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ABSTRAK 

 

Nur Mushlimah, 2022. Analisis Pertumbuhan Bisnis Startup Techno 

Digital Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar, Tesis Program 

Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 

Makassar, dibimbing oleh Pembimbing I Buyung Romadhoni dan 

pembimbing II Edi Jusriadi. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

pertumbuhan bisnis startup techno digital di kota Makassar dengan 

melihat manajemen strategi layanan yang diterapkan dalam mengelola 

digital marketing, manajemen relasi bisnis serta upaya mengelola digital 

marketing khususnya di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan 

pada 5 bisnis startup dikota Makassar dengan pengumpulan data melalui 

platform, aplikasi, sosial media serta wawancara dengan informan 

sebanyak 12 orang. Penelitian ini didukung dengan literatur yang relevan 

terhadap masalah yang diteliti menggunakan metode kualitatif dengan 

teknik reduksi dan triangulasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, manajemen strategi layanan 

yang diterapkan startup digital yaitu mulai dari penentuan identitas 

perusahaan, melakukan segmentasi pasar dan pengenalan hasil usaha, 

adapun manajemen relasi bisnis yang dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan yaitu membangun komunikasi yang baik antar 

penjual dengan pelanggan agar terjalin hubungan yang kuat antar 

perusahaan dan pelanggan, serta upaya yang dilakukan dalam mengelola 

digital marketing startup techno digital di masa pandemi Covid-19 yaitu 

memperkenalkan usaha, produk dan layanan dengan sistem digitalisasi, 

meningkatkan pelayanan dan komunikasi melalui sosial media, platform 

dan aplikasi, serta lebih berfokus meningkatkan kualitas produk. 

Kata Kunci: Startup Digital, Manajemen Strategi, Manajemen Relasi  

Bisnis, Digital Marketing 
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ABSTRACT 

 

Nur Mushlimah, 2022. Analysis of Business Startup Techno Digital 

Growth During the Covid-19 Pandemic In The City Of Makassar, Thesis of 

Postgraduate Management Study Program at Muhammadiyah University 

of Makassar, supervised by Supervisor I Buyung Romadhoni and 

supervisor II Edi Jusriadi. 

This study aims to identify and analyze the growth of the digital 

techno startup business in the city of Makassar by looking at the service 

strategy management applied in managing digital marketing, business 

relationship management and efforts to manage digital marketing, 

especially during the Covid-19 pandemic. This research was conducted on 

5 startup businesses in the city of Makassar by collecting data through 

platforms, applications, social media and interviews with 12 informants. 

This research is supported by literature relevant to the problem under 

study using qualitative methods with data reduction and triangulation 

techniques. 

The results show that the service strategy management applied by 

digital startups is starting from determining company identity, conducting 

market segmentation and introducing business results, while business 

relationship management is built to meet customer needs, namely building 

good communication between sellers and customers so that good 

relationships are established. between companies and customers, as well 

as the efforts made in managing digital marketing for digital techno 

startups during the Covid-19 pandemic, namely introducing businesses, 

products and services with a digitalization system, improving services and 

communication through social media, platforms and applications, and 

focusing more on improving product quality. 

Keywords: Digital Startup, Strategic Management, Management 

Relationship Business, Digital Marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era digital saat ini merupakan masa yang menguntungkan bagi 

banyak pihak, khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini terkait dengan 

peningkatan pengguna internet di seluruh dunia, khususnya di 

Indonesia yang mencapai 102 juta pengguna dan menempati urutan 

ke-6 dunia sebagai pengguna internet yang pertumbuhannya relatif 

cepat. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan internet saat 

ini, termasuk infrastruktur teknologi informasi yang menyediakan 

akses internet yang lengkap dan cepat. 

Bagi pemilik bisnis online, target pasarnya cukup menggiurkan, 

mengingat mayoritas pengguna internet tidak hanya aktif di media 

sosial, mereka juga aktif dalam perdagangan online (e-commerce). 

Pesatnya perkembangan internet juga dipengaruhi oleh infrastruktur 

teknologi informasi yang menyediakan akses internet yang lengkap 

dan cepat. 

Perkembangan e-commerce memberikan keuntungan bagi 

konsumen dan perusahaan. Kehadiran internet sebagai penunjang 

kemudahan akses komunikasi di masyarakat merupakan peluang bagi 

pihak-pihak tertentu, seperti tidak adanya batasan ruang dan waktu 

dalam pemasaran produk, penurunan biaya operasional, dan 

1 
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peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri merupakan suatu 

bentuk. peluang atau keuntungan menggunakan internet. untuk 

perusahaan. Sedangkan bagi konsumen, manfaat yang diperoleh 

adalah kemudahan bertransaksi tanpa terikat ruang dan waktu serta 

kemudahan dalam memproses pembayaran elektronik seperti uang 

elektronik sebagai sarana transfer pembelian produk yang diinginkan. 

Padahal pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif 

terhadap berbagai sektor usaha di Indonesia, khususnya usaha 

menengah ke bawah. Di tengah perekonomian yang lesu, sektor 

digital masih menjadi salah satu yang masih menjanjikan, terutama 

sektor e-commerce (Ulfa, 2020). 

Membangun startup tidak hanya memberikan solusi bagi 

masyarakat luas atau individu. Produk yang dibangun juga dapat 

memberikan solusi atas permasalahan bisnis atau perusahaan. Model 

bisnis ini sering disebut sebagai model bisnis ke bisnis (B2B). B2B 

juga didefinisikan sebagai hubungan antara mitra bisnis yang telah 

terjalin sejak lama, pertukaran informasi hanya dilakukan dengan 

mitra, pertukaran data dilakukan secara berulang dan berkala dengan 

format yang disepakati, salah satu pelaku dapat mengambil inisiatif 

untuk mengirim data tanpa harus menunggu partner (Ryza, 2018). 

Industri startup memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan 

publik lainnya, yaitu mencari keuntungan atau profit. Namun karena 

usia industri startup yang cenderung awal (kurang dari atau sama 
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dengan satu tahun), jenis industri ini relatif lebih sulit dalam hal 

ketersediaan informasi keuangan historis. Di sisi lain, investor tertarik 

atau tidak untuk berinvestasi di industri tersebut, dilihat dari riwayat 

laporan keuangan yang ada sehingga dapat dilihat apakah ada 

peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi 

kendala bagi industri rintisan untuk mendapatkan dana segar dari 

investor atau dari pasar modal. Di industri terbuka lainnya hal ini tidak 

menjadi kendala, karena mereka sudah memiliki rekam jejak keadaan 

industrinya yang menjamin kelangsungan industri dalam 

menghasilkan keuntungan, sehingga investor menjadi percaya diri dan 

mau menanamkan modalnya di industri tersebut (Damodaran, 2009). 

Digital marketing merupakan salah satu media pemasaran yang 

saat ini banyak diminati oleh masyarakat untuk menunjang berbagai 

kegiatan yang dilakukan. Masyarakat secara bertahap mulai 

meninggalkan model pemasaran konvensional/tradisional menuju 

pemasaran modern, yaitu digital marketing. Dengan digital marketing, 

komunikasi dan transaksi dapat dilakukan kapan saja/real time dan 

bisa bersifat global atau global. 

Pemasaran digital adalah proses dimana konsumen membeli 

produk atau jasa melalui internet, yaitu melalui toko online di internet. 

Belanja melalui media online adalah penggunaan jasa melalui media 

internet dan pembeli dapat melihat terlebih dahulu spesifikasi dan 

deskripsi produk barang dan jasa yang akan dibeli melalui media yang 
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telah dipromosikan oleh penjual atau pelaku startup. Kegiatan jual beli 

ini tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, tetapi 

dapat dilakukan melalui alat atau perantara berupa laptop/notebook, 

komputer, atau handphone yang terkoneksi dengan layanan akses 

internet. Dengan dukungan media komunikasi yang saat ini serba 

canggih dan modern akan memudahkan masyarakat untuk dapat 

melakukan belanja online (Stephan & Susan, 2011). 

Dengan digital marketing, startup dan konsumen dapat 

melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka. Hal ini membuat 

transaksi menjadi lebih cepat dan mudah, konsumen cukup menekan 

tombol klik sehingga konsumen dapat berbelanja dan memilih barang 

sesuai dengan minatnya. Pemasaran digital dianggap cepat, nyaman 

dan praktis. Hal inilah yang menyebabkan banyak pelaku startup yang 

memutuskan untuk menjajal bisnis online shop mampu memenuhi 

banyaknya minat konsumen. 

Meningkatnya jumlah pengguna internet untuk berdagang dapat 

menginspirasi munculnya bisnis-bisnis baru yang kini banyak disebut 

sebagai “usaha rintisan”. Ries, (2011) menjelaskan bahwa startup 

adalah bisnis yang baru berdiri dan masih dalam tahap 

pengembangan dan penelitian untuk mencari potensi pasar dan 

semuanya termasuk dalam sektor bisnis teknologi dan informasi. 

Banyak bisnis rintisan di Indonesia bermunculan antara lain 

Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dll. 
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Lingkup bisnis perusahaan rintisan umumnya bergerak di bidang 

e-commerce atau perdagangan online, sehingga perusahaan rintisan 

dikenal sebagai perusahaan berbasis digital (Gunawan, 2018). 

Bagi para pengusaha atau pelaku bisnis, ketersediaan informasi 

ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil peluang bisnis, 

banyak sekali informasi yang dapat diakses melalui internet secara 

tidak langsung menggambarkan kebutuhan masyarakat secara umum, 

baik domestik maupun internasional. Hal ini dapat menjadi peluang 

bagi para pengusaha atau pebisnis untuk memberikan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dan juga berdampak pada munculnya 

banyak perusahaan startup di dunia, termasuk di Indonesia.  

Dalam Islam, manusia dituntut untuk melaksanakan kegiatan 

bisnis atau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun 

dalam melakukan suatu bisnis khusunya jual beli kita diperintahkan 

untuk tidak memakan riba, karena riba sama saja dengan memakan 

harta sesama. Hal ini dijelaskan pada Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah 

Ayat 275 dan Surah An-Nisa ayat 29, diantaranya : 

Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah Ayat 275  

ٰۤىَِٕكۗ ول
ُ
ََِۗۗۗوَمْنَۗعاَدَۗفا اّٰلله ۗى

َ
ِال ْمُرٗهٓۗٗ

َ
َفََۗۗوا

َ
ٗهَۗماَۗسل

َ
ٖهَۗفاْنَتٰهىَۗفل ِ

ب  ْنۗرَّ ََۗۗۗفَمْنَۗجاَۤءٗهَۗمْيِعَظٌةۗم ِ

ْ ٰ ُ ۗاللَّاِرۚۗ ُۗوْ ِۗفْ َىاٰۗخِلُ ْوَ ۗ
َ
 ا

 
 ―Yang Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu 
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menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa 
mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.‖ (QS. Al-Baqarah: 275, Kemenag RI) 

 
Ayat di atas menjelaskan tentag Orang-orang yang memakan 

riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau 

menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan 

mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat 

berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka 

berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan 

logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. 

Mereka beranggapan seper-ti itu, padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab 

jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), 

sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa 

mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka 

itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya 

(Kemenag RI). 

Al-Qur‟an Surah An-Nisa Ayat 29 

اَرًةَۗعْنَۗتَراٍضۗ ْيَ ِۗتجَ
ُ
ْ َۗتك

َ
آٗۗا
َّ
َباِطِلِۗال

ْ
ْ ِۗبال

ُ
ْ َۗبْيَنك

ُ
ك
َ
ْمَيال

َ
ْيٓٗاۗا

ُ
ل
ُ
ك
ْ
اَۗتأ

َ
َمُلْياۗل

ٰ
ِذيَْنۗا

َّ
يَُّىاۗال

َ
يٰٓا

ْ َۗرِحْ ًما
ُ
اَ ِۗبك

َ
ۗك َ ۗاّٰلله  َِْۗۗۗا َّ

ُ
ْنُفَسك

َ
ْيٓٗاۗا

ُ
اَۗتْقُتل

َ
 ََْۗۗۗول

ُ
ْنك  م ِ

―Yang artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
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Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu‖ (QS. An-Nisa:29, 
Kemenag RI) 

Ayat diatas berbicara tentang bagaimana manusia beriman 

mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang 

yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau 

memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam 

hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak 

sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu 

dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan 

syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang 

lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman 

(Kemenag RI). 

Tidak hanya dalam Al-Qur‟an, ada beberapa Hadist shohih yang 

menjelaskan tentang perdagangan , diantaranya : 

Dari Al-Miqdam radhiyallahu „anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 

alaihi wasallam bersabda : 

َۗداُوَدۗ ِ ۗاّٰللَّ َۗنِبىَّ ِۗمْنَۗعَمِلَۗيِدِهۗ،َۗوِإ َّ
َ
ل
ُ
ك
ْ
ْ َۗيأ

َ
َۗخْيًداِۗمْنۗأ َحٌدَۗطَعاًماَۗقطُّ

َ
ۗأ
َ
ل
َ
ك
َ
–َۗماۗأ

ُمۗ
َ
لا ْيِهۗالسَّ

َ
ِۗمْنَۗعَمِلَۗيِده–َۗعل

ُ
ل
ُ
ك
ْ
اَ َۗيأ

َ
ِۗك  

 ―Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari 
makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan 
sesungguhnya nabi Daud ‗alaihissalam dahulu senantiasa makan dari 
jerih payahnya sendiri.‖ 
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(HR. Bukhari, Kitab al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli wa ‘Amalihi Biyadihi 

II/730 no.2072). 

Dari Mu‟adz bin Jabal radhiyallahu „anhu, ia berkata: Rasulullah 

shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya: 

 ―Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para 
pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi 
amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila 
membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam 
menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda 
pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang 
yang sedang kesulitan.‖ (Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam 
Syu‘abul Iman, Bab Hifzhu Al-Lisan IV/221). 

 

Dari kedua hadist di atas menyimpulkan bahwa penghasilan atau 

jerih payang yang baik ialah dari hasil perdagangan dan perdagangan 

yang baik adalah yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. 

Pengembangan bisnis startup selain bersinergi antar pelaku 

usaha, juga membutuhkan sistem pemasaran. Menawarkan kepada 

investor untuk menambah sumber permodalan guna mendukung 

kegiatan operasional usaha. Misalnya dengan berkolaborasi dengan 

teknologi digital melalui pendekatan e-business. Dimana e-business 

adalah suatu kegiatan bisnis di internet yang tidak hanya meliputi 

pembelian, penjualan dan pelayanan, tetapi juga mencakup 

pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan mitra bisnis (baik 

perorangan maupun instansi). 
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E-business adalah praktik penerapan dan pengelolaan proses 

bisnis utama seperti desain produk, manajemen pasokan bahan baku, 

manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan 

layanan melalui penggunaan komunikasi terkomputerisasi, komputer, 

dan teknologi data. 

Berbagai forum komunitas startup di Indonesia kini mulai 

bermunculan. Dengan adanya komunitas ini dapat memudahkan para 

pendiri untuk berbagi, berkolaborasi bahkan menarik investor. Mereka 

juga dapat mengikuti kompetisi yang diadakan oleh beberapa 

perusahaan untuk menjadi investor mereka. Banyak investor yang 

tertarik untuk berinvestasi di dunia startup karena melihat potensi 

pengembangan yang sangat besar. Sinergi pengalaman dan kekuatan 

finansial para investor, serta kapabilitas teknis dan produk startup 

dapat menghasilkan potensi bisnis yang sangat besar. 

