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Abstrak 

'L�HUD�VHUED�GLJLWDO�VDDW�LQL�EDQ\DN�VWDUWXS�PXODL�EHUPXQFXODQ�� WHWDSL�GDUL�VHEDJLDQ�EDQ\DN�

SHUXVDKDDQ� DWDX� RUJDQLVDVL� \DQJ� PHQJHPEDQJNDQ� VWDUWXS� GL� LQGRQHVLD� KDQ\D� VHGLNLW� \DQJ�

PDPSX� EHUWDKDQ� GDQ� EHUKDVLO� PHQJKDVLONDQ� SURILW�� 0HQJDSD� VHEXDK� VWDUWXS� GDSDW� EHQDU-

EHQDU�VXNVHV�PHPEDQJXQ�ELVQLVQ\D�VHPHQWDUD�VWDUWXS-VWDUWXS�\DQJ�ODLQ�JDJDO�GDQ�PHQ\HUDK"�

%HEHUDSD� DODVDQ� JDJDOQ\D� VHEXDK� VWDUWXS� DQWDUD� ODLQ�� WLGDN� DGDQ\D� NRQVXPHQ� \DQJ� WHSDW��

WLGDN�GDSDW�PHQHPXNDQ�PRGHO�ELVQLV�\DQJ�FRFRN�� WLQJNDW�SHUVDLQJDQ�\DQJ� WLQJJL�� NHEXWXKDQ�

GDQD� \DQJ� EHVDU�� WLP� \DQJ� NXUDQJ� VROLG�� LGH� GDUL� ELVQLV� LWX� VHQGLUL�� GDQ� MXJD� ZDNWX� \DQJ�

NXUDQJ�WHSDW��GDQ�PDVLK�EDQ\DN�\DQJ�ODLQQ\D��2OHK�NDUHQD�LWX�GLSHUOXNDQ�VXDWX�DQDOLVLV�XQWXN�

PHQJHWDKXL� IDNWRU-IDNWRU� DSD� VDMD� \DQJ� PHPSHQJDUXKL� VHEXDK� VWDUWXS� GDSDW� EHUWDKDQ� GDQ�

EHUNHPEDQJ� NKXVXVQ\D� GL� ,QGRQHVLD�� 3HQHOLWLDQ� LQL� EHUIRNXV� SDGD� 6'0� GDUL� SHUXVDKDDQ�

VWDUWXS�� +DVLO� GDUL� SHQHOLWLDQ� LQL� GLKDUDSNDQ� GDSDW� PHQJHWDKXL� IDNWRU� DSD� \DQJ� PHQMDGL�

NHVXNVHVDQ�VWDUWXS� 

 
.DWD�NXQFL��6WDUWXS��VXUYLYDO��%LVQLV�PRGHO 
 

 

1. PENDAHULUAN   

3HUNHPEDQJDQ�WHNQRORJL�\DQJ�VDQJDW�FHSDW�EHUGDPSDN�SDGD�SHUWXPEXKDQ�HNRQRPL��%HUEDJDL�

SHUXVDKDDQ�EDUX�PXQFXO�NKXVXVQ\D�GLELGDQJ�WHNQRORJL��VWDUWXS�PHQMDGL�VDODK�VDWX�MHQLV�SHUXVDKDDQ�

\DQJ� SDOLQJ� EDQ\DN� GL� ELFDUDNDQ� RUDQJ�� %HUEDJDL� LGH� EDUX� \DQJ� GLFLSWDNDQ� SHUXVDKDDQ� VWDUWXS�

PHQJHQGDOLNDQ�ELVQLV�HOHNWURQLN�GXQLD� �&KHQRZHWK���������6XGDK�EDQ\DN�VWDUWXS� LQGRQHVLD�\DQJ�

EHUKDVLO�PHPEXNWLNDQ� NHVXNVHVDQ�PHUHND� VDPSDL� WLQJNDW� GXQLD�� GLDQWDUDQ\D�*2--HN��7UDYHORND��
GDQ�7RNRSHGLD�� PHUHND� KDPSLU� PHQFDSDL� VWDWXV� VWDUWXS� 8QLFRUQ� �1HZVOHWWHU�� ������� 3HPHULQWDK�

VHQGLUL�SXQ� WLGDN� WLQJJDO�GLDP�GDODP�IHQRPHQD� LQL��SHPHULQWDK�EHUXVDKD�PHPEDQWX�DQDN�EDQJVD�

XQWXN�GDSDW�VXNVHV�GL�ELGDQJ� LQL��VDODK�VDWXQ\D�GHQJDQ�PHPEXDW�SURJUDP�JHUDNDQ�QDVLRQDO������

VWDUWXS�\DQJ�EHUDGD�GLEDZDK�NHPHQWULDQ�NRPXQLNDVL�GDQ�LQIRUPDWLND��+WWS�������VWDUWXSGLJLWDO�LG���

�������6WDUWXS�PHUXSDNDQ�VXDWX�RUJDQLVDVL�\DQJ�GLUDQFDQJ�XQWXN�PHQHQPXNDQ�PRGHO�ELVQLV�EDUX�

XQWXN�PHQGDSDWNDQ� NHXQWXQJDQ� \DQJ� EHVDU� �%ODQN�� �������7DSL� WLGDN� VHGLNLW� VWDUWXS� \DQJ�JDJDO��

PHQXUXW� FDWDWDQ� VLWXV� IRUEHV�FRP�� ���� VWDUWXS� \DQJ� GLFLSWDNDQ� GLGXQLD� JDJDO� �ZZZ�IRUEHV�FRP��

������� %DQ\DN� DODVDQ� PHQJDSD� VWDUWXS� JDJDO�� GLDQWDUDQ\D� VDODK� PHPSUHGLNVL� NHEXWXKDQ� SDVDU��

NRQIOLN� LQWHUQDO�� NHKDELVDQ� GDQD� GDQ� NHWLGDN� KDUPRQLVDQ� WLP� VHUWD� SROD� SHUXVDKDDQ� \DQJ� EXUXN�

�+WWSV���LG�WHFKLQDVLD�FRP��� ������*ULIILWK�� ������� 6WDUWXS� PHUXSDNDQ� RUJDQLVDVL� \DQJ� GLUDQFDQJ�

XQWXN�PHQFLSWDNDQ� SURGXN�OD\DQDQ� GLEDZDK� NRQGLVL� \DQJ� WLGDN� SDVWL� �5LHV�� ������� 6WDUWXS� \DQJ�

VXNVHV�EXNDQ�EHUDVDO�GDUL�SHQGDKXOXQ\D�\DQJ�EHUKDVLO� WHWDSL�GDSDW�GLSHODMDUL�GDQ�GDSDW�GLDMDUNDQ�

�%ODQN���������*RMHN�PHUXSDNDQ�VDODK�VDWX�SHUXVDKDDQ�\DQJ�VXNVHV��PHQJDSD�JRMHN�GDSDW�EHUWDKDQ�

VDPSDL�VDDW�LQL�VHPHQWDUD�VWDUWXS�ODLQ�WLGDN��0DND�GDUL�LWX�GLSHUOXNDQ�DGDQ\D�VXDWX�DQDOLVLV�XQWXN�

PHQJHWDKXL�IDNWRU�DSD�\DQJ�PHQ\HEDENDQ�VWDUWXS�GDSDW�EHUWDKDQ�GDQ�VXNVHV� 
 

Landasan Teori 

$GD� EHEHUDSD� SHQHOLWLDQ� WHUGDKXOX� \DQJ� VXGDK� PHQHOLWL� IDNWRU� NHEHUKDVLODQ� VWDUWXS� GLDQWDUDQ\D�

DGDODK�� 
6DUD�$OPDNHQ]L��$OPDNHQ]L��%UDPDQWRUR��	�5DVKLGHK��������GDODP�SXEOLNDVL�LOPLDK�\DQJ�EHUMXGXO�

³D� VXUYLYDELOLW\� PRGHO� IRU� VDXGL� LFW� VWDUWXSV´� EHULVL� XUDLDQ� WHQWDQJ� IDNWRU� DSD� VDMD� \DQJ�

PHPSHQJDUXKL� ,&7� VWDUWXS� GDSDW� EHUWDKDQ� GDQ� EHUKDVLO� GDODP� PHPEDQJXQ� VWDUWXSQ\D�� GHQJDQ�

PHZDZDQFDUD� VHUWD� PHQJDQDOLVD� ��� UHVSRQGHQ� \DQJ� EHUDGD� GDODP� %$',5� ,&7� LQFXEDWRU�

PHQJKDVLONDQ� VXDWX�PRGHO� EHUWDKDQ�KLGXS� \DQJ� GDSDW� GLJXQDNDQ� XQWXN� VWDUWXS� ,&7� \DQJ� DGD� GL�

6DXGL� 
)HUGLDQD� �)HUGLDQD�	�<RQLGD�� ������PHQHOLWL� WHQWDQJ�EHEHUDSD�SROD�NXQFL�\DQJ�GDSDW�GLJXQDNDQ�

VHEDJDL� PRGHO� XQWXN� SHUXVDKDDQ� PLFUR� LVY� GDODP� PHPEXDW� SURGXFW� \DQJ� GDSDW� EHUWDKDQ� GDQ�

EHUNHPEDQJ�� 3HQHOLWL� PHQJDQDOLVD� EHJDLPDQD� FDUD� PDQDMHPHQ� PLFUR� ,69� GDSDW� VXNVHV� GDQ�



Pros id i ng  S NATI F  K e - 4  Ta h un  20 17   ISBN: 978-602-1180-50-1  

Fakultas Teknik  t  Universitas Muria Kudus 

168 

EHUWDKDQ��KDVLO�GDUL�SHQHOLWLDQ� WHUVHEXW�PHQHPXNDQ�EDKZD�DGD���SROD�NXQFL�EHUWDKDQ�KLGXS�\DQJ�

GDSDW� VDQJDW�EHUJXQD�EDJL�VWDUWXS�GDODP�PHPXODL�SHWXDODQJDQQ\D�VHEDJDL�PLFUR� LVY��XQWXN�GDSDW�

EHUWDKDQ�GDQ�PHQJHPEDQJDQ�SURGXNQ\D� 
Putri Nastiti (Nastiti, Nugroho, & Ferdiana, 2015) melakukan penelitian untuk mengukur tingkat 
kematangan keselerasan strategi bisnis dan ti pada perusahaan startup, dengan menganalisis faktor-
faktor yang menjadi pemicu dan penghambat strategi bisnis dan TI. Metode pengukuran yang 
dilakukan adalah kolaborasi antara Framework Ward Peppard dan Samm. Penelitian ini 
menghasilkan usulan portofolio aplikasi administratif untuk mendukung proses bisnis perusahaan 
 
Startup 
Start up adalah sebuah perusahaan rintisan, atau perusahaan yang belum lama beroprasi. Startup 
adalah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau jasa ditengah 
ketidakpastian yang ekstrem(Ries, 2011). Start up dirancang untuk menemukan sebuah model 
bisnis yang dapat berulang dan berskala(Blank, 2014). Dari definisi tersebut dapat diartikan start up 
adalah sebuah perusahaan rintisan yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang tepat untuk 
perusahaannya agar dapat bertahan ditengan ketidakpastian yang ekstrem. Bill gross melakukan 
riset dengan melakukan analisis 200 startup yang sukses dan gagal dari startup yang berada 
didalam idealab dan beberapa startup di luar idealab seperti Uber, AirBnb, YouTube, dan lainnya, 
mengungkapkan ada 5 faktor yang menentukan kesuksesan sebuah startup. Kelima faktor tersebut 
adalah timing, team, idea, bisnis model, dan funding (www.inc.com, 2017). Dari 200 startup 
tersebut, 42 persen kesuksesan mereka dipengaruhi oleh faktor timing yang tepat. Kemudian diikuti 
oleh faktor team sebanyak 32 persen, idea 28 persen, bisnis model 24 persen dan funding 14 
persen. 
 

