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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kata startup merupakan serapan dari Bahasa Inggris yang artinya adalah memulai. 

Pengertian startup digunakan untuk menyebut suatu bisnis yang berada pada masa awal 

proses bisnisnya atau masih dalam tahap merintis bisnis dan umumnya bergerak di 

bidang teknologi (Cahyono, 2018).  Meskipun merupakan perusahaan yang baru, 

pertumbuhan startup tergolong cepat. Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, 

berdasarkan survei yang dilakukan oleh Jogja Start-Up, per tahun 2017 ada sebanyak 115 

startup digital yang beroperasi di Yogyakarta (Eka, 2017). Dari survei tersebut, diketahui 

bahwa Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan salah satu kampus yang 

mahasiswanya banyak terjun ke dalam bisnis ini. Hal ini menunjukkan minat mahasiswa 

UII dalam menjalankan bisnis startup. Selanjutnya, survei tersebut juga menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari 115 startup tersebut masih menjalankan bisnisnya dengan 

pendanaan sendiri. Bahkan, sebanyak 48% dari jumlah tersebut masih belum berlegalitas 

dalambentuk badan usaha. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan dari 

startup tersebut tentang hal-hal dasar apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh startup agar 

dapat beroperasi dan berkembang dengan baik. Oleh sebab itulah, keberadaan sebuah 

komunitas startup sangat dibutuhkan. Komunitas startup akan membantu para startup 

baru untuk menghadapi dunia startup yang tinggi akan ketidakpastian. Startup adalah 

sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan yang baru dalam 

kondisi ketidakpastian (Kurnianti, 2017). Untuk keberadaan startup di UII sendiri, 

mereka sudah mempunyai wadah yang bernama IBISMA. Hanya saja di UII  para startup 

lebih dikenal dengan nama tenant IBISMA. Di IBISMA, sebelum resmi menjadi tenant, 

startup harus mengikuti proses seleksi dahulu. Kemudian setelah lolos proses seleksi, 

mereka harus mengikuti proses mentoring selama delapan bulan. Setelah selesai proses 

mentoring itu baru mereka terjun sendiri ke dunia bisnis. Oleh sebab itu, dari peran antara 

IBISMA dan tenant-nya dapat dilihat jika dasarnya, keberadaan komunitas startup 

seperti seorang guru yang membimbing dan mengarahkan siswanya agar dia dapat 

sukses. 
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 Oleh karena itu, diperlukan suatu wadah yang memungkinkan mereka menyalurkan 

proses kreatif dengan leluasa. Khususnya di dalam kampus UII sendiri. Akan sangat baik 

jika wadah tersebut terintegrasi dalam satu sistem yang juga mendukung mereka untuk 

lebih mudah mengakses informasi. Kemudian, sistem tersebut juga sebaiknya dapat 

diakses dari mana saja dan kapan oleh para startup. Maka dari itu, aplikasi startup 

community UII berbasis web merupakan solusi dari masalah ini. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara membangun aplikasi berbasis web yang dapat membantu startup yang 

ada di UII lebih mudah dalam mempromosikan usahanya kepada investor. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Aplikasi ini berada di luar proses bisnis IBISMA. 

b. Aplikasi yang dibuat berbasis website. 

c. Sistem hanya menjadi penjembatan untuk investor dalam mendapatkan kontak 

startup agar dapat berinvestasi.  

d. Bentuk komunikasi antara investor dan startup di dalam website ini bukan 

komunikasi realtime. 

e. Investor yang ada dalam penelitian ini adalah orang/perusahaan yang mendonasikan 

dananya secara hibah. 

f. Jenis investasi yang dilakukan hanya berupa investasi dana. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun sistem informasi berbasis web untuk mengelola informasi startup yang 

ada di UII sehingga informasi nya bisa lebih mudah di dapatkan oleh calon investor 

dan masyarakat umum.  
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1.5 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk startup yang ada di UII yaitu menjadi lebih mudah dalam mencari 

informasi investor. 

2.  Manfaat untuk investor yaitu bisa melihat informasi-informasi tentang startup yang 

ada di UII dan berinvestasi. 

3. Manfaat secara umum adalah dengan adanya aplikasi ini, membantu ajang promosi 

startup yang ada di UII karena masyarakat luas dapat mengakses informasi tersebut 

melalui aplikasi ini. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari profil tenant 

IBISMA dan wawancara untuk mendapatkan gambaran dasar dari sistem yang akan 

dibuat. Selanjutnya, dilakukan juga pengumpulan data dengan melihat sistem-sistem 

yang memiliki cara kerja yang mirip dengan sistem yang akan dibuat. 

1.6.2 Pengembangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan dengan  pencarian model rekayasa perangkat lunak yang 

tepat. Proses perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode Waterfall. 

Adapun tahap-tahap dari metode tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan  

Analisis kebutuhan dilakukan dengan menentukan kebutuhan dari sistem yang akan 

dibuat. Hal ini penting dilakukan agar nantinya, sistem yang dibuat dapat 

menjalankan fungsinya dengan tepat. 

b. Pembangunan Sistem 

Proses konstruksi dilakukan dengan menyusun hasil perancangan menjadi satu 

kesatuan sistem yang utuh. 

c. Pengujian 

Pengujian merupakan tahap lanjutan dari kegiatan implementasi perangkat lunak, 

pada tahap ini akan dilakukan pengujian kelayakan sistem yang telah dibangun. 

Sudah sesuai dengan dengan kebutuhan dan terlepas dari kesalahan eror atau belum. 

Metode pengujian yang digunakan adalah dengan metode black box testing dan user 

acceptance test. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya dengan 

mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat 
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lunak. Black box testing hanya mengevaluasi dari tampilan luar (interface), dan 

fungsionalitasnya. Tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses 

detailnya (hanya mengetahui input dan output). User acceptance test adalah 

pengujian yang dilakukan oleh calon pengguna sistem. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang digunakan sebagai sumber atau alat dalam 

memahami permasalahan yang terkait dengan pembuatan sistem. Landasan teori yang 

diambil adalah tentang teori startup dan komunitas startup , penjelasan tentang sistem 

berbasis web, dan penelitian sejenis. 

Bab III Metodologi 

Bab ini tentang metode-metode yang digunakan dalam merancang pembangunan aplikasi 

ini, yaitu: analisis proses bisnis sistem, analisis kebutuhan, rancangan basis data, 

rancangan antarmuka. 

Bab IV Hasil Dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem yang sudah dirancang sebelumnya, 

serta penjelasan pengujian terhadap sistem aplikasi yang dibangun. 

Bab V Simpulan Dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem 

selanjutnya.  