Gambar. 1.1 
Top 10 Startup Rangking to Country 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  startupranking.com 
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Menurut  laman startupranking.com, Indonesia menduduki 

urutan nomor lima dunia dengan jumlah startup (perusahaan rintisan 

berbasis teknologi) mencapai 2.200 pada tahun 2019. Adapun negara 

dengan startup terbanyak adalah  Amerika Serikat yang mencapai 65 

ribu. Kemudian diikuti  India memiliki 8.451 startup, lalu United 

Kingdom (Inggris Raya) 5.411, serta Canada 2.724 startup. Adapun 

negara maju lain yang  mengungguli posisi tersebut diantaranya, 

Jerman, Australia, Prancis, Spanyol dan Brazil. 

Gambar. 1.2 

Database Startup Indonesia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Indonesia Digital Creatifve Industry 

Dalam laporan database Startup Indonesia 2019 dari Indonesian 

Digital Creative Industry Socienty, jumlah perusahaan rintisan  
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teknologi di Indonesia mencapai 992 startup. Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 522 startup atau lebih dari separuh berada di wilayah 

Jabodetabek. Wilayah terbanyak ke dua tempat tumbuhnya startup 

adalah Sumatera, yakni mencapai 115 startup dan Jawa Timur 

terdapat 113 startup di urutan ke dua. Berkembnagnyastartup 

teknologi menghasilkan efek ganda pada banyak usaha-usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM). Munculnya perusahaan ritisan UMKM 

tersebut memberi dampak positif terhaadap pertumbuhan ekonomi 

domestik seperti munculnya e-commerce dan trasportasi online.  

Gambar 1.3  
Database Startup Indonesia (2021) 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : MIKTI 

Berdasarkan laporan mapping & database startup Indonesia 

2021 dari Msyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia (MIKTI) ada 

1.190 perusahaan ritisan (startup) di tanah air. Dari jumlah itu, 
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sebanyak 4811 startup atau 39,59% berada di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tanggerang , dan Bekasi (Jabodetabek).Selain di Jabdetabek, 

tiga wilayah dengan jumlah startup terbanyak masih berada di Jawa, 

yakni Malang, Bandung, dan Yogyakarta. Rinciannya, 115 startup (10, 

01%) di Malang, 93 startup (7,87%) di Bandung, dan 85 startup 

(7,05%) di Yogyakarta. 

Makassar berada di urutan selanjutnya dengan 61 startup. 

Kemudian, 59 startup berada di Denpasar sebanyak 59 unit. Jumlah 

startup di Surabaya dan Solo masing-masing sebanyak 51 unit dan 50 

unit.  

Jumlah startup di Indonesia diperkirakan terus bertambah 

kedepannya. Bahkan, Presiden Joko Widodo menilai Indonesia 

memiliki potensi besar untuk melahirkan banyak startup berstatus 

unicorn dengan valuasi di atas US$ 1 miliar.  

Pemerintah kini memberikan perhatian khusus terhadap 

perkembangan startup di Indonesia. Presiden Jokowi saat berkunjung 

ke Sillvicon Valley, Amerika Serikat beberapa waktu lalu 

memperkenalkan program untuk mencari 1000 startup baru Indonesia.  

Melalui proyek 1000 startup ini, perkembangan startup dan 

technopreneur di tanah air akan memiliki roadmap pengembangan 

yang jelas melalui berbagai program seperti seminar, workshop, 

pelatihan, kompetensi hackathon, bootcamp dan inkubasi. 
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Gambar. 1.4 

Daftar Startup Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  startupranking.com 

Berdasarkan data yang dirilis dalam laman Satartup Ranking, 

situs jual beli online Bukalapak menjadi yang teratas dalam daftar 

startup Indonesia. StartupRangking mencatat traffic bulanan 

Bukalapak per Juni 2019 ini mencapai 131,7 juta kunjungan.  

Hingga akhir 2018, Bukalapak memiliki sekitar 40 juta pelapak, 

toko, dan atau individu yang berdagang. Sedangkan jumlah pengguna 

mencapai 50 juta orang. Bukalapak hingga saat ini belum 

mengakuisisi perusahaan manapun. Meskipun belum mengakuisisi 

startup mana pun, Bukalapak terus mengembangkan layanan, yang 

terbaru Bukalapak membuka BukaGlobal agar UKM Indonesia dapat 

terhubung dengan pasar di beberapa negara, salah satunya Malaysia. 

Berada pada urutan pertama di Indonesia, Bukalapak menempati 
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peringkat ke-18 secara global. Bukalapak kemudian Traveloka, 

Ruangguru, Mojok.com, Alodokter.com, Gilabola.com, Uzone 

Indonesia, DokterSehat, Blanja.com dan Mailibird yang berada di 

posisi 10 besar. 

Pertumbuhan jumlah startup digital di Indonesia terjadi secara 

signifikan, namun perkembangan startup lokal di Indonesia belum 

konsisten pada tahap awal pengembangannya sehingga sebagian 

besar startup lokal mengalami kegagalan dan beberapa melakukan 

perubahan besar pada model bisnis mereka. telah berkembang.  

Ekosistem ekonomi digital yang saling menguatkan satu sama 

lain merupakan hal yang signifikan, untuk mendukung startup digital di 

Indonesia. Startup digital memainkan peran penting dalam 

perkembangan ekonomi digital Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah 

terus mendukung pertumbuhan startup digital di tanah air, tidak hanya 

sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan akselerator. 

Startup berbasis teknologi (Startup) termasuk yang paling 

terpukul oleh krisis akibat pandemi, kondisi mayoritas startup di tanah 

air masih baik-baik saja, tetapi situasinya berbalik karena aktivitas 

ekonomi masyarakat menurun. 
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Gambar. 1.5 

Survei Kondisi Startup 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : katadata.co.id 

Hal ini terlihat dari survei Katadata Center (KIC terhadap ) 139 

eksekutif startupdigital pada Mei-Juni 2020 lalu. Pada akhir 2019, ada 

74,8 % startup yang berkondisi baik dan sangat baik. Namun kini 

hanya 33% startup yang kondisinya baik, dan 42,5 % ,engaku berada 

dalam kondisi buruk. 

Memburuknya kondisi startup tersebut tak lepas dari berbagai 

kebijakan yang diambil pemerintah untuk menahan penyebaran Covid-

19. Misalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Imbauan 

Jaga Jarak, larangan mudik, hingga imbauan untuk tidak melakukan 

perjalanan liburan. 

Jakarta, Bandung, dan Jogjakarta merupakan tiga kota yang 

memiliki minat tinggi terhadap pertumbuhan dan perkembangan 
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perusahaan berbasis startup. Ketiga kota ini mendorong tumbuh dan 

berkembangnya komunitas seperti lembah digital Bandung, dan 

lembah digital Jogja. Di kota-kota lain seperti Semarang, Bali dan 

Surabaya pun tak ketinggalan. Adapun keikutsertaan dalam acara dan 

program inkubator bisnis dengan tujuan untuk mendorong tumbuh dan 

berkembangnya bisnis berbasis digital. Makassar tidak seramai 

startup di kota-kota tersebut (Compasiana.com, 2019). 

Belum ada penelitian yang komprehensif tentang 

perkembangan startup lokal di kota Makassar. Namun observasi 

lapangan mengenai kedatangan startup di kota Makassar mulai 

berkembang setelah terbentuknya komunitas pada tahun 2014 yang 

dikenal dengan nama startup Makassar. 

Kendala utama yang dihadapi oleh startup Makassar adalah 

kurangnya area bisnis yang kuat di industri startup. Daerah ini tidak 

kondusif bagi mereka sehingga startup baru tidak bertahan lama 

bahkan mati dengan sendirinya. Dibutuhkan ekosistem untuk startup 

ini. Kawasan bisnis industri ini harus dirancang oleh para pemangku 

kepentingan agar startup memiliki ruang untuk hidup dan berkembang. 

Merujuk pada latar belakang di atas, maka model dari hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pertumbuhan 

bisnis startup techno digital pada masa pandemi Covid-19 dimana 

pertumbuhan bisnis startup harus diperhatikan dengan melihat 
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implementasi strategi layanan, implementasi manajemen realisasi 

bisnis dan pengelolaan startup digital marketing di era pandemi Covid-

19 telah efisien dalam proses merancang strategi untuk membantu 

startup mencapai kesuksesan. 

B. Fokus Penelitian 

Dari uraian latar belakang di atas maka fokus penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah di terapkan 

startup digital dalam pengelolaan digital marketing di Kota 

Makassar ? 

2. Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis yang dibangun 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan startup techno digital di 

Kota Makassar ? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengelolaan digital 

marketing startup techno digital dengan adanya pandemi Covid-19 

di bidang ekonomi dan daya beli masyarakat di Kota Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen strategi layanan 

yang telah diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 

marketing di Kota Makassar. 
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan manajemen relasi 

bisnis yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

startup techno digital di Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam 

pengelolaan digital marketing startup techno digital dengan 

adanya pandemic Covid—19 di bidang ekonomi dan daya beli 

masyarakat di Kota Makassar. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan 

ilmu manajemen khususnya dalam manajemen e-business  

mengenai pertumbuhan bisnis startup techno digital. 

b. Mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi kehidupan 

masyarakat mengenai pertumbuhan bisnis startup techno 

digital pada masa pandemi Covid-19. 

c. Dapat dijadikan landasan bagi peneliti selanjutnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat atau 

investor  dan  referensi keilmuan bagi perusahaan-

perusahaan startup yang ada. 

b. Memberikan pemahaman bagi praktisi akademisi ekonomi.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh Adhrevi dan Wessiani (2018), 

dengan judul “Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja 

StartupDigital Pada Tahap Seed And Development Dengan 

Pendekatan Integrasi Performance Measurement System‖. Dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan general 

framework pengukuran kinerja startup digital pada tahap seed and 

development dilakukan dengan menggunakan pendekatan framework 

Integrated Performance Measurement System (IPMS) terfokus pada 

pengembangan framework pengukuran kinerja pada level bisnis yaitu 

startup business sehingga didapatkan indikator yang bersifat generik 

dan dapat digunakan untuk berbagai macam jenis startup digital. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hardiansyah dan Tricahyono 

(2019), dengan judul “Identifikasi Faktor-Faktor Kesuksesan Startup 

Digital di Kota Bandung”. Dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

terdapat 11 faktor penentu kesuksesan start up digital yang diperoleh 

dari literatur yang akan dianalisis, yaitu: synergy, process, managerial 

innovation, communication, culture, experience, information 

technology, innovation skills, functional skills, implementation skills. 

Hasil penelitian menunjukkan, 10 dari 11 variabel yang diteliti 

19 
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merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan sebuah 

start up digital. Faktor yang tidak berpengaruh adalah faktor 

information technology.  

Prasetyo (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Model 

Manajemen “Layanan Relasi Bisnis Pendekatan Strstegi Layanan ITIL 

(Studi Kasus Pada Perusahaan StartupDigital X di Indonesia)”, hasil 

penelitian yang diperoleh yaitu model strategi layanan relasi bisnis 

ITIL (Strategi Layanan Teknologi Informasi) dapat digunakan oleh 

perusahaan berbasis teknologi informasi khususnya yang fokus pada 

pelayanan bagi customer . 

Penelitian yang dilakukan oleh Dessyana dan Riyanti (2017), 

dengan judul “Pengaruh Inovasi dan Enterpreneurial Self Efficacy 

Terhadap Digital Startup‖, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam konteks startup usaha, karakteristik psikologis memiliki sebuah 

kecenderungan untuk mendominasi seseorang untuk menjadi sukses. 

Karakteristik psikologis penting untuk mempengaruhi perilaku 

kewirausahaan (startup pengembangan) adalah self-efficacy 

kewirausahaan. Semakin tinggi derajat self-efficacy wirausaha, 

semakin tinggi kesuksesan startup bisnis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Baumbach, dkk (2019), dengan 

judul  ”Membuat Kesan Pertama sebagai Start-up: Strategi Untuk 

Mengatasi Persepsi Kepercayaan Awal Yang Rendah Dalam Adopsi 

Inovasi Digital”. Hasil dari penelitian ini  terdapat tiga strategi desain 
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khusus model bisnis digital startup yaitu peringkat pelanggan, manfaat 

komunikasi, dan model pendapatan agar efektif untuk mengatasi 

persepsi kepercayaan awal yang rendah dan untuk meningkatkan 

adopsi inovasi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan 

awal berfungsi sebagai mediator kritis dalam hubungan antara strategi 

desain ini dan niat adopsi konsumen.  Selain itu, model pendapatan 

yang dipilih memiliki efek diferensial pada masalah privasi, yang 

memediasi hubungan antara model pendapatan dan kepercayaan 

awal. Wawasan empiris saat ini membantu startup untuk menyusun 

strategi desain model bisnis untuk peluncuran inovasi digital yang 

sukses. 

Penelitian yang dilakukan oleh Balboni, dkk (2014), dengan 

judul “Pendorong Tumbuhnya Perusahaan Startup dan Pemodelan 

Bisnis: Langkah Pertama menuju Konvergensi yang diinginkan”. Hasil 

dari penelitian ini yaitu startup harus mempertahankan kesesuaian 

model bisnis mereka dengan lingkungan sambil mempertahankan 

konsistensi komponen internalnya. Tahap pengembangan usaha baru 

mengarah ke bisnis perubahan model. Perusahaan dapat secara 

efektif menyesuaikan model bisnisnya dari waktu ke waktu. Adaptasi 

tersebut difasilitasi oleh proses pembelajaran dimana perusahaan 

startup bereksperimen dengan strategi kombinasi, desain organisasi 

dan aktivitas sistem. 
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Penelitian yan dilakukan oleh Danarahmanto dan Aziz (2019), 

dengan judul “Model Bisnis Untuk Mendukung Kinerja Berkelanjutan 

Perusahaan Startup Digital”. Hasil dari penelitian tersebut  

menunjukkan bahwa model bisnis dipengaruhi oleh orientasi 

kewirausahaan, inovasi, dan partisipasi pelanggan, sedangkan kinerja 

berkelanjutan dipengaruhi oleh model bisnis. Implikasi dari penelitian 

ini adalah pentingnya mengembangkan bisnis model dengan 

melibatkan pimpinan perusahaan dan pelanggan untuk mendukung 

keberlanjutan startup digital. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cosens dan Noto (2018), 

dengan judul “Membina Proses Pembelajaran Kewirausahaan Melalui 

Simulator Dinamis Model Bisnis Startup”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa menggabungkan skema representasi model 

bisnis dengan sistem pemodelan dinamika dapat mendukung 

wirausahawan pemula potensial dalam belajar dan bereksperimen 

bagaimana mengubah ide bisnis menjadi perusahaan nyata. 

Penelitian yang dilakukan oleh Beier (2016), dengan judul  

“Pengembangan  Eksperimental Startup Kegiatan Pemasaran Digital 

(Kasus Video-Online Jerman)”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa mengembangkan aktivitas bisnis yang relevan 

mengikuti beberapa jenis metode percobaan dan kesalahan 

eksperimental . Startup Jerman mengikuti metode eksperimental untuk 
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mengoptimalkan penerapannya video online dalam pemasaran digital 

menggunakan pendekatan startup lean “klasik”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rocca dan Snehota (2020), 

dengan judul “Memobilisasi Pemasok Saat Memulai Usaha Baru”. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa daya tarik usaha baru 

sebagai pelanggan kepada pemasok didasarkan pada elemen yang 

berbeda, dari yang ditemukan dalam studi bisnis yang sedang 

berlangsung, dan meliputi 1. Keinginan untuk berinovasi, 2. Manfaat 

reputasi dan gengsi, 3. Kepuasan pribadi. 

Dari pemaparan sepuluh jurnal di atas nampak bahwa 

penelitian trsebut memiliki objek yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan yaitu pertumbuhan yang terjadi pada startup, tetapi fokus 

penelitian berbeda karena penelitian ini berfokus kepada manajemen 

strategi, manajemen relasi bisnis dan upaya yang dilakukan dalam 

pengelolaan startup digital pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil 

pembahasan di atas sudah terlihat jelas bahwa penelitian yang peneliti 

lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Sehingga 

penelitian ini layak dilakukan pengkajian lebih mendalam. 
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B. Tinjauan Teori dan Konsep 

1. Manajemen E-Bisnis 

a. Pengertian Manajemen E-Bisnis 

Secara umum manajemen adalah suatu proses dimana 

seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan dalam 

rangka mencapai tujuan atau sasaran individu atau kelompok 

secara kooperatif dengan menggunakan sumber daya yang 

tersedia.  

