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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada era ekonomi digital saat ini memiliki 

dampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga melahirkan berbagai 

perusahaan baru terkhusus dalam ranah teknologi yaitu startup. Startup 

adalah perusahaan yang memiliki tujuan untuk selalu bertumbuh dan 

berkembang (Patel, 2015). Startup adalah kumpulan beberapa individu yang 

dibentuk menjadi sebuah organisasi untuk mendirikan sebuah perusahaan 

rintisan yang bertujuan menyusun dan menciptakan produk pada bidang 

teknologi (Brikman, 2015). Beberapa contoh perusahaan startup yang sukses, 

dikenal dengan produk dan layanan mereka yang populer serta inovatif adalah 

Google, Amazon, eBay, Uber, dan Facebook.  

Indonesia merupakan negara dengan iklim yang mendukung 

munculnya sebuah startup. Salah satu faktor yang mendukung Indonesia 

pada lanskap ekonomi digital di Asia Tenggara adalah faktor jumlah pengguna 

internet. Internet merupakan hal penunjang kehidupan untuk seluruh 

masyarakat di era saat ini. Internet mendukung berbagai aktivitas masyarakat 

mulai dari aktivitas pencarian informasi, pekerjaan, berbelanja, berkomunikasi 

dengan banyak orang, dan aktivitas sehari – hari lainnya yang saat ini sangat 

membutuhkan keberadaann internet.   

Menurut internetworldstats (2021) pada Tabel 1.1, pengguna internet 

Indonesia sebanyak 212,354 juta penduduk pada Juni 2021. Jika dilihat dari 

jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan urutan ketiga yang memiliki jumlah 

pengguna internet terbanyak di Asia setelah China di urutan pertama yang 
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memiliki pengguna internet sebanyak 989,080 juta penduduk dan India 

di urutan kedua yang memiliki pengguna internet sebanyak 755,820 juta 

penduduk. Banyaknya jumlah pengguna internet Indonesia mendukung 

bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki potensi tinggi untuk 

mendukung pertumbuhan startup.  

Tabel 1.1 The Asia Internet Statistic   

ASIA INTERNET USE, POPULATION STATISTICS DATA  

AND FACEBOOK DATA – MID-YEAR 2021 

ASIA Population 

(2021 

Est.) 

Internet 

Users, 

(Year 

2000) 

Internet 

Users 30-

JUNE-2021 

Penetratio

n  

% 

Population 

Users  

% Asia 

Facebook  

30-JUNE-

2021 

Afganistan 39,835,42

8 

1,000 7,337,489 18,4 % 0,3 % 4,417,500 

Armenia 2,968,127 30,000 2,126,716 71.7 % 0,1 % 1,863,000 

Azerbaijan 10,223,34

2 

12,000 7,991,630 78,2 % 0,3 % 4,327,000 

Bangladesh 166,303,4

98 

100,000 117,310,00

0 

70,5 % 4,2 % 48,800,000 

Bhutan 779,898 500 538,499 69,0 % 0,0 % 524,200 

Brunei 

Darussulam 

441,532 30,000 461,600 104,5 % 0,0 % 461,600 

Cambodia 16,946,43

8 

6,000 12,444,000 73,4 % 0,4 % 12,444,000 
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China 1,444,216,

107 

22,500,00

0 

989,080,56

6 

68,5 % 35,7 % 3,859,500 

Georgia 3,979,765 20,000 3,222,000 81,0 % 0,1 % 3,222,000 

Hong Kong 7,552,810 2,283,000 6,698,252 88,7 % 0,2 % 6,165,000 

India 1,393,409,

038 

5,000.000 755,820,00

0 

54,2 % 27,3 % 416,600,00

0 

Indonesia 276,361,7

83 

2,000,000 212,354,07

0 

76,8 % 7,7 % 176,500,00

0 

Japan 125,570,0

00 

47,080,00

0 

118,626,67

2 

94,5 % 4,3 % 55,840,000 

Kazakhtan 18,994,96

2 

70,000 14,669,853 77,2 % 0,5 % 11,825,000 

Korea, North 25,887,04

1 

-- 20,000 0,1 % 0,0 % 14,000 

Korea, South 51,305,18

6 

19,040,00

0 

49,421,084 96,3 % 1,8 % 25,750,000 

Kyrgystan 6,628,356 51,600 3,123,000 47,1 % 0,1 % 3,060,000 

Laos 7,379,358 6,000 3,845,000 52,1 % 0,1 % 3,060,000 

Macao 658,394 60,000 632,175 96,0 % 0,0 % 435,000 

Malaysia 32,776,19

4 

3,700,000 29,161,765 89,0 % 1,1 % 28,490,000 

Maldevies 543,617 6,000 401,600 73,9 % 0,0 % 401,600 

Mongolia 3,329,289 30,000 2,740,000 82,3 % 0,1 % 2,740,000 
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Myanmar 54,806,01