Timming 

Timming adalah pemilihan waktu atau momentum yang tepat untuk melakukan sesuatu. 
Timing merupakan faktor utama dalam startup yang telah dibuktikan oleh sejumlah startup yang 
sukses (www.inc.com,2017). Bill memberikan contoh bagaimana timing sangat 
mempengaruhi startup, pertama adalah AirBnb, banyak orang beranggapan tidak akan ada orang 
yang akan mau menyewakan rumah mereka ke orang asing, anggapan itu ternyata salah. AirBnb 
muncul di saat orang-orang sangat memerlukan pendapatan tambahan dan salah satu cara yang 
disediakan oleh AirBnb adalah dengan menyewakan tempat tinggal mereka. Kedua adalah UBER, 
Bill mengungkapkan bahwa UBER muncul saat kebutuhan akan transportasi sangat tinggi dan juga 
banyak supir yang ingin mendapat pendapatan tambahan. 
 
Tim 
Setiap perusahaan berpikir bahwa sudah bekerja dengan baik dalam mengelola sumber daya 
manusia yang dimiliki (Uzzaman, 2015). Perusahaan akan berkata karyawan adalah aset yang 
paling berharga, namun kebanyakan perusahaan tidak benar-benar melakukannya. Gilt sebuah 
perusahaan situs belanja diskon merupakan contoh dari sebuah startup yang sepenuhnya 
mengandalkan tim. Kevin ryan, founder GILT menambah dua co-founder yang kemudian 
mengubah masa depan perusahaan, kehadiran Alexis Mayback, salah seorang founding member 
eBay, memberikan GILT jaringan bisnis untuk menjangkau merek-merek terkenal agar bergabung 
dengan situsnya. Alexandra Wilson, yang sebelumnya bekerja di Louis Vuitton dan Bvlgari 
memiliki keterampilan negosiasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi sebuah E-
Commerce yang sukses. GILT 14 berhasil mencapai US$30 juta dalam tahun pertamanya. Kisah 
GILT mengambarkan dengan jelas pentingnya tim bagi sebuah startup. Kualitas tim merupakan 
salah satu tolak ukur penting untuk mempercayakan modalnya dalam perusahaan tersebut atau 
tidak. Bill gross pendiri idealab yang juga seorang serial enterprener meneliti berdasarkan 
pengalamannya ada 5 faktor yang menentukan kesuksesan sebuah startup, menempatkan team pada 
posisi penting kedua setelah timing. Ross Kimbarovsky pendiri CrowdSPRING, sebuah startup 
yang bergerak dibidang crowd sourcing design mengatakan sebuah tim yang baik adalah yang 
bersemangat, fleksibel, dan jujur 
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Model Bisnis 

Model bisnis merupakan alat bantu yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menciptakan, 
memberikan, dan menangkap suatu nilai tambah(Alesander, 2010). Sebuah startup memerlukan alat 
ini untuk memberikan pandangan yang menyeluruh akan proses bisnis yang akan direncanakan, 
atau bahkan menjelaskan bisnis yang sedang berjalan. Banyak bisnis yang baru mulai mengalami 
banyak kendala selama operasionalnya. Model bisnis dapat membantu menganalisa masalah dan 
mencari solusinya. Startup baru dapat menggunakan model bisnis untuk merancang bentuk yang 
sesuai dengan kondisi startupnya. Model bisnis merupakan suatu model yang menjelaskan tentang 
bagaimana suatu perusahaan bergerak dalam mencapai keuntungan. Model ini diibaratkan sebagai 
sebuah kendaraan yang dibangun oleh perusahaan dalam rangka mengantar mereka ke tempat 
tujuan. Sebuah startup memerlukan model bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing dan 
mencapai tujuan akhirnya (Uzzaman, 2015). Faktor pendukung kesuksesan startup adalah model 
bisnis yang baik, tiga keuntungan memiliki model bisnis yang baik, yaitu mampu memberikan 
pandangan kepada perusahaan mengenai bagaimana respon pasar terhadap produk yang dimiliki, 
melemahkan daya saing perusahaan kompetitor, dan mendorong persekutuan dengan perusahaan 
kompetitor (mutualisme) dalam menciptakan produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar. 
Keuntungan-keuntungan tersebut mampu menjadi kunci bagi perusahaan dalam memenangkan 
persaingan di pasar 
 