Manajemen bisnis adalah kegiatan dalam 

merencanakan, mengelola, dan mengoperasikan perusahaan. 

Manajemen bisnis mencakup segala macam peraturan yang 

ada dalam tujuan bisnis. Setiap usaha bisnis membutuhkan 

manajemen yang tepat untuk dapat memenuhi target yang 

telah ditentukan. E-business mencakup semua hal yang harus 

dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT) untuk menjalankan aktivitas bisnis antar 

organisasi dan dari organisasi ke konsumen (Sid L, 2000). 

E-Business & E-Commerce merupakan area yang 

menarik untuk terus dikembangkan dan dipelajari, banyak 

peluang dan tantangan baru yang muncul setiap tahun, bulan 

bahkan setiap hari. Melalui E-Commerce, untuk pertama 

kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki peluang dan 
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peluang yang sama untuk bersaing dan berhasil dalam 

berbisnis di dunia maya (Ahmadi dan Hermawan, 2013). 

Menurut Alter (2002), E-business adalah praktik 

penerapan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti desain 

produk, manajemen pemasok bahan baku, manufaktur, 

penjualan, penggandaan pesanan, dan penyediaan layanan 

melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data 

terkomputerisasi. 

E-commerce merupakan salah satu perkembangan 

teknologi dan internet. Layanan internet yang digunakan untuk 

jual beli online. E-commerce atau perdagangan elektronik 

adalah distribusi, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan 

jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, 

www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat 

melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, 

sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem 

pengumpulan data otomatis (Destriana, 2000). 

E-Business merupakan integrasi jual beli elektronik, 

pengadaan secara elektronik, distribusi dan pengiriman barang 

secara elektronik, layanan online untuk pelanggan, pemasaran 

elektronik, transaksi yang aman, proses otomatis dan juga 

kolaborasi semua bagian secara elektronik (Subekti, 2014).  
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E-Business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan 

secara otomatis dengan memanfaatkan teknologi kelistrikan 

seperti komputer dan internet. E-business memungkinkan 

perusahaan untuk menangani sistem pemrosesan data internal 

dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Contoh e-

business misalnya, pembelian barang secara online melalui 

www.tokopedia.com mulai dari proses pemesanan barang, 

konfirmasi pembayaran, hingga konfirmasi pengiriman barang 

sudah sampai di pelanggan dilakukan secara elektronik 

(Anshari, 2015). 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa e-

business management adalah suatu kegiatan untuk 

mengembangkan suatu perusahaan dalam mengelola proses 

bisnis dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer dan 

internet untuk menjalankan kegiatan bisnis antar organisasi dan 

dari organisasi ke konsumen dalam rangka untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi atau organisasi. 

perusahaan. 

b. Macam – macam transaksi di E-commerce 

Berikut ini terdapat empat jenis e-commerce 

berdasarkan karasteristiknya menurut Kotler dan Amstorng 

(2012) : 
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1.) Business to business (B2B) 

a.) Mitra bisnis yang sudah saling mengenal dan sudah 

menjalin hubungan bisnis yang lama. 

b.) Pertukaran data yang sudah belangsung berulang dan 

telah disepakati bersama. 

c.) Model yang umum digunakan adalah peer to peer, 

dimana processing intelligence dapat didistribusi oleh 

kedua pelaku bisnis. 

2.) Business to customer (B2C) 

a.) Terbuka untuk umum dimana informasi dapat 

disebarkan untuk umum juga.  

b.) Servis yang digunakan juga untuk umum sehingga 

dapat digunakan oleh banyak orang.  

c.) Servis yang digunakan berdasarkan permintaan, 

sehingga produsen harus mampu merespon dengan 

baik permintaan konsumen.  

d.) Sistem pendekatan adalah client-server. 

3.) Customer to Customer (C2C) Yaitu, model bisnis dimana 

website yang bersangkutan tidak hanya membantu 

mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga 

menyediakan fasilitas transaksi uang secara online. Dalam 

hal ini terdapat 2 (dua) indikator utama bagi sebuah website 

marketplace:  
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1. Seluruh transaksi online harus difasilitasi oleh website 

yang bersangkutan  

2. Bisa digunakan oleh penjual individual. 

Dimana kegiatan yang berlangsung harus 

menggunakan fasilitas transaksi online seperti rekening 

pihak ketiga untuk menjamin keamanan transaksi. Penjual 

hanya akan menerima pembayaran setelah barang 

diterima oleh pembeli. Selama barang belum diterima 

pembeli, penjual tidak dapat menarik kembali hasil 

penjualan dan jika barang gagal sampai ke pembeli, uang 

yang telah dibayarkan akan dikembalikan kepada pembeli. 

4.) Customer to Business (C2B) Berkebalikan dengan business 

to consumer (B2C), pada consumer to business, konsumen 

(individu) bertindak sebagai pencipta nilai dimana 

perusahaan yang akan menjadi konsumen yang dilakukan 

secara elektronis. 

2. Marketplace 

a. Pengertian  Marketplace 

Menurut Mubarok (2019), Marketplace adalah perantara 

antara penjual dan pembeli di dunia maya. Bertindak sebagai 

pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan 
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tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Dapat dikatakan 

bahwa marketplace adalah department store online. 

Marketplace adalah model e-business yang 

berhubungan dengan penjual dan pembeli (seller & buyer). 

Marketplace di Indonesia merupakan salah satu media 

penggerak perekonomian nasional dalam rangka menghadapi 

era globalisasi. Untuk itu perlu dibangun pasar yang tertib, adil 

dan efisien. 

b. Jenis-Jenis  Marketplace 

  Pada umumnya terdapat dua jenis kerja sama di situs  

marketplace Indonesia, yaitu  marketplace murni dan 

konsinyasi (Mubarok, 2019). 

1)  Marketplace Murni 

Kerjasama Marketplace murni adalah ketika situs 

Marketplace hanya menyediakan kios untuk fasilitas 

penjualan dan pembayaran. Penjual yang melakukan 

kerjasama marketplace diberikan fleksibilitas yang lebih 

dibandingkan kerjasama konsinyasi. 

Penjual wajib memberikan deskripsi dan foto produk 

secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima 

penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan 

pembayaran, pembeli bisa melakukan penawaran harga 
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kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang 

disepakati kedua belah pihak, pembeli dapat mengirimkan 

sejumlah uang ke rekening yang disediakan oleh 

marketplace. 

2) Marketplace Konsinyasi 

Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi atau 

istilah mudahnya adalah titipan barang. Jika penjual 

bekerja sama dalam konsinyasi dengan situs marketplace, 

dia hanya perlu menyediakan produk dan informasi detail 

ke marketplace. Situs marketplace akan mengurus 

penjualan mulai dari foto produk, gudang, pengiriman 

barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dengan 

jenis kerjasama sebelumnya, pada jenis kerjasama ini 

pembeli tidak dapat melakukan penawaran harga karena 

alur seluruh arus transaksi ditangani oleh situs 

marketplace. 

Perbedaan mendasar terletak pada tanggung jawab 

penjual dan alur transaksi. Alur transaksi di marketplace 

terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan 

kerjasama konsinyasi semua arus transaksi ditangani 

langsung oleh situs marketplace. 
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3. Manajemen Strategi 

a. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu merumuskan, 

menerapkan dan mengevaluasi keputusan strategis antara 

fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan 

masa depan. Manajemen strategis adalah seperangkat 

keputusan dan tindakan yang sangat kompetitif dan sesuai 

untuk perusahaan dan lingkungan untuk mencapai tujuan 

organisasi (Richard, 2002). 

Manajemen strategis adalah seni dan ilmu membuat, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan. 

Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan 

organisasi, mengembangkan kebijakan dan perencanaan untuk 

mencapai tujuan, dan mengalokasikan sumber daya untuk 

menerapkan kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Husain (2010), manajemen strategis merupakan 

proses yang dinamis karena berlangsung terus menerus dalam 

suatu organisasi. Setiap strategi selalu ditinjau dan dapat 

berubah di masa depan, salah satu alasan utama mengapa hal 

ini terjadi adalah karena kondisi yang dihadapi setiap 

organisasi, baik internal maupun eksternal selalu berubah. 

Dengan kata lain, manajemen strategis dimaksudkan agar 
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organisasi menjadi satu kesatuan yang mampu menampilkan 

kinerja tinggi karena organisasi yang berhasil adalah organisasi 

yang tingkat efektivitas dan produktivitasnya semakin tinggi. 

Manajemen strategis adalah apa yang manajer lakukan 

untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas 

penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian. Strategi organisasi adalah rencana tentang 

bagaimana suatu organisasi akan melakukan apa yang harus 

dilakukan dalam bisnis, bagaimana memenangkan persaingan, 

dan bagaimana menarik dan memuaskan pelanggannya untuk 

mencapai tujuannya. 

Salah satu istilah yang digunakan dalam manajemen 

strategis adalah model bisnis, yaitu bagaimana perusahaan 

akan menghasilkan uang, dimana model bisnis berfokus pada 

dua faktor, yaitu apakah pelanggan menghargai apa yang 

diberikan perusahaan dan apakah perusahaan dapat 

menghasilkan uang dengan melakukannya (Robbins dan 

Coulter, 2015). 

b. Tujuan Manajemen Strategi 

a. Memberikan arahan untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi 

harus dapat menunjukkan kepada semua pihak kemana 
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tujuan organisasi akan dibawa. Karena arah yang jelas 

akan digunakan sebagai dasar untuk mengontrol dan 

mengevaluasi keberhasilan. 

b. Untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, melakukan 

penyesuaian dan memperbaiki jika ada kesalahan atau 

penyimpanan dalam menerapkan strategi. 

c. Memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai 

dengan perkembangan lingkungan eksternal. 

d. Untuk meninjau kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. 

c. Manfaat Manajemen Strategi 

1) Memberikan arah jangka panjang yang akan ditempuh. 

2) Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi. 

3) Membuat organisasi lebih aktif. 

4) Mengidentifikasi keunggulan komparatif organisasi dalam 

lingkungan yang semakin berisiko. 

5) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi 

akan lebih memotivasi mereka pada tahap implementasi. 

d. Prinsip Manajemen Strategi 

1) Perencanaan strategi merambah kesemua manajer di 

berbagai divisi harus belajar berpikir strategis, semua level 

manajerial akan terlibat dalam manajemen strategi dengan 
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cara-cara tertentu. Setiap pola dan metode yang akan 

digunakan berbeda-beda tetapi tetap mengarah pada 

tujuan dan sasaran yang sama. 

2) Perencanaan yang komprehensif, artinya perencanaan 

yang didasarkan pada kebutuhan dan pengembangan tidak 

dibuat sembarangan. 

e. Proses dan Tahapan Manajemen Strategi 

1) Perencanaan Strategi 

Perencanaan strategi adalah tahap awal dari 

manajemen strategis yang meliputi pengembangan visi dan 

misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal 

organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi 

alternatif dan memiliki strategi khusus untuk mencapai 

tujuan. 

2) Implementasi Strategi 

Implementasi merupakan tahapan selanjutnya setelah 

perencanaan strategi dilaksanakan. Implementasi strategi 

memerlukan keputusan dari otoritas yang berwenang dalam 

mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, 

merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang 

dirumuskan dapat diimplementasikan. 
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3) Evaluasi Strategi 

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam manajemen 

strategi. Manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi 

tertentu tidak berjalan dengan baik maka dari itu evaluasi 

strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menilai atau melakukan proses 

evaluasi strategi. (Robbin dan Coulter, 2015) 

 

4. Customer Relationship Management 

a. Pengertian Customer Relationship Management  

Menurut Bateman dan Snell (2008) dalam bukunya 

Management of Leadership and Collaboration in a Competitive 

World bahwa Customer Relationship Management adalah 

proses multisisi, yang umumnya dimediasi oleh seperangkat 

teknologi informasi, yang berfokus pada penciptaan hubungan 

dua arah. Pertukaran dengan pelanggan sehingga 

perusahaan akan memiliki pengetahuan informasi pribadi 

tentang kebutuhan, keinginan, dan pola pembelian 

pelanggannya. Dengan cara ini, CRM membantu perusahaan 

memahami, sekaligus mengantisipasi, kebutuhan calon 

pelanggan dan pelanggan yang sudah ada sehingga CRM 

merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis untuk 
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mengelola pelanggan yang akan memaksimalkan nilai jangka 

panjang mereka untuk bisnis. 

Pengertian Customer Relationship Management 

menurut Rosmayani (2016) adalah suatu strategi dalam bisnis 

yang mengintegrasikan fungsi orang, proses dan teknologi 

untuk menciptakan nilai bagi pelanggan yang didukung oleh 

data konsumen yang berkualitas melalui teknologi informasi. 

Dikutip dari laman LinovHR (2020), yang menjelaskan 

tentang Proses Customer Relationship Management 

melibatkan 3 kunci utama yang menentukan keberhasilan dari 

penerapan sistem ini. Kunci utama yang dimaksud adalah : 

1) People  

Meliputi cara berpikir karyawan staf penjualan 

melayani pelanggan dan memahami bagaimana proyeksi 

yang dikeluarkan, sehingga karyawan memahami yang 

terbaik dan merancang strategi bersama dengan manajer 

terkait konsumen. 

2) Process 

Proses tersebut harus menyesuaikan proses bisnis 

dengan kebutuhan dan tuntutan konsumen sehingga 

perusahaan memiliki acuan yang jelas dan terstandarisasi 

terhadap layanan pelanggan. 
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3) Technology 

Aspek teknologi yang dimaksud adalah 

pengembangan dan penerapan sistem teknologi, 

perusahaan harus memiliki sistem Cutomer relationship 

Management yang tepat untuk bisnis perusahaan agar 

dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. 

b. Tahapan Customer Relationship Management 

Menurut Kalakota dan Marcia (2001), CRM memiliki 

tiga tahap yaitu:  

a. Memperoleh pelanggan baru, dengan mengedepankan 

keunggulan produk atau jasa dalam hal inovasi dan 

kemudahan karena nilai suatu produk atau jasa bagi 

pelanggan adalah produk yang lebih baik dan didukung 

dengan pelayanan yang memuaskan. 

b. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari 

pelanggan yang sudah ada dengan mendorong 

terciptanya produk atau jasa pelengkap dan menjual 

produk atau jasa yang lebih baik dari produk atau jasa 

yang dimiliki pelanggan. 

c. Pertahankan pelanggan yang menguntungkan, dengan 

menawarkan apa yang dibutuhkan pelanggan tertentu 

daripada apa yang dibutuhkan pelanggan pasar, karena 

nilai suatu produk atau layanan kepada pelanggan 
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adalah nilai proaktif yang paling sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Fokus perusahaan saat ini adalah 

bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada 

yang pasti akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan daripada bagaimana mendapatkan 

pelanggan baru yang belum tentu menguntungkan. 

c. Manfaat Customer Relationship Managemen 

 Manfaat dari Customer Relationship Management 

(Tunggal, 2000), yaitu:  

a. Mendorong loyalitas pelanggan Aplikasi CRM 

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 

informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik 

melalui web, pusat panggilan, atau melalui staf 

pemasaran dan layanan di lapangan. Konsistensi dan 

penerimaan informasi ini memungkinkan penjualan dan 

layanan yang lebih baik dengan informasi penting tentang 

pelanggan. 

b. Mengurangi biaya Dengan kemampuan swalayan dalam 

penjualan dan layanan pelanggan, ada biaya yang dapat 

ditekan. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. 

Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau layanan 

dengan biaya lebih rendah dalam skema program 
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pemasaran yang spesifik dan terfokus. Ditujukan pada 

pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat. 

c. Meningkatkan efisiensi operasional Otomatisasi proses 

penjualan dan layanan dapat mengurangi risiko 

penurunan kualitas layanan dan mengurangi beban arus 

kas. Penggunaan teknologi web dan call center, misalnya, 

akan mengurangi hambatan dan biaya birokrasi serta 

proses administrasi yang mungkin timbul. 

d. Peningkatan waktu untuk memasarkan aplikasi CRM 

memungkinkan kami membawa produk ke pasar lebih 

cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, data 

tren pembelian pelanggan, hingga integrasi dengan 

aplikasi ERP untuk tujuan perencanaan yang lebih baik. 

Dengan kemampuan berjualan di web, kendala waktu, 

geografi, hingga ketersediaan sumber data dapat 

dihilangkan untuk mempercepat penjualan produk 

tersebut. 

e. Peningkatan pendapatan Aplikasi CRM memberikan 

informasi untuk meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat 

melakukan penjualan dan layanan melalui website 

sehingga peluang penjualan bersifat global tanpa perlu 
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memberikan upaya khusus untuk mendukung penjualan 

dan layanan tersebut. 

d. Komponen Customer Relationship Managemen 

 Dalam implementasinya, komponen utama dari 

customer relationship management adalah Sales Force (SFA). 

SFA dapat membantu perwakilan penjualan untuk mengelola 

pelanggan dan melacak peluang, mengelola daftar kontak, 

mengelola jadwal kerja, dan sebagainya. 

Menurut Ardiansyah (2020), ada beberapa komponen 

dalam manajemen hubungan pelanggan: 

1) Pelanggan (Customer) 

Pelanggan adalah semua pihak yang akan, memiliki, 

dan menggunakan jasa atau jasa yang diberikan oleh 

perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan 

pembelian, maupun pemeliharaan. 

Sebagai catatan, hanya sebagian kecil pelanggan 

yang menjadi pelanggan potensial. Secara umum, 80% 

perusahaan diperoleh dari 20% pelanggan potensial. 

2) Hubungan (Relationship) 

Saat membangun hubungan pelanggan, perusahaan 

harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari 

hubungan ini adalah untuk memberikan kepuasan jangka 



41 
 

 
 

panjang antara kedua belah pihak, pelanggan dan 

perusahaan. 

3) Manajemen (Management) 

Customer Relationship Managemen berfokus pada 

pengelolaan dan peningkatan hubungan antara 

perusahaan dan pelanggannya. Dengan adanya 

hubungan yang kuat antara perusahaan dengan 

pelanggan akan membantu perusahaan dalam 

mengembangkan keunggulan bersaing. 

 

5. Startup Techno Digital 

a. Definisi Startup Techno Digital 

Startup menurut Silicon Valley adalah tindakan atau 

proses memulai suatu proses, organisasi baru atau usaha 

bisnis. Startup dapat bergerak di bidang Teknologi Informasi 

dan Komunikasi. Anggota dalam sebuah startup membuat 

basis kode atau aplikasi yang manfaatnya mereka tawarkan 

kepada konsumen yang dituju. Menurut Alamsyah (2011) 

aplikasi yang dibuat ini dapat diakses melalui media internet 

yang diakses melalui web yang berjalan pada PC Windows, 

Linux atau Mac, dan juga dapat dijalankan pada smartphone 

seperti BlackBerry, Android, iPhone, Nokia, dan yang lain. 
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Menurut Jaya, dkk (2017) Startup adalah perusahaan 

rintisan yang dirancang untuk menemukan model bisnis yang 

tepat bagi perusahaan agar dapat bertahan di tengah 

ketidakpastian yang ekstrem. 

Kidder (2012) mendefinisikan startup sebagai bisnis baru 

dengan inisiasi asli yang diprakarsai oleh pendirinya dengan 

berfokus pada pertumbuhan tinggi, memiliki risiko atau 

keuntungan, terukur dan mampu memimpin pasar. 

Startup digital adalah sekelompok individu yang membuat 

dan menjual produk atau layanan baru dalam dinamika pasar 

yang tidak pasti untuk mencari model bisnis yang tepat, 

sehingga startup menghadapi perubahan kondisi pasar dengan 

tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Inilah yang 

membedakan startup dengan perusahaan (Ries, 2011). 

Menurut Yevgeniy Brikman (2015), startup digital adalah 

sekelompok individu yang membentuk organisasi sebagai 

perusahaan rintisan yang menghasilkan produk di bidang 

teknologi. 

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

startup techno digital adalah perusahaan yang baru memulai 

bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk 

menjalankan aktivitas bisnisnya agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan baik. 
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Moroni dan Araujo (2015) menekankan bahwa munculnya 

bisnis startup yang didirikan oleh para entrepreneur atau 

wirausahawan dengan ide dan kreativitasnya mampu 

menciptakan bisnis yang dapat membantu memperkuat 

perekonomian suatu negara. Banyaknya startup dengan 

pengembangan ide-ide inovatif tidak menjamin kesuksesan 

yang berkelanjutan sehingga mereka berusaha mencari 

pendanaan. Oleh karena itu, pada umumnya pendanaan yang 

digunakan sebagai modal awal dalam sebuah bisnis startup 

awalnya melalui pendiri, yang nantinya tidak menutup 

kemungkinan memperoleh pendanaan dari modal ventura dan 

angel investor. 

Pasar untuk bisnis startup juga mengalami ketidakpastian 

yang tinggi karena merupakan bisnis baru dan minimnya 

pengalaman di bidang startup membuat bisnis ini pada tahun-

tahun pertama keberadaannya berisiko tinggi. Motivasi utama 

yang membuat para pendiri startup mendirikan bisnis yang 

relatif baru adalah karena ketertarikan mereka terhadap sebuah 

aplikasi dan perubahan gaya hidup untuk mencoba hidup 

mandiri. Ide-ide yang diciptakan para pendiri akan menentukan 

seberapa besar penerimaan pasar terhadap produk yang 

diciptakan, karena pasar memiliki banyak pesaing sehingga 

perlu memunculkan ide-ide kreatif yang akan berdampak pada 
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minat pihak yang memberikan dana untuk mengembangkan 

usaha startup (Alamsyah, 2011). 

Bisnis rintisan sebagai perusahaan mitra bisnis 

berdampak positif dengan investasi yang dilakukan dengan 

modal ventura. Pertama, perusahaan akan memperoleh dana 

segar yang dapat digunakan untuk modal perusahaan dan 

meningkatkan kinerja perusahaan atau untuk dapat bersaing 

dengan kompetitor di industri sejenis. Kedua, struktur 

permodalan perusahaan mitra usaha akan diperbaiki sehingga 

menciptakan kepercayaan di sektor keuangan bagi bank dan 

hubungan bisnis. Ketiga, usaha rintisan ini akan mendapat 

pembinaan dan pengawasan manajerial dari perusahaan modal 

ventura sehingga usaha rintisan yang masih baru dan kurang 

pengalaman dapat diarahkan oleh pemodal ventura (Darmawi, 

2006). 

b. Faktor-Faktor Keberhasilan Startup 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetiawan dan 

Tricahyono (2017) ada 11 faktor penentu kesuksesan start up 

yang berhasil diidentifikasi yaitu: synergy, product, process, 

managerial innovation, communication, culture, experience, 

information technology, innovation skills, functional skills, 

implementation skill. 

 



45 
 

 
 

1) Synergy  

Variabel sinergi menggambarkan bagaimana setiap 

anggota perusahaan dapat saling membantu dan berbagi 

untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan 

keterampilan. Berbagi pengetahuan dan keahlian 

dimaksudkan untuk membantu dalam pengembangan 

bisnis guna mencapai efektivitas sumber daya di 

perusahaan. 

2) Product 

 Variabel produk menggambarkan pengembangan 

produk yang dilakukan oleh start-up untuk menghasilkan 

produk yang mudah diakses, mudah digunakan, dan sesuai 

dengan estetika layanan produk digital. Hasil dari proses 

pengembangan produk ini menyebabkan pengguna 

merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam 

menggunakan produk digital tersebut. Variabel produk 

mencakup beberapa faktor diantaranya: (1) usability, 

artinya kemudahan produk dan layanan digital; (2) 

aesthetics, ini berarti bahwa produk dan layanan digital 

telah mengembangkan sifat estetika dengan hati-hati yang 

dapat membangkitkan respons emosional yang positif; dan 

(3) engagement, artinya produk dan layanan digital untuk 

memberikan pengalaman yang berarti bagi penggunanya. 
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3) Process 

Setelah produk digital dikembangkan, variabel proses 

fokus pada bagaimana startup melakukan proses 

pengembangan produk dari konsep ke pelanggan sehingga 

dapat memberikan solusi yang dibutuhkan pelanggan. 

4) Management of Innovation  

Variabel manajemen inovasi adalah bagaimana 

startup dapat mengelola inovasi sehingga dapat 

menjalankan proses pengembangan produk dengan cepat, 

sekaligus mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi 

yang menjadi ciri khas produk digital. Hal ini meliputi, gaya 

manajemen, tahapan manajemen inovasi yang dilakukan 

secara konsisten, pemecahan masalah, dan perencanaan 

yang baik. 

5) Communication 

 Variabel komunikasi adalah tentang bagaimana 

startup menginformasikan nilai produk dan standar layanan 

industri sehingga dapat dengan cepat diterima oleh industri, 

pasar, dan konsumen potensial. Variabel komunikasi ini 

dapat menggunakan saluran online atau offline. 

6) Culture 

 Variabel budaya sangat penting untuk startup. Hal ini 

terkait dengan bagaimana startup dapat menciptakan 
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suasana kerja yang nyaman dan kondusif untuk dapat 

mendukung anggota perusahaan agar dapat berinteraksi 

dan berkomunikasi untuk menjadikan start-up memiliki tim 

yang solid. 

7) Experience 

 Pengalaman atau pengalaman variabel didefinisikan 

sebagai pengalaman dalam proyek-proyek sebelumnya 

yang memungkinkan perusahaan membentuk kemampuan 

untuk meningkatkan inovasi selanjutnya. Perusahaan harus 

terlibat dalam proyek yang membentuk pengalaman khusus 

untuk mengembangkan keterampilan teknologi, produksi 

dan pemasaran. Pengalaman-pengalaman ini 

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 

keuntungan dari belajar sambil melakukan. Dalam 

penelitian ini, variabel pengalaman yang akan dipelajari 

adalah bagaimana startup dapat memaksimalkan 

pengalaman sebelumnya untuk mengelola organisasi atau 

menghasilkan produk yang lebih baik. 

8) Information technology  

Variabel teknologi informasi adalah bagaimana 

startup dapat menggunakan teknologi informasi untuk 

mendukung kesuksesan bisnis mereka, baik sebagai 

produk utama maupun sebagai pendukung. Selain itu, 
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variabel ini juga terkait dengan mekanisme kepemilikan 

teknologi informasi. 

9) Innovation Skills 

Keterampilan inovasi variabel merupakan 

kemampuan dasar yang mendukung keberhasilan dalam 

menumbuhkan bisnis digital di pasar yang masih baru 

terbentuk dan dengan kondisi tim internal yang masih 

memiliki keterbatasan. 

10) Funcitional skills 

Keterampilan fungsional terkait dengan bagaimana 

startup memiliki kemampuan untuk menggunakan informasi 

dan teknologi digital. Dimensi yang dipelajari dari variabel 

ini adalah: (1) kemampuan menggunakan software dan 

hardware; (2) pemahaman tentang teknologi internet; (3) 

pemahaman tentang arsitektur perangkat keras/sistem dan 

(4) kemampuan untuk memecahkan masalah perangkat 

lunak dan perangkat keras. 

11)  Implementation skills  

Implementation skills adalah kemampuan startup untuk 

mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan terkait 

implementasi produk untuk digunakan oleh pengguna. 

Beberapa dimensi yang terkait dengan keterampilan ini 

adalah: (1) pengetahuan tentang praktik perusahaan dan 
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protokol organisasi; (2) pemahaman dan penggunaan 

terminologi industri yang efektif dalam implementasi produk; 

(3) pengetahuan dan kepatuhan terhadap persyaratan 

norma industri; dan (4) pengetahuan dan kepatuhan 

terhadap standar perusahaan dan produk. 

6. Corona Virus Diseases ( COVID-19 ) 

Wabah virus Corona bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, 

China pada Desember 2019. Wabah ini mengelami fase 

puncaknya pada Januari 2020. Sejumlah negara di ASEAN mulai 

melaporkan kasus pertama Corona. Kasus pertama yang 

dilaporkan ini ialah kasus impor dari Wuhan. Mereka yang 

melaporkan kasus-kasus impor dari Wuhan itu ialah Thailand, 

Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Semua negara tersebut 

melaporkan kasus pertama Corona pada Januari 2020. 

Virus Corona adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi 

sistem pernapasan. Dalam kebanyakan kasus, virus ini hanya 

menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus 

ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang 

parah, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini ditularkan 

melalui droplet dari saluran pernapasan, misalnya saat berada di 

ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang buruk 

atau kontak langsung dengan tetesan. 
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Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang 

juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus penyebab Middle-

East Respiratory Syndrome ( MERS) . Meski disebabkan oleh virus 

dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, Covid-19 memiliki 

beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam 

hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. 

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar 

ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam 

beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara 

menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown guna 

mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan 

untuk menekan penyebaran virus ini. 

Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19 pada 

Senin, 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo 

mengumumkan dua WNI yang dinyatakan positif virus Corona, 

yakni seorang wanita berusia 31 tahun dan seorang ibu berusia 64 

tahun. Kasus pertama diduga berawal dari pertemuan perempuan 

berusia 31 tahun dengan seorang warga negara Jepang yang 

masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan itu berlangsung di sebuah 

dasa club di Jakarta pada 14 Februari. 

https://www.alodokter.com/sars
https://www.alodokter.com/mers
https://www.alodokter.com/ketahui-perbedaan-covid-19-dengan-sars-dan-mers
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Dari laman Bisnis.com dijelaskan bahwa perwakilan WHO 

untuk Indonesia, Dr N. Paranietharan mengaku tidak terlalu kaget 

dengan kabar tersebut karena yang terpenting saat ini adalah 

mencegah penyebaran Virus Corona agar tidak semakin meluas. . 

WHO Indonesia memberikan himbauan kepada masyarakat untuk 

tetap tenang dan menjaga kebersihan. 

 

7. Pertumbuhan Bisnis Startup Masa Pandemi Covid-19 

Di masa pandemi Covid-19, kita diharuskan melakukan 

physical distancing, sehingga ruang digital berperan besar. Hal ini 

tentunya akan memberikan ruang dan peluang yang sangat besar 

bagi startup Indonesia. Oleh karena itu, startup bisa menjadikan 

pandemi Covid-19 sebagai momen untuk berinovasi. 

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus ini 

disebut Covid-19. Virus Corona dapat menyebabkan gangguan 

ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, bahkan 

kematian (Pane, 2021). 

Menurut In'am (2020), istilah "new normal" digunakan 

sebelum era pandemi covid-19, pada tahun 2007-2008 saat krisis 

keuangan terjadi, istilah "new normal" juga digunakan, sebagai 

cara mengatasi gaya hidup pasca krisis, serta pada tahun 2008-
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2012, pasca resesi global, istilah ini juga digunakan untuk 

memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk melakukan 

kebiasaan yang berbeda dari yang dilakukan sebelumnya. 

Terjadinya pandemi Covid-19 telah mengganggu pola hidup 

seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak adanya kebiasaan 

untuk selalu dan sering mencuci tangan setelah sebelum dan 

sesudah beraktivitas yang artinya kurang memperhatikan 

kebersihan dalam melakukan suatu aktivitas. Penggunaan masker 

sehari-hari merupakan salah satu cara menjaga kesehatan agar 

tidak tertular virus atau menularkan virus khususnya Corona. Hidup 

dengan menjaga jarak antar individu, kebiasaan berjabat tangan 

saat bertemu dengan orang lain kini sudah ditiadakan, yang 

kesemuanya itu dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan. 

