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2.1 Startup dan Komunitas Startup 

2.1.1 Startup 

Startup mulai berkembang di akhir 90an hingga tahun 2000. Istilah startup banyak 

dikaitkan dengan segala yang berbau teknologi, internet, dan hal-hal yang 

berhubungan dengan dua hal tersebut. Informasi mengenai karakteristik dari sebuah 

perusahaan startup (Karsandi, 2017) adalah: 

a. Usia perusahaan kurang dari 3 tahun. 

b. Jumlah pegawai kurang dari 20 orang. 

c. Pendapatan kurang dari 100.000 Dollar/tahun. 

d. Masih dalam tahap berkembang dan umumnya beroperasi dalam bidang teknologi. 

e. Produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital. 

f. Biasanya beroperasi melalui website. 

Dari poin karakteristik startup yang disebutkan dapat dilihat jika saat ini, startup tidak 

hanya menghasilkan produk dalam bentuk digital. Saat ini, banyak startup yang 

menghasilkan produk makanan/minuman, alat kesehatan, minyak atsiri, dan masih banyak 

lainnya. 

Di Indonesia sendiri, perkembangan pertumbuhan startup bisa dibilang cukup pesat. Pada 

Bulan September tahun 2017, Google dan sebuah perusahaan konsultan AT Kearney merilis 

laporan berjudul Indonesia Venture Capital Outlook 2017. Menurut laporan tersebut, startup 

di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang meskipun masih terbilang 

muda dibandingkan China dan Amerika. Pada Maret 2019, Indonesia menduduki peringkat 

ke-5 dengan angka mencapai lebih dari dua ribu startup. Adapun grafik pertumbuhan startup 

di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar  2.1 Grafik Angka Startup di Indonesia 

Sumber( http://katadata.co.id) 

 

Startup is a company designed to grow fast (Graham, 2012), yang artinya adalah startup 

merupakan perusahaan yang didesain untuk berkembang dengan cepat. Meskipun memiliki 

perkembangan yang cepat, startup juga memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah 

masalah modal usaha. Berikut ini macam-macam cara yang dapat dilakukan oleh startup 

dalam mendapatkan modal (Wardana, 2018): 

1. Crowdfunding 

Merupakan praktik penggalangan dana dari sejumlah orang untuk membiayai 

proyek atau badan usaha (Putra, M. F. D., dkk, 2015). 

2. Angel Investor 

Individu yang menyediakan modal dalam jumlah tertentu untuk startup  dan 

mendapatkan saham. 

3. Modal Ventura 

Perusahaan yang menyediakan dana kepada startup kecil dan berisiko tinggi 

dengan potensi pertumbuhan yang tinggi (Ramdhan, 2016). 

2.1.2 Komunitas Startup 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan komunitas sebagai kumpulan 

orang yang saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Komunitas startup dapat 

diartikan sebagai kumpulan dari startup yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, 

startup dan komunitasnya merupakan kesatuan yang sulit untuk dipisahkan karena 

keduanya mempunyai ketergantungan.  

Menurut (Stagars, 2015) di dalam proses interaksi tersebut, ada empat komponen 

yang partisipasinya sangat penting dalam membentuk suatu komunitas startup, yaitu: 

1.  Wirausahawan 

http://katadata.co.id/
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Peran wirausahawan yang sangat penting adalah untuk menjadi pemimpin dari 

komunitas, karena seorang wirausahawan mempunyai jam terbang yang tinggi dalam 

urusan bisnis, sehingga ia dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah 

ia dapatkan dalam membimbing para pemula. Selain itu, seorang wirausahawan juga 

diharapkan dapat merangsang semangat para startup untuk dapat sukses sepertinya. 

2. Pemerintah 

Dukungan pemerintah, baik tingkat lokal ataupun tingkat negara sangat diperlukan 

agar startup dapat berkembang dengan baik. Pada umumnya, bentuk partisipasi 

pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengadakan program inkubasi startup. 

Namun, program ini biasanya hanya berlangsung dalam jangka waktu yang singkat 

dan kurang merata. 

3. Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan salah satu pusat pendidikan yang memiliki peranan 

penting dalam komunitas startup karena perguruan tinggi menjadi jembatan 

penghubung antara pengetahuan, bisnis, dan peraturan publik. 

Perguruan tinggi mempunyai empat sumber daya yang berperan penting dalam 

kewirausahaan, yaitu: 

1) Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan bentuk kontribusi paling penting dari perguruan tinggi. 

Hal ini dikarenakan, mahasiswa merupakan sumber lahirnya ide-ide kreatif yang 

menjadi cikal bakal suatu startup. Selanjutnya, mahasiswa juga berperan sebagai 

eksekutor dari ide-ide tersebut. 