Funding 
Rekanan bisnis dan investor mengetahui bahwa organisasi sebuah perusahaan berkaitan erat dengan 
kesuksesannya. Jika perusahaan memiliki organisasi yang buruk, pihak luar tidak akan 
mempercayai. SDM startup yang baik, kualitas tim berbanding lurus dengan minat investor untuk 
menanam modal selain nama besar perusahaan (Uzzaman, 2015). Bill mengungkapkan 
bahwa startup sekarang sangat mudah memperoleh investasi. Asalkan mereka memiliki tim dan 
traksi yang kuat, mendapat investasi bukanlah yang yang mustahil (www.inc.com, 2017). 
 
Startup sukses 

Tujuan dari sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan cara yang lebih 
efektif dan efisien. Startup merupakan salah satu perusahaan digital yang mengutamakan kecepatan 
dan ketepatan dalam berbisnis, tetapi startup dirancang untuk menciptakan produk dan jasa 
ditengah ketidakpastian yang ekstrim (Ries, 2011). Startup dirancang untuk menemukan model 
bisnis yang tepat dapat berulang dan berskala(Carter, 2011). 
 
2. METODOLOGI  

3HQHOLWLDQ�LQL�PHQJJXQDNDQ�SHQGHNDWDQ�NXDOLWDWLI�GHQJDQ�GHVDLQ�VWXGL�NDVXV��XQWXN�PHQJHWDKXL�

IDNWRU�NHEHUKDVLODQ�VWDUW-XS��VHFDUD�NKXVXV�VWDUWXS�\DQJ�DGD�GL�NRWD�\RJ\DNDUWD��0HWRGH�LQL�FXNXS�
PHPDGDL�XQWXN�PHQJXPSXONDQ� LQIRUPDVL�GDUL� LQGLYLGX�\DQJ�SHUQDK�PHQJDODPL�IHQRPHQD�VHFDUD�

ODQJVXQJ� �<LQ���������3HQGHNDWDQ�SHQHOLWLDQ�NXDOLWDWLI�PHOLEDWNDQ�SHPHULNVDDQ� WHUKDGDS�NHMDGLDQ�

DWDX�SHQJDODPDQ�GDUL�SHUVSHNWLI� LQGLYLGX�\DQJ�PHQJDODPL�IHQRPHQD� WHUVHEXW��.HXQWXQJDQ�XWDPD�

GDUL�PHQJJXQDNDQ�SHQHOLWLDQ�NXDOLWDWLI� DGDODK�PHQJKDVLONDQ� LQIRUPDVL�\DQJ� OHELK�PHQGDODP�GDQ�

NRPSUHKHQVLI� SDGD� WRSLN� \DQJ� VHGDQJ� GLWHOLWL� �3HWW\�� 7KRPVRQ�� 	� 6WHZ�� ������,OND\�� �������

3HQJXPSXODQ� GDWD� GLODNXNDQ� GHQJDQ� ZDZDQFDUD� PHQGDODP� �LQGHSWK� LQWHUYLHZ��� GHQJDQ�

PHZDQFDUDL� &(2�� RUDQJ� \DQJ� PHPLOLNL� SHUDQ� LQWL� GDODP� VWDUWXS�� :DZDQFDUD� IDFH-WR-IDFH�
GLODNXNDQ� XQWXN�PHQGDSDWNDQ� SHPDKDPDQ�\DQJ� OHELK�PHQGDODP�GDUL� UHVSRQGHQ��7DKDSDQ�GDODP�

SHQHOLWLDQ� LQL� GLPXODL� GHQJDQ� VWXGL� OLWHUDWXU� PHQFDUL� GDWD-GDWD� \DQJ� WHUNDLW� VHUWD� OLWHUDWXU� \DQJ�
PHQMDGL�ODQGDVDQ�WHRUL�GDUL�SHQHOLWLDQ�LQL��NHPXGLDQ�PHQJXPSXONDQ�GDWD�GLODSDQJDQ��GHQJDQ�FDUD�

REVHUYDVL� GDQ� ZDZDQFDUD� ODQJVXQJ� WHUKDGDS� VWDUWXS-VWDUWXS� \DQJ� DGD� GLMRJMD�� GDWD� \DQJ� GLGDSDW�
GLRODK� GDQ� GLDQDOLVLV� NHPXGLDQ� GLFRFRNDQ� GHQJDQ� WHRUL-WHRUL� WHUGDKXOX� XQWXN� GLEXDWNDQ� VXDWX�
PRGHO� EHUWDKDQ� KLGXS� \DQJ� FRFRN� XQWXN� VWDUWXS� EDUX� \DQJ� QDQWLQ\D� LQJLQ� PHQJHPEDQJNDQ�

VWDUWXSQ\D� GHQJDQ� DWPRVIHU� GDQ� OLQJNXQJDQ� \DQJ� DGD�� VHFDUD� NKXVXV� VWDUWXS� \DQJ� DGD� GL� NRWD�

\RJ\DNDUWD��0RGHO� DQDOLVLV� GL� JDPEDUNDQ� GDODP� JDPEDU� ��� \DQJ�PHQXQMXNDQ� EDKZD� NHVXNVHVDQ�

VWDUWXS� 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan studi literatur dan beberapa penelitian sebelumnya, sebuah model konseptual diajukan 
pada penelitian ini. Dimensi pada model konseptual ini diadopsi dari beberapa penelitian yang 
menggunakan metode wawancara dan studi kasus faktor keberhasilan startup sebagai acuan untuk 
mengetahui faktor keberhasilan startup serta beberapa teori penunjang dari literatur buku dan 
expert. Data yang diperoleh di lapangan adalah melalui metode wawancara. Wawancara dilakukan 
kepada tiga informan, yaitu CEO Tyfons, HRD ICUBE, HRD Tlab. Ketiga bisnis informan 
dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Startup Tyfons merupakan startup yang bergerak di bidang pembuatan aplikasi dan 
website, Tyfons dibentuk awal untuk membantu memenuhi kebutuhan UKM yang ingin 
membuat produk digital untuk memajukan UKM mereka dibidang teknologi, dari awal 
berdiri sampai sekarang Tyfons sudah beberapa kali mengganti formasi karyawan, saat ini 
Tyfons beranggotakan 6 orang.  

2. Icube merupakan startup yang sudah sangat mempunyai banyak pengalaman, icube 
bergerak di bidang Jasa dan konsultasi e commerce, dan situs jual beli online, awal 
didirikan hanya beranggotakan 2 orang, tetapi saat ini Icube sudah lebih dari 50 orang. 

3. Startup Tlab merupakan startup yang bergerak dibidang jasa pembuatan software, website, 
dan aplikasi untuk perusahaan yang membutuhkan jasa mereka.awalnya dibentuk 
merupakan suatu komunitas open source hingga akhirnya memutuskan untuk membentuk 
sebuah perusahaan startup. Saat ini Tlab beranggotakan lebih dari 20 orang.  