Adapun pendapat Haanurat (2020) bahwa new normal 

adalah istilah yang ditujukan untuk perilaku manusia yang berubah 

akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Perbincangan tentang new normal mengemuka, mulai dari 

masalah medis, kesehatan masyarakat hingga sosial ekonomi, 

bahkan new normal digambarkan sebagai adaptasi dari proses 

sementara di masa pandemi Covid-19, artinya manusia akan 

memiliki kebiasaan baru dan juga akan beradaptasi dengan proses 

yang mereka lalui setelah pandemi. pandemi ini berakhir. 
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Di sisi lain, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, 

new normal disebut dengan al-ta'ayusy atau hidup berdampingan, 

artinya selama pandemi ini kita akan hidup berdampingan dengan 

Covid-19, jadi bukan berdamai, ini berdasarkan alasan dari ahli 

wabah Corona berpendapat bahwa Covid-19 akan bertahan lama, 

namun roda perekonomian dituntut tetap berjalan untuk menopang 

kebutuhan masyarakat. 

Dalam situasi pandemi ini, pemerintah menerapkan 

protokol kesehatan yang harus dipatuhi masyarakat. Selain itu, 

untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, pemerintah juga 

menghimbau para pelaku usaha dan industri untuk tetap 

menjalankan usahanya di masa pandemi dengan memberlakukan 

protokol kesehatan yang lebih ketat. Bahkan perkantoran dan 

pabrik dihimbau untuk melakukan penyemprotan disinfektan setiap 

4 jam sekali, sedangkan sektor usaha yang bersentuhan langsung 

dengan pelayanan publik dihimbau untuk memasang layar kaca 

sebagai pembatas antar pekerja yang memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. 

Sebagai umat Islam, kita dituntut untuk berkomitmen dan 

istiqomah dalam segala bidang kehidupan (kaffah) secara 

menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan organisasi syar'i untuk 

selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah. Namun permasalahannya, masih banyak individu 
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yang bekerja tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan 

dengan istiqomah tabah, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah 

penderita Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Adapun 

peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 hingga Kamis 27 

Agustus 2020 telah mencapai 162.884 orang di Indonesia. 

Dalam laporan database Startup Indonesia (2019) dari 

Indonesian Digital Creative Industry Socienty, jumlah perusahaan 

rintisan  teknologi di Indonesia mencapai 992 startup. Dari jumlah 

tersebut, sebanyak 522 startup atau lebih dari separuh berada di 

wilayah Jabodetabek. Wilayah terbanyak ke dua tempat 

tumbuhnya startup adalah Sumatera, yakni mencapai 115 startup 

dan Jawa Timur terdapat 113 startup di urutan ke dua. 

Berkembnagnyastartup teknologi menghasilkan efek ganda pada 

banyak usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

Munculnya perusahaan ritisan UMKM tersebut memberi dampak 

positif terhaadap pertumbuhan ekonomi domestik seperti 

munculnya e-commerce dan trasportasi online.  

Berdasarkan laporan database startup Indonesia (2021) 

dari Msyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia (MIKTI) ada 1.190 

perusahaan ritisan (startup) di tanah air. Dari jumlah itu, sebanyak 

4811 startup atau 39,59% berada di wilayah Jakarta, Bogor, 

Depok, Tanggerang , dan Bekasi (Jabodetabek).Selain di 

Jabdetabek, tiga wilayah dengan jumlah startup terbanyak masih 
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berada di Jawa, yakni Malang, Bandung, dan Yogyakarta. 

Rinciannya, 115 startup (10, 01%) di Malang, 93 startup (7,87%) di 

Bandung, dan 85 startup (7,05%) di Yogyakarta. 

Makassar berada di urutan selanjutnya dengan 61 startup. 

Kemudian, 59 startup berada di Denpasar sebanyak 59 unit. 

Jumlah startup di Surabaya dan Solo masing-masing sebanyak 51 

unit dan 50 unit.  

Jumlah startup di Indonesia diperkirakan terus bertambah 

kedepannya. Bahkan, Presiden Joko Widodo menilai Indonesia 

memiliki potensi besar untuk melahirkan banyak startup berstatus 

unicorn dengan valuasi di atas US$ 1 miliar. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangka Berfikir dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Teoritik : 

1. E-Business & E-Commerce, Ahmadi 

dan Hermawan. 2013. 

2. Management Leading & Collaborating 

in a Competitive World, Bateman dan 

Snell, 2008. 

3. The Startup Playbook, Kidder. 2012. 

Studi Empirik : 

1. Pengembangan E-Bisnis di Indonesia, 

Subekti. 2014. 

2. Customer Relationship Management, 

Rosmayani. 2016. 

3. Analisis Faktor- Faktor Keberhasilan 

StartupDigitaldi Yogyakarta, Jaya, 

dkk. 2017. 

Studi Objek 

Analisis Kualitatif 

Al-Qur’an, As-Sunnah : 
 

1. Al-Qur‟an : Surah Al-

Baqarah Ayat 275 

dan Surah An-Nisa 

Ayat 29 

2. As-Sunnah : HR. 

Bukhari Muslim dan 

Al-Baihaqi 

Data 

Analisis Kasyf 

Fokus Penelitian : 

1. Bagaimana manajemen 

strategi layana yang di 

terapkan startup digital dalam 

pengelolaan digital marketing 

di Kota Makassar ? 

2. Bagaimana penerapan 

manajemen relasi bisnis yang 

dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan startup 

digital di Kota Makassar ? 

3. Bagaimana upaya yang 

dilakukan dalam pengelolaan 

digital marketing startup 

techno digital dengan adanya 

pandemic Covid-19 di bidang 

ekonomi dan daya beli 

masyarakat di Kota Makassar 

? 

Tesis 
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Gambar di atas merupakan gambaran alur pemikiran dari proses 

kajian dimana kerangka ini berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang 

diungkapkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris. Kerangka proses 

berpikir ini menggambarkan alur pemikiran yang digunakan dalam 

menganalisis konsep tesis yang bersumber dari hasil kajian dan diarahkan 

serta diinspirasi oleh teori dan hasil kajian empiris yang sejalan dengan 

nilai-nilai al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Kajian normatif Islam meliputi kajian melalui Al-Qur‟an dan As-

Sunnah terkait dengan objek yang diteliti. Kajian teoritis sebagai landasan 

teori konvensional dan keislaman serta kajian empiris sebagai hasil 

penelitian terdahulu. Kombinasi kajian normatif, kajian teoritis dan kajian 

empiris dapat dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan 

masalah tersebut diuji secara kualitatif dan dianalisis secara kualitatif serta 

dimaknai secara kasyf dengan maksud menghasilkan gambaran tentang 

sifat dan ma'rifat Allah SWT, pencipta alam semesta. Hal ini dijadikan 

sebagai dasar pertimbangan untuk mendukung hasil penelitian kualitatif, 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan tesis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Moleong (2016:6) menyatakan bahwa: “Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena dari apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks 

alamiah tertentu dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah." 

Alasan dipilihnya metode ini adalah: 1) metode ini sesuai dengan 

jenis penelitian yang dilakukan, 2) penelitian ini mengharuskan peneliti 

terjun langsung ke lapangan dalam memperoleh data, 3) dengan 

metode ini peneliti dapat mengungkap dan mengkaji lebih mendalam 

semua fenomena yang berkaitan dengan pengumpulan data. 

pertumbuhan bisnis digital techno startup di masa pandemi Covid-19 

dan data yang didapat digambarkan apa adanya. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di perusahaan startup yang ada di kota 

Makassar dan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan 

Oktober 2021, dengan alasan peneliti memilih perusahaan startup di 

Kota Makassar sebagai tempat penelitian yaitu karena startup di Kota 

Makassar khususnya startup digital belum terlalu dikenal oleh 

kebanyakan masyarakat karena kurangnya area bisnis yang kuat di 

industri startup.   

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

a. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan salah satu komponen penelitian 

kualitatif. Pada dasarnya, unit analisis berkaitan dengan masalah 

penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. 

Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin berhubungan dengan 

seseorang, sehingga individu adalah kasus yang akan dipelajari, 

dan individu adalah unit analisis yang utama.  

Berdasarkan pengertian unit analisis di atas, dapat 

disimpulkan bahwa unit analisis dalam penelitian adalah subjek 

yang akan diteliti dalam kasus tersebut. Dengan demikian subjek 

penelitian ini adalah platform atau aplikasi dari beberapa 

perusahaan bisnis startup techno digital yang ada di kota 

Makassar dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan atau 

pertumbuhan bisnis pada masa pandemi Covid-19. 
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b. Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini 

merupakan teknik pengambilan informan atau narasumber dengan 

tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang 

tersebut dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap 

mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan mampu 

memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk 

memperoleh data. 

Adapun informan yang menjadi kriteria pada penelitian ini 

adalah perusahaan startup digital di kota Makassar yang 

mempunyai platform atau aplikasi sendiri dalam menawarkan 

produk atau jasa dan masyarakat pengguna digital marketing, 

diantarannya : 

Tabel 3.1 Tabel Informan 

NO Informan 
Initial 

Informan 

1 Startup-1 AR 

2 Startup-2 RA 

3 Startup-3 AAY 

4 Startup-4 KS 

5 Startup-5 EA 

6 Masyarakat-1 AU 

7 Masyarakat-2 AB 

8 Masyarakat-3 RS 
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9 Masyarakat-4 DF 

10 Masyarakat-5 ND 

11 Masyarakat-6 NA 

12 Masyarakat-7 NN 

 

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa ada 5 

perusahaan startup digital di Kota Makassar dan ada 7 masyarakat 

yang menjadi pengguna digital marketing. 

Karakteristik informan menunjukkan pengelompokkan 

informan dari nama, nama bisnis atau status, dan tingkat 

pendidikan . Dalam penelitian ini adalah 12 orang yang dijadikan 

sebagai sumber informasi. Data yang dapat dijelaskan pada tabel 

3.2 dan 3.3 sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Karakteristik Informan 

No Nama / Inisial 
Jenis 

Kelamin 
Bisnis Usaha / 

Status 
Tingkat 

Pendidikan 

1 Arif Rahmat (AR) L Kopitani S1 

2 Ryan Ardiansyah (RA) L Hukum Digital S2 

3 Andi Azat Yusran (AAY) L Panganku S1 

4 Kasman Suherman (KS) L Digital Desa S1 

5 Emmy Ariyani (EA) P Enjoys.Id S1 

6 Ari Usnaidi (AU) L Masyarakat S1 

7 Ahmad Baharuddin (AB) L Masyarakat S1 

8 Reza Syahreza (RS) L Masyarakat S1 

9 Dila Fatin (DF) P Masyarakat S1 

10 Nani Diniati (ND) P Masyarakat S1 

11 Nuraisyah Arifin (NA) P Masyarakat S1 

12 Niara Nisa (NN) P Masyarakat SMA 

Sumber : Data diolah (2022) 
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Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa informan yang 

dijadikan sampel rata-rata berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 

7 orang dan perempuan sebanyak 5 orang. Sedangkan dari tingkat 

pendidikan informan rata-rata S1 sebanyak 10 orang, S2 1 orang 

dan SMA  1 orang. 

 

Tabel 3.3 Persentasi Karakteristik Informan 

No Deskripsi Informan Jumlah Persentasi 

1 Laki-laki 7 58,3 % 

2 Perempuan 5 41,6 % 

3 S2 1 8,33 % 

4 S1 10 83,33 % 

5 SMA 1 8,33 % 

Sumber : Data diolah (2022) 

Dari tabel 3.3 menunjukkan bahawa informan dalam 

penelitian ini didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 7 orang 

dengan persentasi sebanyak 58,3 %, sedangkan perempuan 

sebanyak 5 orang dengan persentasi sebanyak 41,6 %. Dari 

jenjang pendidikan didominasi S1 sebanya 10 orang dengan 

persentasi sebanyak 83,33 %, sedangkat jenjang pendidikan S2 

dan SMA masing-masing 1 orang dengan persentasi sebanyak 

8,33 %.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2012:63) menyatakan bahwa secara umum ada 4 

macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, 
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dokumentasi, dan triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data yaitu menggabungkan 3 teknik 

pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi). 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah mencatat dan mengamati secara 

sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012:66) peneliti dalam pengumpulan 

data menyatakan secara terus terang kepada sumber data, bahwa 

peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga dari awal subjek 

yang diteliti mengetahui dari awal sampai akhir tentang kegiatan 

peneliti, namun suatu saat peneliti juga tidak secara terbuka atau 

sembunyi-sembunyi dalam melakukan observasi, hal ini untuk 

menghindari jika suatu saat data yang dicari adalah data yang 

masih bersifat rahasia. Ada kemungkinan jika dilakukan secara 

terus terang, peneliti tidak diperbolehkan melakukan observasi. 

Observasi ini dilakukan peneliti untuk memaksimalkan data 

mengenai pertumbuhan bisnis startup techno digital pada masa 

pandemi Covid-19 di kota Makassar. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan yang dapat kita lakukan 

untuk mendapatkan data tentang suatu topik. Wawancara dipandu 

dengan menyajikan masalah kepada informan tentang suatu topik, 
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daripada menggunakan survei atau formulir. Ketika memilih 

sumber yang tepat dan mengajukan pertanyaan yang tepat, 

wawancara dapat menjadi sumber presentasi data yang signifikan 

terkait dengan suatu topik. 

Dalam melakukan wawancara (interviews), pewawancara 

harus menghasilkan ikatan yang baik agar para informan mau 

bekerja sama, dan merasa bebas untuk berdialog serta dapat 

memberikan data yang sebenarnya. Metode wawancara yang 

peneliti gunakan adalah terstruktur (tertulis) dengan terlebih 

dahulu menyusun beberapa masalah untuk diinformasikan kepada 

informan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam 

wawancara lebih terencana dan terarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan serta menghindari pembahasan yang sangat luas, tidak 

hanya itu juga dijadikan sebagai standar universal dan dapat 

dimunculkan oleh peneliti melalui permasalahan yang muncul 

pada saat wawancara. aktivitas. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan atau proses sistematis 

dalam mengumpulkan, mencari, menyelidiki, menggunakan, dan 

menyediakan dokumen seperti buku, majalah, dokumen, 

peraturan, notulen rapat, buku harian dan sebagainya untuk 

memperoleh informasi, informasi, dan bukti, serta 
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menyebarkannya kepada pengguna. Dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data dan kemudian ditinjau. 

Proses wawancara daam penelitian ini dilakukan secara 

langsung dan media online. Adapun wawancara dilakukan melalui 

media online karena pengambilan data dalam proses penelitian ini 

berlangsung di saat adanya pandemi covid-19. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah tipe data deskriptif kualitatif, yaitu data yang bersumber dari 

pernyataan jawaban atau uraian dalam bentuk tertulis dan 

menjelaskan data yang sesuai atau apa adanya. Teknik analisis data 

dapat dilakukan dalam beberapa tahap antara lain: 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup besar, kompleks 

dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui 

reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari 

tema dan pola. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya 

pada saat dibutuhkan (Sugiyono, 2011:247). Reduksi data adalah 
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suatu bentuk analisis yang mengklarifikasi, mengkategorikan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhir dapat ditentukan dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Hal penting berikutnya dalam analisis data adalah 

penyajian data. Penyajian sebagai kumpulan informasi terstruktur 

yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat presentasi tersebut dapat 

dipahami apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan lebih 

lanjut untuk menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dari presentasi tersebut (Wahidpure, 2008). 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada 

sebelumnya. Temuan itu berupa deskripsi atau gambaran tentang 

suatu objek (Sugiono, 2014: 252-253). 