2 

1,000 28,530,000 52,1 % 1,0 % 20,550,000 

Nepal 29,674,92

0 

50,000 21,900,000 73, 8 % 0,8 % 13,040,000 

Pakistan  225,119,9

37 

133,900 100,679,75

2 

44,7 % 3,6 % 49,200,000 

Philippines 111,046,9

13 

2,000,000 91,000,000 81,9 % 3,3 % 91,000,000 

Singapore  5,896,686 1,200,000 5,173,907 87,7 % 0,2% 4,996,000 

Sri Lanka 21,497,31

0 

121,500 7,968,000 37,1 % 0,3 % 7,968,000 

Taiwan  23,855,01

0 

121,500 7,968,000 37,1 % 0,3 % 7,968,000 

Tajikistan 9,749,627 2,000 3,013,256 30,9 % 0,1 % 1,136,000 

Thailand  69,950,85

0 

2,300,000 58,500,000 83,6 % 2,1 % 58,500,000 

Timor-Leste 1,343,873 0 515,000 38,3 % 0,0 % 440,000 

Turkmenistan 6,117,924 2,000 1,562,794 25,5 % 0,1 % 224,800 

Uzbekistan 33,935,76

33 

7,500 17,161,534 50,6 % 0,6 %  4,702,000 

Vietnam 98,168,83

3 

200,000 75,940,000 77,4 % 2,7 % 75,940,000 

TOTAL ASIA 4,327,333,

821 

114,304,0

00 

2,772,013,1

16 

64,1 % 100,0 % 1,159,867,2

00 
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Rest of World 3,548,431,

766 

45,1 % 2,415,095,0

49 

68,1 % 46,6 % 1,719,703,5

77 

All the World 7,875,765,

587 

100,0 % 5,187,108,1

65 

65,9 % 100,0 % 2,879,670,7

77 

Sumber : Internet World Stats (2021) 

Berdasarkan Tabel 1.2 jumlah keseluruhan pengguna internet di Asia 

mencapai 2,772 miliar jiwa dari total populasi 4,327 miliar jiwa. Jumlah 

pengguna internet Asia tersebut mencapai 64,1 % dari total pengguna internet 

dunia sebanyak 5,187 miliar jiwa. Banyaknya jumlah pengguna internet di Asia 

mendukung para startup Indonesia untuk nantinya melakukan scale up ke 

negara lain di dalam cakupan regional Asia.  

Tabel 1.2 Asian Internet Usage Statistics 

Internet 2021 Usage in Asia 

 Users, Facebook Subcribers & Population Statistics for 35 countries and regions in 

Asia 

ASIA INTERNET USE, POPULATION STATISTICS DATA  

AND FACEBOOK DATA – MID-YEAR 2021 

ASIA Population 

(2021 

Est.) 

Internet 

Users, 

(Year 

2000) 

Internet 

Users 30-

JUNE-2021 

Penetratio

n  

% 

Population 

Users  

% Asia 

Facebook  

30-JUNE-

2021 

Asia Only 4,327,333,

821 

54,9 % 2,772,013,1

16 

64,1 % 53,4 % 1,159,867,2

00 
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Rest of Worls 3,548,431,

766 

45,1 % 2,415,095,0

49 

68,1 % 46,6 % 1,719,703,5

77 

All of  World 7,875,765,

587 

100,0 % 5,187,108,1

65 

65,9 % 100,0 % 2,879,570,7

77 

Sumber : Internet World Stats (2021) 

Menurut data yang rilis di startuprangking.com pada Tabel 1.3, 

Indonesia memiliki peringkat kelima sebagai negara yang memiliki jumlah 

startup terbanyak di dunia. Semakin tinggi jumlah pertumbuhan startup yang 

ada di Indonesia, semakin terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang 

cukup tinggi terutama pada anak – anak mudanya untuk ikut serta 

mempertahankan peringkat ini dengan terjun untuk membangun startup di era 

digital saat ini.  