2) Dosen 

Peran dosen dalam komunitas startup juga tidak kalah penting, karena mereka 

adalah mentor dari para mahasiswa. Selain itu, mereka juga berperan sebagai 

pembimbing mahasiswa dalam suatu penelitian. Bahkan, tak jarang, dosen juga 

berjalan berdampingan bersama mahasiswanya ketika melakukan penelitian bersama. 

3) Laboratorium penelitian 

Fasilitas yang memadai di dalam suatu perguruan tinggi juga mempengaruhi 

berkembangnya suatu startup karena mahasiswa tidak perlu lagi kesulitan mencari 

tempat ataupun alat yang diperlukan untuk penelitian mereka.   

4) Program kewirausahaan 



8 

 

Adanya program bisnis kewirausahaan membantu mahasiswa untuk belajar 

cara membangun bisnis dan memasarkannya dalam lingkup yang kecil. Program 

ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar mengembangkan bisnisnya dengan 

bimbingan dan arahan dari dosen. Program ini merupakan hal yang efektif untuk 

memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang dunia bisnis dengan terlibat 

secara langsung. Sehingga, ketika mahasiswa terjun langsung ke dalam dunia 

masyarakat,  mahasiswa sudah memiliki kecakapan dalam hal kewirausahaan. 

4. Investor 

Cambridge Dictionary mengartikan investor sebagai orang yang menanamkan 

uangnya pada sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat jika keberadaan startup dan komunitas startup 

memerlukan satu sama lain agar dapat berjalan dengan efektif. 

2.2 Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-  

Aplikasi adalah program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-

perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat 

sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi (Riswaya, Abdurrahman, 2014). Website atau situs 

dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan 

informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara dan atau gabungan dari semuanya, 

baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling 

terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Hidayat, 2010). 

2.3 Review Aplikasi Sejenis 

Aplikasi sejenis yang sudah ada adalah website Innovative Academy. Website ini 

merupakan wadah kreatifitas bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menampilkan 

startup mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Gambar 2.2 adalah tampilan website Innovative 

Academy. 
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Gambar 2.2  Tampilan halaman depan website Innovative Academy UGM  

(Sumber : http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.2 ini menampilkan gambar kantor Innovative Academy. 

 

 

Gambar 2.3  Tampilan halaman about website Innovative Academy UGM  

(Sumber : http://iaugm.com) 

Gambar 2.3 menampilkan penejelasan mengenai Innovative Academy yang diberikan 

dalam bentuk sambutan oleh Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubator Universitas 

Gadjah Mada. 

http://iaugm.com/
http://iaugm.com/
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Gambar 2.4  Tampilan halaman Our Programs Innovative Academy UGM  

(Sumber : http://iaugm.com) 

Gambar 2.4 menunjukkan program apa saja yang sedang dimiliki oleh Innovative 

Academy UGM. 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan halaman Our Startup Portfolio Innovative Academy UGM  

(Sumber : http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.5 menampilkan daftar startup  yang dimikili oleh Universitas Gadjah Mada. 

http://iaugm.com/
http://iaugm.com/
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Gambar 2.6 Halaman Visit Startup Innovative Academy UGM 

sumber (http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.6 menampilkan pengunjung website dapat mengunjungi media sosial ataupun 

website dari startup  yang ada pada daftar Our Startup Portfolio. 

 

 

 

Gambar 2.7 Halaman Team Innovative Academy UGM 

sumber (http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.7 menampilkan nama-nama yang tergabung dalam tim Innovative Academy 

UGM. 

http://iaugm.com/
http://iaugm.com/
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Gambar 2.8 Halaman Our Mentors Innovative Academy UGM 

sumber (http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.8 menunjukkan daftar mentor Innovative Academy UGM. 

 

 

Gambar 2.9 Halaman News Innovative Academy UGM 

sumber (http://iaugm.com) 

 

Gambar 2.9 menunjukkan berita seputar Innovative Academy UGM. 

2.3.1 Kelebihan Website Innovative Academy UGM 

1. Desain tampilan lebih dinamis dan menarik. 

http://iaugm.com/
http://iaugm.com/
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2. Proses bisnisnya lebih terstruktur. 

2.3.2 Kekurangan Website Innovtive Academy UGM 

1. Innovative Academy hanya menampilkan informasi daftar startup, berita, mentor, dan 

team. Di dalam sistem tidak terdapat pilihan untuk berinvestasi pada startup yang 

ditampilkan. 

2. Fitur login/signup hanya digunakan untuk menulis komentar di halaman berita saja. 

3. Data startup yang ditampilkan hanya berupa deskripsi singkat dan link menuju media 

sosial startup tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

  