 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam memperoleh keabsahan data, dalam suatu penelitian 

harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan keabsahan data. Hal ini 

bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (credibility) penelitian 
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kualitatif sehingga dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui 

triangulasi. Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keabsahan 

data yang menggunakan sesuatu yang lain untuk memeriksa dan 

membandingkan data tersebut. 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dengan 

menggunakan triangulasi akan semakin meningkatkan kekuatan data 

jika dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik validitas data dengan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. 

Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serentak (Sugiyono, 2016: 241). 

Penggunaan teknik triangulasi dilakukan agar data yang 

diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data menjadi 

lebih valid, konsisten, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik 

kesimpulan terkait dengan pertumbuhan bisnis startup tekno digital 

selama Pandemi covid-19. 
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BAB IV 

HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Kopitani 

Kopitani adalah startup di bidang pertanian berbasis social 

enterprise yang didedikasikan untuk kesejahteraan petani kopi 

Indonesia. Kopitani adalah pasar kopi online Indonesia yang 

memberdayakan petani kopi lokal. Kopitani memiliki platform yang 

menghubungkan konsumen dengan petani kopi lokal di seluruh 

daerah penghasil kopi di Indonesia. 

Kopitani bertujuan untuk memperpendek mata rantai 

distribusi dari tengkulak yang merugikan petani, setiap pembelian 

di kopitani.id akan melakukan beberapa program yang berdampak 

positif langsung bagi petani kopi Indonesia seperti donasi benih, 

edukasi dan pendampingan kepada petani serta menyediakan 

wadah untuk memasarkan produk pertanian kopi dengan harga 

terjangkau. cocok untuk kesejahteraan petani kopi Indonesia. 

2. Hukum Digital 

Hukum Digital adalah platform layanan hukum, di mana kami 

bertindak sebagai penghubung antara penyedia layanan hukum 

seperti pengacara, notaris, konsultan hak kekayaan intelektual, 

68 
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serta beberapa ahli hukum, dengan pengguna layanan hukum 

(masyarakat luas). Banyaknya kendala dan kesulitan penegakan 

hukum di Indonesia serta rumitnya pengelolaan legalitas menjadi 

alasan utama lahirnya hukum digital. Berawal dari sulitnya 

masyarakat kurang mampu mendapatkan keadilan yang layak 

karena mahalnya biaya jasa pengacara, disini kami memberikan 

pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan 

bantuan jasa pengacara secara gratis, khususnya bagi masyarakat 

kurang mampu. Serta konsultasi hukum gratis dengan ahli hukum 

profesional. 

Hukum Digital juga memberikan pelayanan bagi pengusaha 

UMKM untuk legalitas perusahaannya mulai dari pembuatan 

badan hukum (CV dan PT). Pendaftaran merek, hak cipta dan 

paten, serta pembuatan MoU kontrak. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 

1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dengan 

hukum digital kami akan membantu orang mendapatkan keadilan 

yang layak mereka dapatkan. Tidak ada lagi istilah hukum tajam ke 

bawah dan tumpul ke atas. semuanya dapat diakses di ujung jari 

Anda. Dengan Hukum Digital, Anda seperti memiliki penasihat 

hukum pribadi, kapan saja dan di mana saja. 

3. Panganku 

Panganku adalah aplikasi yang diperuntukan bagi 

masyarakat untuk berbelanja kebutuhan pokok. Hanya dengan 
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cashback 20% dengan nominal maksimal Rp 10.000, untuk 

maksimal tujuh transaksi dalam satu minggu. Solusi Pangan 

Nusantara. Aplikasi Panganku Saya adalah aplikasi jual beli hasil 

pertanian. 

Salah satu fakta yang sering ditemukan adalah banyak 

petani Indonesia yang kesulitan mendapatkan pasar dan harga 

yang adil untuk produk pertaniannya, kebanyakan dari mereka 

hidup dalam kemiskinan atau hidup dalam kemiskinan. Lebih dari 

35 juta orang Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor 

pertanian merupakan salah satu sektor usaha terbesar di 

Indonesia. 

Untuk Melayani Kepuasan Pembeli Masyarakat modern saat 

ini banyak mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan yang 

berkualitas dengan harga yang murah. Panganku hadir sebagai 

solusi pangan nusantara. Penuhi permintaan pasar yang tinggi ini 

dengan bertemu langsung dengan petani. 

Aplikasi belanja produk pangan Nusantara. Panganku 

menjual sayuran segar, buah segar dan kebutuhan makanan/dapur 

dari pertanian lokal. Saat ini aplikasi hanya dapat digunakan di 

Kota Makassar dan sekitarnya. Kedepannya, Panganku akan 

melakukan ekspansi ke seluruh wilayah, terutama kota-kota besar 

di Indonesia. Belanja produk pertanian di Panganku. Bisa Bayar Di 
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Tempat (COD), Transfer, Virtual Account, Kartu Debit, Kartu Kredit, 

Mitra Pembayaran Terintegrasi lainnya 

Dengan menggunakan Aplikasi Panganku kita telah 

berkontribusi secara langsung untuk mendukung kesejahteraan 

petani Indonesia. Beli produk keringat mereka dengan harga yang 

wajar, dan berikan umpan balik positif secara langsung untuk 

kualitas produk pertanian yang lebih baik. 

4. Digital Desa (DIGIDES) 

Digital Desa adalah sistem informasi yang dirancang untuk 

menangani berbagai hal dalam pengelolaan desa. Mulai dari 

administrasi dan pelayanan desa menggunakan website atau 

aplikasi di android. Sehingga dapat membantu permasalahan 

pelayanan desa yang terkomputerisasi. 

Di era modern sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari 

digitalisasi, sehingga semuanya dilakukan melalui internet. 

Termasuk pengurusan surat-surat atau administrasi sehingga 

diperlukan dukungan bagi masyarakat untuk mempermudah. 

DIGIDES hadir dengan berbagai fitur yang dapat membantu 

masyarakat pedesaan. Dengan bergabung di Digital Desa, segala 

urusan pemerintahan, pelayanan masyarakat desa, pengurusan 

berkas perangkat desa, administrasi keuangan hingga administrasi 

pembangunan dan perbendaharaan desa dapat diakses dengan 
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mudah oleh aparat desa dan warga desa. DIGIDES saat ini 

memiliki enam fitur utama diantaranya: 

a. Administrasi Desa, Berguna untuk mendukung fungsi dan tugas 

kantor desa, antara lain administrasi kependudukan, 

perencanaan, pelaporan, pengelolaan aset, pengelolaan 

anggaran, aplikasi layanan desa, aplikasi surat menyurat desa 

dan sebagainya. 

b. Pelayanan Desa, Mempermudah masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pelayanan 

administrasi umum, kependudukan, perkawinan, tanah dan 

sebagainya. 

c. Perpajakan (PBB-P2), layanan khusus untuk memudahkan 

pencatatan pajak di desa Anda, mulai dari rekapitulasi pajak, 

laporan pajak mingguan, penerimaan pajak bumi dan bangunan 

harian, serta daftar ketetapan dan pembayaran pajak. 

d. Bantuan Sosial (Bansos), layanan khusus untuk memudahkan 

pencatatan pajak di desa anda, mulai dari rekapitulasi pajak, 

laporan pajak mingguan, penerimaan pajak bumi dan bangunan 

harian, serta daftar ketetapan dan pembayaran pajak. 

e. Website Profil Desa, Kami membantu Anda untuk memiliki dan 

memaksimalkan halaman website profil desa yang memuat 

berbagai konten menarik dan penting untuk dibaca, mulai dari 
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profil pemerintahan, publikasi kegiatan, data statistik, hingga 

potensi wisata desa. 

f. Aplikasi Android, Dengan aplikasi DIGIDES, warga dapat 

mengakses informasi tentang desa, memanfaatkan fitur 

marketplace terintegrasi di dalamnya, dan mengelola berbagai 

layanan kependudukan hanya dengan beberapa gesekan dan 

tap di layar ponsel warga Anda. 

g. Andi Smart, Andi Smart memiliki software yang sudah 

terintegrasi dengan aplikasi DIGIDES sehingga warga desa 

yang memiliki aplikasi tersebut dapat melakukan permintaan 

surat dan mencetak surat langsung di kantor desa melalui Andi 

Smart. 

h. Buku Absensi dan Tamu, Buku Absensi Dan Tamu merupakan 

pengganti buku absensi & buku tamu manual. Fitur yang bisa 

dinikmati yaitu penginputan data aparat desa yang keluar 

masuk, serta kunjungan tamu desa akan lebih detail dan 

akurat. 

5. Enjoys.Id 

Enjoys.id adalah platform digital dimana kita bisa 

menemukan berbagai menu makanan, menu utamanya adalah rice 

bowl. Menikmati rice bowl pasar nasi olahan yang dibuat dengan 

berbagai bahan. Tampilan, bahan, dan rasa merupakan kombinasi 

estetika tersendiri sehingga cocok sebagai menu pilihan untuk 
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makan siang, seperti makan siang untuk ke kantor atau untuk 

anak-anak pergi ke sekolah. Rice bowl di Enjooys.id memiliki 

varian menu yang beragam dengan polesan bumbu tradisional 

Indonesia. Untuk menjaga cita rasa bumbu dan resep rice bowl 

yang khas, Enjoys.id menyajikannya dengan mengurangi 

penggunaan mesin, seperti menghaluskan bahan sambil tetap 

menggunakan ulekan. 

Jenis olahan rice bowl kini semakin bervariasi dengan harga 

yang terjangkau dan sangat mudah didapatkan melalui platform 

dan aplikasi yang tersedia. Enjoys.id rice bowl tidak hanya 

memasarkan produknya di platform, tapi Enjoys.id sendiri sudah 

terdaftar di berbagai aplikasi seperti gofood, grabfood, dan 

shopeefood. 

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan tiga fokus penelitian sebagai 

dasar dan sumber informasi dalam permasalahan penelitian yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Manajemen strategi layanan yang telah diterapkan startup 

digital dalam pengelolaan digital marketing 

Dalam mengelola digital marketing perlu menggunakan 

manajemen strategi agar efektivitas dan produktivitas suatu 

perusahaan semakin baik, dimana manajemen strategis adalah 
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seni dan ilmu merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi 

keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan 

organisasi untuk mencapai tujuan masa depan.  

Manajemen strategis adalah seperangkat keputusan 

dan tindakan yang sangat kompetitif dan sesuai untuk 

perusahaan dan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu membuat, 

mengimplementasikan, dan mengevaluasi setiap keputusan. 

Dimana manajemen strategi berfokus pada proses penetapan 

tujuan organisasi, mengembangkan kebijakan dan 

perencanaan untuk mencapai tujuan, dan mengalokasikan 

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Startup1 

AR, Startup2 RA, Startup3 AAY, Startup4 KS, dan Startup5 EA 

yang telah di reduksi mengenai manajemen strategi  yang 

diterapkan dalam mengelola digital marketing. Dari indikator 

pertanyaan tersebut, perusahaan startup mengatakan bahwa : 

―yang dilakukan adalah segmentasi pasar dengan 
melihat umur berapa dan lokasi mana saja yang tertarik 
dengan usaha yang dikelola dan melakukan riset 
tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan 
kebanyakan masyarakat serta membuat iklan yang 
menarik dan tetap melakukan evaluasi demi 
memastikan layanan telah sesuai dengan kebutuhan 
pelanggan dengan tetap memastikan keamanan data 
pelanggan‖. (Startup1 AR; 11/1/2022, Startup2 RA; 
24/1/2022, Startup3 AAY; 20/1/2022, Startup4 KS; 
27/1/2022, dan Startup5 EA; 28/1/2022 ) 
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Adapun pendapat dari masyarakat pengguna digital 

marketing mengenai layanan yang disediakan perusahaan 

startup, sebagai berikut :  

Menurut informan masyarakat1 AU, masyarakat2 AB, 

masyarakat3 RS, masyarakat4 DF, masyarakat5 ND, 

masyarakat6 NA, dan masyarakat7 NN yang telah di lakuka 

reduksi : 

―Adanya layanan yang disediakan platform maupun 

aplikasi oleh pemilik usaha  sangat membantu dalam 

mempermudah pemesanan produk dan mempermudah 

pelanggan dalam komunikasi langsung dengan 

penjual‖. (masyarakat1 AU; 13/1/2022), (masyarakat2 

AB; 13/1/2022), (masyarakat3 RS; 14/1/2022), 

(masyarakat4 DF; 20/1/2022), (masyarakat5 ND; 

22/1/2022), (masyarakat6 NA; 22/1/2022), 

(masyarakat7 NN; 24/1/2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

informan Startup1, Startup2, Startup3, Startup4 dan Startup5 

serta  informan masyarakat1 AU, masyarakat2 AB, 

masyarakat3 RS, masyarakat4 DF, masyarakat5 ND, 

masyarakat6 NA, dan masyarakat7 NN telah benar 

menerapkan strategi layanan dengan baik dan tepat terbukti 

dengan yang diungkapkan oleh Robbin dan Coulter bahwa ada 
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beberapa proses dan tahapan yang dilakukan dalam 

manajemen strategi, yaitu : 

a. Perencanaan strategi adalah tahap awal dari manajemen 

strategis yang meliputi pengembangan visi dan misi, 

mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal 

organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, 

menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi 

alternatif dan memiliki strategi khusus untuk mencapai 

tujuan. 

b. Implementasi merupakan tahapan selanjutnya setelah 

perencanaan strategi dilaksanakan. Implementasi strategi 

memerlukan keputusan dari otoritas yang berwenang 

dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, 

dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang 

dirumuskan dapat diimplementasikan. 

c. Evaluasi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. 

Manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu 

tidak berjalan dengan baik maka dari itu evaluasi strategi 

adalah alat utama untuk memperoleh informasi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menilai atau melakukan proses 

evaluasi strategi. 

Adapun tujuan manajemen strategi, diantaranya : 
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a. Memberikan arahan untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi 

harus dapat menunjukkan kepada semua pihak kemana 

tujuan organisasi akan dibawa. Karena arah yang jelas 

akan digunakan sebagai dasar untuk mengontrol dan 

mengevaluasi keberhasilan. 

b. Untuk mengevaluasi kinerja, meninjau, melakukan 

penyesuaian dan memperbaiki jika ada kesalahan atau 

penyimpanan dalam menerapkan strategi. 

c. Memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar 

sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. 

d. Untuk meninjau kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. 

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa 

manajemen strategi yang diterapkan perusahaan startup 

merupakan proses yang dinamis karena berlangsung terus 

menerus dalam suatu organisasi seperti melakukan segmentas 

pasar, pengenalan hasil usaha, menjaga keamanan data, 

meningkatkan pelayanan serta mengevaluasi setiap strategi 

yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan.  

Setiap strategi selalu ditinjau dan dapat berubah di masa 

depan, salah satu alasan utama mengapa hal ini terjadi karena 

kondisi yang dihadapi setiap organisasi, baik internal maupun 
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eksternal selalu berubah. Dengan kata lain, manajemen strategi 

dimaksudkan agar organisasi menjadi satu kesatuan yang 

mampu menampilkan kinerja yang tinggi.   

2. Penerapan manajemen relasi bisnis dalam memenuhi 

kebutuhan pelanggan startup digital 

Dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, pelaku usaha 

perlu menerapkan manajemen relasi bisnis yaitu, Customer 

Relationship Management. CRM merupakan proses multisisi 

dimana perusahaan perlu mendapatkan dua atau lebih 

kelompok pelanggan. Umumnya dimediasi oleh seperangkat 

teknologi informasi, yang berfokus pada penciptaan hubungan 

yang baik antara penjual dan pembeli. 

Melakukan komunikasi atau pertukaran dengan 

pelanggan harus terjalin dengan baik sehingga perusahaan 

akan memiliki pengetahuan informasi pribadi tentang 

kebutuhan, keinginan, dan pola pembelian pelanggannya. 

