Setelah gangguan komunikasi berhasil diantisipasi maka 

muncul konflik baru yaitu rendahhnya konsistensi dari karyawan untuk mengikuti S.O.P dan 

sistem produksi yang sudah di tetapkan sehingga pemilik bisnis membutuhkan banyak waktu 

untuk mengawasi jalannya bisnis. Penjelasan kondisi human relation pada Mega Food: 

“Sejak saya menjalankan bisnis ini saya hanya seorang diri dalam menjalankan operasional bisnis namun saya 

mempekerjakan karyawan harian sebanyak lima orang. Karyawan saya bekerja jika saya memproduksi sambal 

daging. Karyawan saya adalah ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kediri. Saya ingat pada saat bulan pertama 

bisnis ini saya jalankan karyawan saya ketika produksi itu sangat kaku seperti robot. Karyawan akan berbicara 

ketika saya bertanya hamper tidak pernah ada komunikasi dua arah, saya sendiri merasa sangat kaku ketika 

komunikasi kasi dengan mereka. Saya sungkan memberi perintah kepada karyawan yang jauh lebigh tua bahkan 

dari mama saya karyawan saya jauh lebih tua. Kondisi seperti itu terjasi selama beberapa bulan sehingga saya 

sendiri mulai menghilangkan rasa kesungkanan. Saya coba untuk bercerita di kala jam istirahat dengan karyawan 

sampai pada akhirnya mereka merasa nyaman dalam bekerja dan saya juga berhasil menepis rasa sungkan. Ehh.. 

seteleha masalah komunikasi teratas muncul masalah baru yaitu ketidak konsistennan dari karyawan ketika 

memproduksi sambel. Karyawan saya kadang tidak menjalankan produsi sesuai prosedur seperti tidak memakai 

sarung tangan, tidak memasang mesin sesuai dengan praturan dll. Sehingga saya masih harus memantau proses 

produksi karena jika prosuksi sambal tidak sesuai standar maka sudah pasti kwalitas akan menurun. Masalah ini 

masih sering terjadi dalam hal hubungan saya secara internal dengan karyawan namun saya tetap mencintai 

karyawan saya karena ditegah keterbatasan mereka saya menemukan rasa memiliki yang tinggi terhadap produk 

saya. Karyawan saya juga sering membantu mempromosikan produk saya dan juga mencarikan supplier sehingga 

kwalitas bahan baku dan marketing bisnis saya tetap terjaga dengan baik”.  

 

Kobonk menjalankan bisnis dengan cara berkelompok dimana pemilik bisnis ini adalah 3 

orang anak muda. Human relation internal yang dialami oleh Kobonk anatar anggota kelompok 

sangat minim hal ini karena antara pemilik bisnis membiasakan diri untuk membangun komnikasi 

dengan bantuan media social Whatss App. Semua anggota terbiasa untuk mengutarakan pendapat 

dan memberikan masukan terkait perkembangan bisnis secara jujur dan terbuka. Konflik human 

relation jusru muncul dari karyawan yang bekerja di bisnis ini. Rendahnya kwalitas SDM dan 

komunikasi adalah masalah utama yang terjadi dalam bisnis ini. Kobonk mencoba menjelaskan 

kondisi bisnis mereka diantaranya: 

“Pada awalnya kami menjalankan bisnis ini bersama lima orang teman, namun seiring berjalannya waktu 

sekarang kami hanya bertiga menjalankan bisnis ini. Kalau mau ditanya masalh human relation antar anggota 

kelompok bisnis sich jarang banget. Kita bertiga selalu komunikasi pake group di Whatss App jadi apapun 

maslaah terkait bisnis Kobonk kita bebas utarakan saran dan masukan. Alasannya kita pake mesia komunikasi itu 

untuk menghemat waktu jadi kami gak harus bertemu tatap muka. Kami juga merasa bertanggung jawab atas 

bisnis ini sehingga jabatan kami dalam bisnis sekedar jabatan bukan menjadikan alasa untuk tidak loyal terhadap 

bisnis. Contohnya Chandra memiliki jabatan sebagai finance namun kalau karyawan bagian produksi tidak masuk 



kerja maka Chandra selalu bersedia membantu mengerjakan produksi. Kendala kamu justru pada human relation 

internal bersama karyawan. Pokoknya kalau cerita karyawan itu ampun dech,, banyak karyawan yang mokong 

alias bebal. Mereka sudah sering kali kami jelaskan terkait prosedur kerja, cara melayani konsumen tapi tetap aja 

sering melakukan kesalahan. Akhirnya kami selalu mengingatkan dengan cara lisan dan telfon berkali kali setiap 

hari untuk memastikan mereka bekerja sesuai standar. Kami tidak menggunakan media social untuk 

berkomunikasi dengan karyawan karena hand phone mereka tidak support untuk media social”.  

 

Kopi Kampoeng Arab dipelopori oleh empat anak muda berasal dari berbagai macam etnis 

yang berdomisili di Kota Surabaya. Human relation yang dialami oleh bisnis diwarnai oleh 

perpaduan budaya dari keturunan Arab, Jawa, Cina dan Madura. Antar anggota kelompok bisnis 

sering terjadi selisih paham dikarenakan perbedaan pola pikir dan pengaruh dari kebiasaan dari 

tradisi leluhur masing-masing  anggota pemilik bisnis. Kopi Kampoeng Arab memilih melakukan 

komunikasi langsung (tatap muka) dalam memutuskan dan menjalankan bisnis. Human relation 

internal mengalami konflik antara anggota pemilik bisnis dengan karyawan yang dipekerjakan. 