4. Ketiga perusahaan tersebut pada saat penelitian ini berlangsung sedang menjalankan bisnis 
start-up yang telah dirintis lebih dari 3 tahun. 

Ketiga informan diberikan kode sesuai pada Tabel 1. 
 

Tabel 1.  Informan Penelitian 

No  Nama startup  Kode  

1 Tyfons TY/01 
2 Icube IC/02 
3 Tlab TL/03 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 
yang diperlukan, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 3 informan yang telah dipilih. 
Hasil wawancara ketiga informan ditunjukkan pada Tabel 2.  
 

Tabel 2. Hasil Wawancara dengan Ketiga Informan 

Faktor TY/01 IC/02 TL/03 

Timming ³7LPLQJQ\D�VDQJDW�

berpengaruh, 
karna kalo buat 
produk tapi 
timingnya salah 
produk tersebut 
tidak ada yang 
PDX�PHPDNDL´ 

³%HUSHQJDUXK��

dikarenakan kami 
membuat produk 
berdasarkan 
request, ketika 
produk yang 
dikerjakan tidak 
selesai tepat waktu 
maka perusahaan 
akan mengalami 
NHUXJLDQ´ 

³7LPLQJ�VDQJDW�

penting karena 
banyak ide yang 
bagus tetapi belum 
waktunya yang 
tepat untuk 
direalisakan maka 
hasilnya kurang 
EDLN´ 

Tim ³.XDOLWDV�VGP� 
skill dan 
kemampuan 
codingnya. Tim 
sangat penting 
dalam sebuah 
startup, aset paling 
EHUKDUJD�´ 

³6DQJDW�SHQWLQJ��

dalam 1 proyek 
buat tim dan 
pembagian tim itu 
sangat 
membutuhkan sdm 
yang banyak, 
solanya kerja tdk 
bisa sendiri, jadi 

³6DQJDW�SHQWLQJ�

jika ada proyek 
yang banyak, 
ketika memiliki 
sdm yang banyak 
dan proyek yang 
banyak itu sangat 
baik. Tim 
merupakan hal 
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ada sinergi antara 
1 dan \DQJ�ODLQ�´ 

yang paling 
penting dalam 
VHEXDK�VWDUWXS´ 

Ide ³LGH�MXJD�

berpengaruh, ide 
tidak bisa sekedar 
ide yang 
mainstream, ide 
harus dapat 
memecahkan 
masalah publik, 
FRQWRKQ\D�JRMHN´ 

Ide penting ketika 
tim akan 
mengembangkan 
produk, kreatifitas 
dibutuhkan untuk 
membuat produk 
sesuai dengan 
harapan 
pelanggan.  

³LGH�LWX�UHODWLI��

banyak ide yang 
baik tetapi hanya 
sedikit yang 
mampu di jalankan 
dan berhasil, di 
startup kami ketika 
ada ide yang 
dianbggap brilian 
langsung 
GLNHUMDNDQ´ 

Funding Funding itu relatif, 
tergantung produk 
yang kita buat, tapi 
kalo misalnya kita 
membuat produk 
yang awalnya 
harus merugi dulu 
untuk bisa jalan 
seperti tokopedia 
funding sangat 
diperlukan, tetapi 
saat kita membuat 
produk yang 
langsung dijual 
seperti website, 
atau sofware kasir 
fundingtidak 
terlalu 
berpengaruh, 
tergantung kondisi 
GDQ�VLWXDVL´ 

³%HUSHQJDUXK�VDDW�

awal pembuatan 
startup dimana 
membutuhkan 
dana untuk 
membayar gaji 
pegawai, 
RSHUDVLRQDO��GOO�´ 

³6HWLDS�SHUXVDKDDQ 
membutuhkan 
dana untuk 
operasionalnya, 
untuk awal 
pembentukan 
startup funding 
sangat dibutuhkan 
untuk dapat 
menjalankan 
perusahaan dan 
menggaji 
NDU\DZDQ´� 