Dengan cara ini, CRM membantu perusahaan memahami, 

sekaligus mengantisipasi, kebutuhan calon pelanggan dan 

pelanggan yang sudah ada sehingga CRM merupakan salah 

satu bagian dari strategi bisnis untuk mengelola pelanggan 

yang akan memaksimalkan nilai jangka panjang perusahaan 

untuk berbisnis. 
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Ada beberapa tahapan dalam Customer Relationship 

Managemen : 

a. Memperoleh pelanggan baru dengan mengedepankan 

keunggulan produk atau jasa dalam hal inovasi dan 

kemudahan. Nilai suatu produk atau jasa bagi pelanggan 

adalah produk yang lebih baik dan didukung dengan 

pelayanan yang memuaskan. 

b. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari pelanggan 

yang sudah ada dengan mendorong terciptanya produk 

atau jasa pelengkap dan menjual produk atau jasa yang 

lebih baik dari produk atau jasa yang dimiliki pelanggan. 

c. Pertahankan pelanggan yang menguntungkan, dengan 

menawarkan apa yang dibutuhkan pelanggan tertentu 

daripada apa yang dibutuhkan pelanggan pasar, karena 

nilai suatu produk atau layanan kepada pelanggan adalah 

nilai proaktif yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Fokus perusahaan saat ini adalah bagaimana 

mempertahankan pelanggan yang sudah ada yang pasti 

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan daripada 

bagaimana mendapatkan pelanggan baru yang belum tentu 

menguntungkan. 

Adapun penelitian yang dilakukan oleh  Prasetyo (2018) 

dalam penelitiannya yang berjudul Model Manajemen 
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“Layanan Relasi Bisnis Pendekatan Strstegi Layanan ITIL 

(Studi Kasus Pada Perusahaan StartupDigital X di Indonesia)”, 

hasil penelitian yang diperoleh yaitu model strategi layanan 

relasi bisnis ITIL (Strategi Layanan Teknologi Informasi) dapat 

digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi informasi 

khususnya yang fokus pada pelayanan bagi customer . 

Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Informan Startup1 

AR, Startup2 RA, Startup3 AAY, Startup4 KS dan Startup5 EA 

menyatakan bahwa penerapan manajemen relasi bisnis untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yang paling utama adalah 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan yaitu tetap menjaga 

komunikasi yang intens agar perusahaan dapat memahami 

serta mengantisipasi kebutuhan calon pelanggan dan 

pelanggan yang sudah ada. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan informan Startup1 AR, Startup2 RA, Startup3 AAY, 

Startup4 KS dan Startup5 EA yang telah dilakukan reduksi, 

sebagai berikut : 

―meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi 
yang baik dengan pelanggan dengan memahami apa 
yang pelanggan harapkan dan memberikan solusi jika 
terdapat keluhan yang dialami pelanggan ‖. (Startup1 
AR; 11/1/2022, Startup2 RA; 24/1/2022, Startup3 AAY; 
20/1/2022, Startup4 KS; 27/1/2022 dan Startup5 EA; 
28/1/2022). 
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Hasil wawancara juga sesuai dengan data yang 

menjelaskan tentang manfaat serta komponen Customer 

Relationship Management, diantaranya: 

a. Mendorong loyalitas pelanggan Aplikasi CRM 

memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan 

informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik 

melalui web, pusat panggilan, atau melalui staf 

pemasaran dan layanan di lapangan. Konsistensi dan 

penerimaan informasi ini memungkinkan penjualan dan 

layanan yang lebih baik dengan informasi penting tentang 

pelanggan. 

b. Mengurangi biaya Dengan kemampuan swalayan dalam 

penjualan dan layanan pelanggan, ada biaya yang dapat 

ditekan. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi web. 

Aplikasi CRM juga memungkinkan penjualan atau layanan 

dengan biaya lebih rendah dalam skema program 

pemasaran yang spesifik dan terfokus. Ditujukan pada 

pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat. 

c. Meningkatkan efisiensi operasional Otomatisasi proses 

penjualan dan layanan dapat mengurangi risiko 

penurunan kualitas layanan dan mengurangi beban arus 

kas. Penggunaan teknologi web dan call center, misalnya, 



83 
 

 
 

akan mengurangi hambatan dan biaya birokrasi serta 

proses administrasi yang mungkin timbul. 

d. Peningkatan waktu untuk memasarkan aplikasi CRM 

memungkinkan kami membawa produk ke pasar lebih 

cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik, data 

tren pembelian pelanggan, hingga integrasi dengan 

aplikasi ERP untuk tujuan perencanaan yang lebih baik. 

Dengan kemampuan berjualan di web, kendala waktu, 

geografi, hingga ketersediaan sumber data dapat 

dihilangkan untuk mempercepat penjualan produk 

tersebut.  

e. Peningkatan pendapatan Aplikasi CRM memberikan 

informasi untuk meningkatkan pendapatan dan 

keuntungan perusahaan. Dengan aplikasi CRM, kita dapat 

melakukan penjualan dan layanan melalui website 

sehingga peluang penjualan bersifat global tanpa perlu 

memberikan upaya khusus untuk mendukung penjualan 

dan layanan tersebut. 

Adaun komponen dari  Customer Relationship 

Management, diantaranya : 

Dalam implementasinya, komponen utama dari customer 

relationship management adalah Sales Force (SFA). SFA dapat 

membantu perwakilan penjualan untuk mengelola pelanggan 
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dan melacak peluang, mengelola daftar kontak, mengelola 

jadwal kerja, dan sebagainya. 

Menurut Ardiansyah (2020), ada beberapa komponen 

dalam manajemen hubungan pelanggan: 

1) Pelanggan (Customer) 

Pelanggan adalah semua pihak yang akan, memiliki, 

dan menggunakan jasa atau jasa yang diberikan oleh 

perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan 

pembelian, maupun pemeliharaan. 

Sebagai catatan, hanya sebagian kecil pelanggan 

yang menjadi pelanggan potensial. Secara umum, 80% 

perusahaan diperoleh dari 20% pelanggan potensial. 

2) Hubungan (Relationship) 

Saat membangun hubungan pelanggan, perusahaan 

harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari 

hubungan ini adalah untuk memberikan kepuasan jangka 

panjang antara kedua belah pihak, pelanggan dan 

perusahaan. 

3) Manajemen (Management) 

Customer Relationship Managemen berfokus pada 

pengelolaan dan peningkatan hubungan antara 

perusahaan dan pelanggannya.  
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Dari data dan hasil wawancara dapat disimpulkn bahwa 

Startup1 AR, Startup2 RA, Startup3 AAY, Startup4 KS dan 

Startup5 EA menerapkan manajemen relasi bisnis dengan 

melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan, bisa 

memberikan pelayanan yang baik karena hubungan yang kuat 

antara perusahaan dan pelanggan dapat membantu 

perusahaan dalam mengembangkan keunggulan bersaing. 

3. Upaya yang dilakukan dalam mengelola digital marketing 

startup techno digital pada masa pandemi Covid-19 dibidang 

ekonomi dan daya beli masyarakat.  

Covid-19 adalah kumpulan virus yang dapat menginfeksi 

sistem pernapasan. Dalam kebanyakan kasus, virus ini hanya 

menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus 

ini juga dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang 

parah, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini ditularkan 

melalui droplet dari saluran pernapasan, misalnya saat berada di 

ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang buruk 

atau kontak langsung dengan tetesan. 

Startup techno digital adalah perusahaan yang baru memulai 

bisnis dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk 

menjalankan aktivitas bisnisnya agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai dengan baik. Startup digital adalah sekelompok individu 

yang membuat dan menjual produk atau layanan baru dalam 
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dinamika pasar yang tidak pasti untuk mencari model bisnis yang 

tepat, sehingga startup menghadapi perubahan kondisi pasar 

dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh informan Startup1 AR, 

Startup2 RA, Startup3 AAY, Startup4 KS dan Startup5 EA yang 

mengatakan bahwa di saat pandemi ini digital marketing 

merupakan suatu langkah yang sangat tepat utamanya bagi pelaku 

usaha startup karena semua masyarakat beralih ke digitalisasi. 

Oleh karena itu   semua strategi pemasaran di alihkan ke digital, 

mulai dari pemasaran produk, layanan untuk pemesanan produk 

atau jasa serta komunikasi antar pembeli dan penjual pun tidak 

mesti harus bertemu langsung karena bisa saja lewat online via 

chat di berbagai sosial media. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan informan Startup1 AR, Startup2 RA, Startup3 AAY, 

Startup4 KS dan Startup5 EA yang telah direduksi sebagai berikut : 

―pandemi covid-19 memang memberikan dampak negatif 

buat pelaku usaha startup namun upaya yang dilakukan agar 

bisnis tetap berjalan yaitu dengan mengalihkan semua jadi 

sistem digital mulai dari pengenalan usaha, pengenalan 

layanan yang terdapat pada digital marketing, serta 

pengenalan produk dengan membuat konten yang menarik 

untuk di upload dibergai sosial media, serta komunikasi 

dengan pelangganpun secara online‖ (Startup1 AR; 

11/1/2022), (Startup2 RA; 24/1/2022), (Startup3 AAY; 

20/11/2022), (Startup4 KS; 27/1/2022) dan (Startup5 EA; 

28/1/2022). 
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Dari hasil wawancara dari informan Startup1 AR, Startup2 

RA, Startup3 AAY, Startup4 KS dan Startup5 EA dapat disimpukan 

bahwa meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang 

negatif tetapi startup bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai 

momen untuk berinovasi dan semoga bisa memajukan ekosistem 

startup di Kota Makassar khususnya. Oleh karena itu dengan 

adanya pandemi Covid-19 semua strategi pemasaran dialihkan ke 

digital, mulai dari pemasaran produk dengan membuat konten yang 

tren dan menarik, layanan untuk pemesanan produk atau jasa serta 

komunikasi antar pembeli dan penjual pun tidak mesti harus 

bertemu langsung karena bisa saja lewat online via chat di berbagai 

sosial media serta lebih meningkatkan kualitas produk karena 

meskipun strategi yang lain telah dilaksanakan namun produk yang 

dihasilkan kurang baik maka akan mempengaruhi stabilitas 

pertumbuhan bisnis startup. 

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat 

diinterpretasikan bahwa sosialisasidan edukasi yang dilakukan 

perusahaan startup belum dilakukan secara kontinu dan 

terprogram, apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang 

memberikan dampak negatif terutam pada pelaku bisnis startup 

dimana ruang gerak untuk melakukan usaha sangat terbatas. Maka 

dibutuhkan ekosistem untuk startup tersebut. Kawasan bisnis ini 
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harus dirancang oleh pemangku kepentingan agar startup memiliki 

ruang untuk hidup dan berkembang. 

Selain itu, perusahaan startup menerapkan layanan digital 

yang memudahkan masyarakat mengakses platform ataupun 

aplikasi yang tidak hanya meliputi pembelian, penjualan dan 

pelayanan, tetapi juga mencakup pelayanan pelangggan dan 

kerjasama dengan mitra bisnis (baik perorangan maupun instansi) . 

Adanya pemanfaatan digitalisasi di masa pandemi Covid-19 

ini, maka perusahaan startup juga dapat brinovasi dan lebih 

memperlihatkan strategi market digital, dan countent marketing, 

dimana manfaat penggunaan market digital menurut  Amstrong dan 

Kottler (2004) dan Blythe (2013) adalah : 

a.  Mampu menjangkau berbagai konsumen dalam suatu 

lingkungan yang belum dipenuhi oleh pesaing. 

b. target adalah konsumen yang telah terbagi ke dalam 

kelompok dan mengembangkan dialog berkelanjutan. 

c. Transaksi binis secara elektronik dan dengan biaya yang 

rendah. E-mail dan data files dapat dipindahkan kepada 

konsumen yang terpilih atau semua konsumen dalam 

hitungan detik. 

d. Jalur proses penjualan langsung dari produsen ke 

pengguna tanpa harus melewati jalur distribusi klasik. 
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e. Dapat menambahkan produk untuk dipasarkan secara 

cepat dan melakukan perubahan dalam rencana penjualan 

dengan sangat cepat. 

f. Dapat melacak kegiatan penjualan yang sudah terjadi, 

langkah-langkahnya dan hasil yang didapat. 

g. Dapat mengawasi pesaing. 

h. Menciptakan dialog antara perusahaan dengan konsumen. 

i. Dapat mendistribusikan program dan informasi tentang 

produk melalui E-mail atau file transfer. 

Dari hasil wawancara dan data dukung maka dapat di 

simpulkan bahwa pada masa pandemi Covid-19 semua masyarakat 

beralih ke digitalisasi begitipun kebanyakan startup yang mengalihkan 

semua sistemnya ke digital mulai dari memperkenalkan usaha dan 

produk agar dapat di kenal banyak masyarakat. Dengan adanya 

sistem digital para pelaku startup dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat secara online.  

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dan penjelasan pada 

bab sebelumnya , maka dapat dilihat bahwa di masa pandemi layanan 

digital dan e-commerce menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan harian. Perusahaan bisnis startup techno digital di Kota 

Makassar pun beradatasi dengan perubahan dan mengalami 

pertumbuhan yang signifikan karena terdapat 61 perusahaan startup 

yang berani menunjukkan eksistensinya di dunia digital mengingat 
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banyak konsumen yang beralih ke layanan digital akibat pandemi 

Covid-19 yang dapat dilihat dari data berikut : 

Gambar 4.1  

Database jumlah startup Indonesia tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sumber : Indonesia Digital Creatifve Industry 

Dalam laporan database Startup Indonesia 2019 dari Indonesian 

Digital Creative Industry Socienty, jumlah perusahaan rintisan  teknologi 

di Indonesia mencapai 992 startup. Dari jumlah tersebut, sebanyak 522 

startup atau lebih dari separuh berada di wilayah Jabodetabek. Wilayah 

terbanyak ke dua tempat tumbuhnya startup adalah Sumatera, yakni 

mencapai 115 startup dan Jawa Timur terdapat 113 startup di urutan ke 

dua. 
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Gambar 4.2 

Database jumlah startup di Indonesia tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : MIKTI 

Berdasarkan laporan database jumlah startup Indonesia 2021 

dari Masyarakat Industri Kreatif Digital Indonesia (MIKTI) ada 1.190 

perusahaan ritisan (startup) di tanah air. Dari jumlah itu, sebanyak 

4811 startup atau 39,59% berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 

Tanggerang , dan Bekasi (Jabodetabek).Selain di Jabdetabek, tiga 

wilayah dengan jumlah startup terbanyak masih berada di Jawa, yakni 

Malang, Bandung, dan Yogyakarta. Rinciannya, 115 startup (10, 01%) 

di Malang, 93 startup (7,87%) di Bandung, dan 85 startup (7,05%) di 

Yogyakarta. Makassar berada di urutan selanjutnya dengan 61 

startup. Kemudian, 59 startup berada di Denpasar sebanyak 59 unit. 
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Jumlah startup di Surabaya dan Solo masing-masing sebanyak 51 unit 

dan 50 unit. 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa startup digital di Kota 

Makassar juga mengalami perkembangan karena pada tahun 2019 

sebelum pandemi Covid-19 terdapat 34 jumlah perusahaan startup, 

kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah 61 perusahaan 

startup. 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak melihat 

adanya perbandingan sebelum pandemi dan masa pandemi Covid-19 

dalam proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan perusahaan 

startup dan juga dalam upaya perusahaan startup dalam 

memaksimalkan pemahaman mengenai market digital yang telah di 

sediakan oleh perusahaan startup. 