Karyawan yang dipekerjakan tidak mampu memberikan kwalitas kerja sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dibicarakan sebelum bekerja. 

“Kami menjalankan bisnis ini berempat orang dimana, masing-masing dari kami memiliki keunikan masing-

masing. Keunikan kami itu terpengaruh dari etnis kami yang bermacam-macam. Saya Pedro adalah campuran 

etnis Cina dengan Jawa, teman saya Bahrul etnis Arab Asli, temen sayayang lain ada campuran Arab dengan jawa 

dan satu teman saya yang terakhir asli suku Madura. Latar belakang yang sangat beragam membuat kami memiliki 

gaya komunikasi yang berbeda misalnya, menurut saya kalimat teman sangat kasar sementara menurut teman 

yang dari Madura itu biasa saja. Hal-hal seperti itu lah ketika kami diskusi menggunakan chat/media social khan 

kita gak bisa liat ekspresi muka makanya sering terjadi konflik alias marahan pada saat chating di group. 

Berangkat dari pengalaman itu kami menghapus group dan membuat pertemuan dan komuniasi tatap muka untuk 

menjalankan koordinasi pada bisnis kami. Masalah human relation antara anggota sejauh ini sudah mulai bisa 

teratas namun masalah human relation internal kami dengan karyawan masih sering terjadi. Masalah dengan 

karyawan itu biasanya dipicu oleh komunikasi yang buruk misalnya karyawan tidak masuk kerja tanpa 

permohonan izin terlebih dahulu. Maslah lainnya karyawan mengundurkan diri atau menghilang tanpa kabar nahh 

kalau udah gitu kami pasti kewalahan cari tenaga kerja yang baru. Sejauh ini kami mencoba mengadakan 

pendekatan personal agar karyawan betah bekerja namun tetap mengedepankan profesionalisme”.  

 

Baite and Bite menjalankan bisnis dengan anggota kelompok bisnis emat orang. Human 

relation internal antar anggota terjaga dengan baik hal ini dibuktikan dengan keharmonisan 

hubungan antara sesama anggota kelompok bisnis. Anggota kelompok selalu mengadakan 

perkumpulan rutin tiap minggu antara anggota dengan tujuan semua anggota bisa dengan 

maksimal memberikan masukan terkait bisnis yang jalankan. Konflik human relation internal 

Baite and Bite justru muncul dari karyawan yang bekerja di perusahaan. Karyawan yang bekerja 

tidak mematuhi S.O.P dan sering memotong system yang sudah ditetapkan.  

“Baite and Bite kami jalankan dengan empat anggota kelompok bisnis lainnya dengan system kebersamaan. Kami 

setiap minggu rutin di hari jumat atau sabtu meluangkan waktu bersama untuk berkumpul kami memberi istilah 

arisan bisnis. Pada pertemuan itu kami selalu berdiskusi dan saling mengutarakan pendapat untuk bahu membahu 

menyumbangkan saran agar bisnis semakin maju. Arisan bisnis ini membuat kami semakin kompak dan 

mengatasi masalah human relation antara anggota kelompok. Masalah justru muncul dari hubungan internal dari 



kami sebagai pemilik dengan karyawan yang bekerja di perusahaan kami. Karyawan sering sekali melanggar 

S.O.P yang sudah ditetapkan hal simple saja mereka tidak memakai celemek dan penutup kepala sehingga 

beberapa kami kami menemukan rambut pada cookies kami. Solusi yang kami ambil adalah dengan memberikan 

pelatihan rutin terkait system dan S.O.P sehingga karyawan dapat memahami dan menjalankan. Kami juga 

menenpel poster terkait S.O.P di ruang produksi sehingga karyawan mudah untuk mengingat dan melaksanakan 

system sesuai ketentuan”.    

 

4. SIMPULAN DAN SARAN 

Faktor internal merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan oleh para entrepreneur 

yang menjalankan start-up bisnis. Aspek internal dalam start-up bisnis terdiri dari: technical 

competence, marketing, financial, dan human relation. Entrepreneur yang menjalankan bisnis 

secara berkelompok maupun individu harus mampu mengelola faktor internal agar bisnis dapat 

berkembang dengan baik. Terdapat banyak cara untuk mengelola faktor internal sesuai dengan 

kondisi dari segmentasi yang menjadi target dari masing –masing bisnis.  Gambar dibawah ini 

akan menyimpulkan cara-cara alternative yang dapat diterapkan dalam mengelola sebuah 

start-up bisnis.  

 

Gambar 4.1. Pengelolaan faktor Internal pada Start-up Bisnis 

 

Technical Competence

- Mengguasai IT.

- Membuat S.O.P pada flowchart.

- Menjalankan Sistem yang telah dibuat

- Evaluasi alur bisnis.

Marketing 

- Memilih target pasar dengan jelas

- Menggunakan sarana pemasaran yang 

sesuai kebutuhan.

- Produksi sesuai kebutuhan kosumen

- Ciptakan produk yang inovative

Financial

- Setiap bisnis harus memiliki sistem

pembukuan(laporan keuangan ).

- Start-up bisnis dapat menggunakan

bantuan software keuangan.

- Semua transaksi keuangan harus setiap

hari dicatat(tidak boleh menunda).

Human Relation

- Komunikasi antara anggota pemilik bisnis

menggunakan komunikasi langsung

- Anggota kelompok harus jujur dan terbuka

dalam menjalankan bisnis

- Komunikasi antara pemilik bisnis dengan

karyawan dilakukan dengan cara lisan.

- Pelatihan rutin harus diberikan kepada karyawan 

untuk meningkatkan kwalitas kerja.

Faktor Internal 

Start-Up Bisnis 
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