Tabel 1.3 Startup Rangking 

 

Country Startups 

United States 99,369 

India 10,430 

United Kingdom 5,740 

Canada 2,968 

Indonesia 2,245 

Germany 2,217 

Australia 1,899 

Sumber : Internet World Stats, (2021) 

Perkembangan tingkat pertumbuhan startup dalam suatu negara 

berdampak positif untuk perekonomian sebuah negara. Semakin banyak 
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startup yang tumbuh dan berhasil dalam suatu negara memiliki dampak yang 

positif bagi negara tersebut. Dampak positif yang dirasakan oleh suatu negara 

diantaranya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan baru, membantu 

pemerataan pendapatan masyarakat sehingga tidak lagi terjadi kesenjangan 

ekonomi, menurunnya tekanan sosial, kemudahan akses bagi masyarakat, 

dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Tingginya angka pertumbuhan startup baru di Indonesia tidak 

berbanding lurus dengan kemampuan bertahan dan berhasilnya sebuah 

startup tersebut. Banyak startup tahap awal gagal dalam waktu dua tahun 

bahkan harus terpaksa gulung tikar sebelum menghasilkan keuntungan untuk 

para pendirinya karena berbagai faktor. Berdasarkan penelitian Shikar Gosh 

(2015), penelitiannya menemukan bahwa tingkat kegagalan startup sebesar 

95%.  Pada Forbes.com, Patel menjelaskan bahwa pada sepuluh startup yang 

berhasil dia kembangkan, sembilan dari sepuluh startup tidak berhasil 

bertumbuh dan gagal. Kegagalan awal yaitu pada saat 120 hari pertama saat 

startup mulai dirintis (Patel, 2015).  

Faktor kegagalan setiap startup berbeda-beda, hingga saat ini masih 

sedikit penelitian yang menemukan mengapa para pendiri startup mengalami 

kegagalan. Ada beberapa tantangan dan permasalahan yang menyebabkan 

kegagalan terjadi salah satunya yaitu tingginya angka pertumbuhan startup di 

Indonesia akan tetapi   hal tersebut tidak didukung dengan keterampilan yang 

esensial bagi seorang founder untuk menjalankan sebuah startup.  Mol (2019) 

menemukan bahwa pengalaman tim merupakah faktor yang penting untuk 

membuat startup berkembang. Namun, pengalaman tim saja tidak cukup 
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untuk membuat startup berhasil berkembang. Tim perlu memperkuat sumber 

daya  yang dimiliki, mengidentifikasi peluang, memperhatikan kinerja tim, dan 

memastikan bahwa anggota tim memiliki soft skill yang cukup untuk 

perkembangan startup. 

Penelitian Eisenmann (2021) menemukan faktor kegagalan sebuah 

startup diantaranya yaitu ide startup yang tidak memiliki peluang di pasar, para 

pendiri startup sering salah dalam mengartikan sinyal permintaan pasar 

sehingga kebutuhan pasar belum terpenuhi, tidak memiliki mitra kerjasama 

yang potensial, pendiri startup tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait 

bidang startup yang sedang dikembangan, kurangnya modal, kurangnya 

networking, dan pendiri startup yang tidak melakukan riset pasar terlebih 

dahulu sebelum mendirikan startup tersebut. 

Para pendiri startup harus menemukan strategi yang tepat untuk 

menghindari kegagalan pada saat membangun startup miliknya. Setiap 

pendiri harus mampu memilih mitra dan tempat yang tepat untuk membantu 

pendiri dan timnya dalam proses pengembangan startup. Civilarch.id 

merupakan sebuah startup berbentuk marketplace yang membantu 

menghubungkan para arsitek dengan client yang sedang membutuhkan jasa 

desain hunian. Sama halnya dengan startup lainnya, penulis menemukan 

beberapa permasalahan seperti yang ditemukan dalam penelitian Mol (2019) 

dan Eisenmann (2021) pada saat mulai mendirikan startup. Tugas akhir ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dalam mendirikan sebuah 

startup sehingga mampu bertahan dan bersaing di pasar melalui metode 

action research. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya 

yaitu bagaimana strategi dalam mendirikan sebuah startup (Civilarch.id) 

sehingga mampu bertahan dan bersaing di pasar? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam 

mendirikan sebuah startup (Civilarch.id) sehingga mampu bertahan dan 

bersaing di pasar. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang bersifat praktis dan 

teoritis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan bisa menambah literatur dan 

memberikan pandangan baru tentang pengembangan model bisnis 

khususnya startup dan strategi yang tepat pada keberhasilan pendirian 

sebuah startup. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi kepada 

para pendiri startup di Indonesia yang memiliki permasalahan terkait 

dengan topik dan bisa membantu berkontribusi dalam menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan topik melalui penerapan hasil 

penelitian ini. 
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