Bisnis Model ³%LVQLV�PRGHO�

belum terlalu 
berpengaruh, 
dikarenakan 
jumlah anggota 
yang belum terlalu 
banyak, dan 
selama ini jalan 
begitu aja tanpa 
DGD�ELVQLV�PRGHO´ 

³0RGHO�%LVQLV�

berpengaruh untuk 
menyamakan 
tujuan pekerjaan 
dengan tim yang 
lain, agar lebih 
mudah 
menentukan arah 
SHUXVDKDDQ´ 

³%LVQLV�PRGHO�

dapat di temukan 
seiiring dengan 
berjalannya 
perusahaan, untuk 
awal pembentukan 
belum terlalu 
dibutuhkan, tetapi 
ketika sudah 
berkembang, 
bisnis model 
menjadi penting. 
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Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa Tim sangat berpengaruh bagi kesuksesan 
startup, kualitas sdm, skill dan kemampuan codingnya, sangat mempengaruhi kesuksesan sebuah 
startup. Tim sangat penting dalam sebuah startup, tim merupakan aset paling berharga. SDM 
startup tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu dibutuhkan sinergi antar satu dengan yang 
lainnya. Tim adalah aspek utama dari startup. Dari sudut pandang venture capitalist, tim adalah 
elemen paling penting saat menentukan apakah seorang investor akan berinvestasi atau tidak 
(Uzzaman, 2015). Tim adalah satu-satunya aset nyata yang dimiliki oleh sebuah startup. Timming 
menjadi hal yang sangat penting karna kalo buat produk tapi waktunya  salah produk tersebut tidak 
ada yang mau memakai. Gojek merupakan salah satu startup yang sukses pada waktu yang tepat, 
gojek hadir ditengah kemajuan masyarakat indonesia ketika internet dan smartphone menjadi hal 
yang sudah biasa bagi masyarakat, dan juga masalah kemacetan yang semakin parah membuat 
gojek menjadi pilihan yang tepat untuk masyarakat menghindari macet. Ide menjadi hal pendukung 
kesuksesan startup walaupun bukan menjadi hal yang sangat penting, karna ketika ada ide yang 
baik tetapi tidak memiliki SDM yang baik ide tersebut tidak dapat dieksekusi, dan ketika ide 
tersebut dapat dieksejusi dan menjadi produk tetapi Timmingnya tidak pas, produk tersebut tidak 
ada penggunanya dan akhirnya percuma. Pendanaan itu relatif, tergantung produk yang dibuat, 
misalnya membuat produk yang awalnya harus merugi dulu untuk bisa jalan, funding sangat 
diperlukan, tetapi saat membuat produk yang langsung dijual seperti website, atau sofware kasir 
funding tidak terlalu berpengaruh, tergantung kondisi dan situasi. Bisnis model tidak terlalu 
berpengaruh pada fase awal pembentukan startup, anggota yang masih sedikit membuat CEO 
startup tidak begitu memikirkan tentang bisnis model, tetapi ketika perusahaan mulai berkembang, 
bisnis model diperlukan untuk membantu menentukan arah bisnis kedepannya. 
 
4. KESIMPULAN  
Faktor penentu keberhasilan usaha bagi start-up-business pada startup Tyfons, Tlab, dan Icube, 
adalah SDM/Tim yang baik, Timming yang tepat, dan juga Ide serta Pendanaan yang cukup. Hal 
ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang baik serta Timing yang tepat sangat mempengaruhi 
keberhasilan usaha yang masih dalam tahap start-up. Oleh karena itu perusahaan startup harus 
mampu melihat peluang dan waktu yang tepat untuk membuat sebuah produk. Ide dan Pendanaan 
menjadi faktor pendukung kesuksesan startup. Semnetara bisnis model belum terlalu dibutuhkan 
pada fase awal pembentukan startup. 
Saran  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi ke 
perusahaan lain di luar objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian 
selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif untuk mengkonfirmasi faktor penentu dari 
keberhasilan bisnis. 
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