Selain itu terdapat juga perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yang menjadi pembaharuan dari penelitian ini 

adalah terletak pada kajian mengenai strategi dalam meningkatkan 

kualitas produk karena sebelum memasarkan suatu produk perlu 

memastikan kualitas yang didukung dengan pemeriksaan serta 

jaminan yang andal agar produk dapat dipasarkan dengan lebih 

mudah. Meskipun strategi yang lain telah dilaksanakan namun produk 

yang dihasilkan kurang baik maka akan mempengaruhi stabilitas 

pertumbuhan bisnis startup di masa pandemi Covid-19 khususnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada startup digital Kota Makassar 

yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diuraikan beberapa 

kesimpulan sebagi berikut : 

1. Manajemen strategi layanan yang telah diterapkan startup digital 

dalam pengelolaan digital yaitu mulai dengan menentukan 

identitas perusahaan, melakukan segmentasi pasar dan 

melakukan pengenalan hasil usaha dengan memberikan konten 

yang menarik di berbagai sosial media dengan tetap menjaga 

keamanan data pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan serta tetap mengevaluasi setiap strategi yang 

digunakan agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2. Penerapan manajemen relasi bisnis yang dibangun untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan yaitu tentunya dengan 

melakukan komunikasi yang baik dengan pelanggan atau klien 

agar setiap permasalahan dapat diatasi dan bisa memberikan 

pelayanan yang baik serta memberika produk yang berkualitas 

karena hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan 

93 
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dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan 

bersaing. 

3. Upaya yang dilakukan dalam mengelola digital marketing startup 

techno digital di masa pandemi Covid-19 yaitu; 1) 

memperkenalkan usaha, produk dan layanan yang di sediakan 

oleh perusahaan startup dengan sistem digitalisasi lewat sosial 

media,  2) Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan mulai dari 

pemesanan produk/jasa dan komunikasi dengan pelanggan lewat 

sosial media, platform dan aplikasi, 3) Berfokus pada 

meningkatkan kualitas produk yang diberikan kepada pelanggan. 

Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang negatif 

tetapi startup bisa menjadikan pandemi sebagai momen untuk 

berinovasi. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pertumbuhan 

bisnis startup techno digital pada masa pandemi Covid-19, terdapat 

rekomendasi dari peneliti, sebagai berikut : 

1.  Perlu melakukan kolaborasi dengan bisnis startup lainnya untuk 

memberikas edukasi serta pengenalan usaha secara daring 

maupun luring kepada masyarakat dengan tetap mengikuti 

protkol kesehatan. 
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2. Berkolaborasi dengan influencer adalah salah satu jalan yang 

cukup baik agar brand dapat dikenal oleh orang banyak dengan 

tujuan untuk meningkatkan  penjualan dan brand image yang 

positif dalam digital marketing 

3. Kolaborasi antara startup dengan pihak eksternal perlu 

dioptimalkan untuk memperluas jaringan, publikasi, dan 

mempermudah akses pendanaan. 

4. Diharapkan kepada bisnis startup digital dengan lebih 

meningkatkan kualitas layanan dan terus meningkatkan inovasi 

dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, agar usaha bisnis 

startup bisa dikenal dan digunakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam  

lagi mengenai strategi yang dilakukan bisnis startup digital 

dalam mempertahankan eksistensinya. 
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Coding Rumusan Masalah Informan 

1 

RM-1 

Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah diterapkan startup digital dalam pengelolaan 

digital marketing ? 

1.1  Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan digital marketing ?  

P.Startup 

1.2  
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil pengelolaan digital marketing yang 

belum maksimal ? 

1.3  
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau jasa dalam pengelolaan digital 

marketing ? 

1.4  
Bagaimana memastikan bahwa layanan digital marketing yang dikembangkan telah 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan ? 

1.5  
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap kebutuhan pelanggan dalam 

pengelolaan digital marketing ? 

1.6  
Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan startup digital dalam pengelolaan 

digital marketing ?   

1.1 Bagaimana anda mengetahui bahwa ada digital marketing tersebut ?  



1.2 Apa yang membuat anda tertarik untuk menggunakan digital mrketing tersebut ?  

 

 

Msy 

1.3 
Apakah anda akan tetap menggunakan digital marketing tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan anda ? 

1.4 Mengapa anda tetap menggunakan digital marketing tersebut ? 

1.5 Seberapa sering anda menggunakan aplikasi/ platform tersebut ? 

1.6 Sudah berapa lama anda menggunakan aplikasi/platform tersebut ? 

1.7 
Keuntungan apa yang anda dapat ketika menggunakan digital marketing tersebut 

dalam memenuhi kebutuhan anda ? 

2 

RM-2 

Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan startup techno digital ? 

2.1  Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan baru  startup techno digital ? 

 

 

P.Startup 

2.2  
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang sudah ada pada startup techno 

digital ?  

2.3  Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup techno digital ? 

2.4  
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah ada pada perusahaan startup 

techno digital? 

2.5  Bagaimana mengetahui kebutuhan pelangganstartup techno digital dimasa yang akan 



datang ? 

3 

RM-3 

Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengelolaan digital marketing startup techno digital 

dengan adanya pandemi Covid-19 dibidang ekonomi dan daya beli masyarakat? 

3.1  
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan digital marketing techno digital 

selama pandemi Covid-19 ? 

P. Startup 

3.2  
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa menggunakandigital marketing 

dikalangan masyarakat  selama pandemi Covid-19 ? 

3.3  
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau produk startup techno digital pada 

masa pandemi Covid-19 ? 

3.4  
Bagaimana membuat konten yang menarik dalam pengelolaan digital marketing untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

3.5  
Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup techno digital agar bisnis tetap 

berjalan dengan adanya pandemi Covid-19? 

 

Keterangan : 

P. Startup : Perusahaan Startup 

Msy  : Masyarakat pengguna digital marketing 



 

Lampiran 2. Lampiran Hasil Wawancara Dengan Informan 

 Proses wawancara dengan informan dilakukan dengan tiga cara, 
yaitu dengan wawancara langsung, wawancara via zoom, dan wawancara 
tidak langsung / tertulis melalui google form. 

1. Hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh Arif 
Rahmat selaku founder Kopitani yang dilaksanakan pada 
tanggal 11/1/2022 

No. Informan Pertanyaan Wawancara 

1 

 RM-1 
Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah 
diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

1.1  P.Startup 
Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan 
digital marketing ?  

Perencanaan yang pertama yaitu membuat konten yang menarik 
kemudian membuat perencanaan periklanan. Kami membuat ikan yang 
tinggi awarenessnya dulu dari berapa banyak orang yang melihat 
mengklik atau tertarik dengan iklan kami, dari iklan tersebut kita dapat 
melihat berapa banyak yang sudah mengklik dan komen iklan tersebut 
maka dari situah kami mendapatkan database dari pelanggan. Dari data 
tersebut kami buat iklan yang segmentasinya serupa maka dari itu baru 
kita iklankan jualannya. Jadi kami tidak langsung jualan karena kami cari 
dulu segmentasi yang umur berapa dan lokasi mana yang banyak 
menyukai dan komen konten dari iklan kami. 

1.2  P.Startup 
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil 
pengelolaan digital marketing yang belum maksimal ? 

Dalam mengatasinya kami kembali lagi ke database karena nyawanya 
atau kunci dari digital marketing yaitu di database. Jadi kalau misanya 
databasenya kurang bagus maka kita akan memperbaharui dengan 
membuat konten yang baru lagi kemudian kita lacak sampai ketemu 
dengan database yang betul-betul cocok. 

1.3  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau 
jasa dalam pengelolaan digital marketing ? 

Dari strategi itu yang pertama jika sudah jalan dari segi periklanan. Iklan 
yang kami paing gencar ada dua yaitu facebook.ads dan instagram.ads 
tapi jika kita juga suda memiliki database kita juga memakai e-mail 
marketing jadi kita reminder semua customer-customer kita misalnya jika 
kita mempunyai produk-produk baru. Selain itu kita juga kembangkan ke 
digital marketing lain seperti shoope, tokopedia dan ada platform 
tersendirinya juga dari Kopitani. Kalau platform tersendiri untuk produk 
kita mempunyai tiga palatform utama yaitu kopitani.id, kedai.kopitani.id, 
dan supplier.kopitani.id. Dalam iklan tersebut kita cantumkan semua link 
tersebut untuk langsung trhubung dengan platform kami dan bisa 
langsung melakukan transaksi. 



 

1.4  P.Startup 

Bagaimana memastikan bahwa layanan digital 
marketing yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan ? 

Kita evaluasi terus misalnya dari jumlah budget yang kita keluarkan 
perhari harus memenuhi target misalnya berapa yang closing hari itu 
juga, jadi dari situ kita lihat apakah sudah sudah efektif atau tidak. Selain 
itu kita lihat juga dari testimoni dan rating yang diberikan oleh customer 
yang sudah melakukan pembelian seperti di tokopedia atau shopee. 

1.5  P.Startup 
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap 
kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

Kalau kami di digital marketing cuman jalan saja dengan melakukan 
pengenalan produk dengan iklan dan konten-konten yang menarik di 
beberapa sosial media kita sampai pelanggan membeli produk kita 
karena yang paling utama itu adalah produk jadi jika produk kita bagus 
dan berkualitas maka pelanggan juga akan loyal dalam melakukan 
pebelian di digital marketing kita.  

1.6  P.Startup 
Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan 
startup digital dalam pengelolaan digital marketing ?   

Kita memang dari awal sudah komitmen dengan tim-tim yang lain agar 
tidak menyalahgunakan database pelanggan. Database dari pelanggan 
itu kita simpan dengan sebaik-baiknya karena data pelanggan tersebut 
adalah privasi jadi kita hanya menggunakannya jika kita melakukan 
pengenalan produk melalui e-mail marketing. 
   

2 

 RM-2 
Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan startup techno digital ? 

2.1  P.Startup 
Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan 
baru  startup techno digital ? 

Kalau pelanggan yang baru kan biasaya bertanya-tanya dulu mengenai 
produk yang kita jual itu lewat chat atau kolom komentar jadi disitulah kita 
membangun hubungan dengan pelanggan dengan cepat merespon 
pertanyaan-pertanyaan pelanggan baru tersebut. Karena kebanyakan 
juga pelanggan lebih suka closing lewat chat setelah bertanya-tanya 
mengenai produk yang di sediakan. 

2.2  P.Startup 
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang 
sudah ada pada startup techno digital ?  

Dalam memahami kebutuhan pelanggan yang sudah ada kita lihat dari 
testimoni dan reviewnya mengenai produk kita, karena dari beberapa 
konsumen ada yang berbeda selera. Kita juga sering bertanya kepada 
konsumen apa saja yang mereka inginkan karena lagi-lagi seleranya 
berbeda jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan produk 
yang pelanggan inginkan. 
2.3  P.Startup Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup 



 

techno digital ? 

Selama ini kalau ada keluhan dari pelanggan kita membangun 
komunikasi dengan baik dengan merespon terus dan memberikan solusi 
yang terbaik untuk pelanggan. Karena biasanya ada pelanggan yang 
kurang puas dengan produk kita maka dari situ kita akan memperbaiki 
produk kita dan menjadikan hal tersebut sebagai pendorong untuk 
memperbaiki produk agar lebih baik lagi. 

2.4  P.Startup 
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada pada perusahaan startup techno digital? 

Kita membangun komunikasi dengan pelanggan yaitu dengan sharing-
sharing apa saja yang menjadi kendala yang dialami pelanggan agar kita 
bisa memberikan solusi yang terbaik. 

2.5  P.Startup 
Bagaimana mengetahui kebutuhan pelangganstartup 
techno digital dimasa yang akan datang ? 

Kita mengetahui perkembangan itu terjadi sangat cepat khususya produk 
yang kita jual adalah kopi jadi kita melihat tren-tren kedepan itu seperti 
apa, karena seperti yang kita lihat biasanya setiap tahun itu berbeda-
beda misalnya tahun ini yang tren itu kopi susu aren dan tahun depan itu 
bisa berubah lagi jadi kita itu selalu mempelajari tren dari konsumen itu 
sendiri. 

   

3 

 RM-3 
Bagaimana upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan digital marketing startup techno digital 
dengan adanya pandemi Covid-19dibidang ekonomi 
dan daya beli masyarakat? 

3.1  P.Startup 
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan 
digital marketing techno digital selama pandemi Covid-
19 ? 

Kita sangat berdampak sekali karena tanpa digital marketing kita tidak 
bisa memasarkan produk kita apalagi di masa pandemi kita tidak bisa 
bertemu langsung dengan pelanggan. Karena data base yang kita dapat 
dari ofline atau dari kenalan itu tidak cukup 10% dan kabanyakan 
database kita itu dari online semua. 

3.2  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa 
menggunakan digital marketing dikalangan masyarakat  
selama pandemi Covid-19 ? 

Kembali lagi ke produk karena digital marketing itu kan hanya jalan atau 
alat yang digunakan dalam memasarkan produk jadi kita fokuskan juga 
dalam pengembangan kualitas produk yang lebih baik. Setiap produk itu 
ada segmentasi pasarnya jadi kita harus mengetahui segmenya itu 
larinya kemana, kemudian sisanya di pemasaran produk di digital 
marketingnya yang dikembangkan.  

3.3  P.Startup 
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau 
produk startup techno digital pada masa pandemi 
Covid-19 ? 



 

Informasi usaha yang pertama itu kita  perkenalkan di semua sosial 
media kita seperti facebook, instagram, whatsapp, e-mail marketing, 
google.ads dan youtube. Di sosial media kita itu membuat konten-konten 
menarik yang terupdate khususnya di facebook dan instagram. 

3.4  P.Startup 
Bagaimana membuat konten yang menarik dalam 
pengelolaan digital marketing untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

Yang selama ini kita terapkan yaitu kita membuat konten sesuai dengan 
apa yang terjadi saat itu, misalnya bulan ini yang tren adalah kejuaraan 
bola maka kita ambil beberapa potretnya kemudian kita edit dan dijadikan 
sebagai konten untuk memasarkan produk kita. Semakin tren atau 
terbaru konten yang kita buat maka banyak juga konsumen yang tertarik 
meliha konten dan produk itu sendiri. 

3.5  P.Startup 

Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup 
techno digital agar bisnis tetap berjalan dengan adanya 
pandemi Covid-19? 

Harus selalu mengikuti trend yang ada dan selalu mengembangkan 
produk lebih baik lagi dengan mempertahankan khas atau value yang 
ada pada perusahaan kami yaitu misalnya jika ada supplier yang mebeli 
produk maka kita juga bisa membuatkan logo tersendiri untuk suppllier 
jadi mereka tinggal menjual saja. 

 

  



 

2. Hasil wawancara yang dilakukan melalui zoom oleh Ryan 
Ardiyansyah selaku founder Hukum Digital yang dilaksanakan 
pada tanggal 24/1/2022 

 

No. Informan Pertanyaan Wawancara 

1 

 RM-1 
Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah 
diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

1.1  P.Startup 
Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan 
digital marketing ?  

Sebelumnya dalam digital marketing ini kami diawalnya itu memang 
susah karena untuk mempelajari digital marketing itu membutuhkan 
waktu mulai dari riset, validasi, dsb. Sekarang kami punya facebook, 
instagram dan sosial media yang lain, nah  dari sosial media tersebut kita 
bisa beriklan untuk bisa menjangkau orang-orang yang berada di 
Indonesia bagia Timur karena Hukum Digital cakupannya masih 
Indonesia Bagian Timur. 

1.2  P.Startup 
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil 
pengelolaan digital marketing yang belum maksimal ? 

Untuk masalah kendalanya, kalau untuk di Hukum Digital itu sendiri untuk 
saat ini kendalanya berada pada jangkaunnya karena namanya digital 
marketing juga butuh modal, karena modal yang kita keluarkan itu tidak 
sedikit. Seperti endorse itu kita mencari orang-orang yang mempunyai 
power lebih untuk menarik konsumen atau klien. Jadi kendalanya 
hanyalah di masalah pendanaan. 
 

1.3  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau 
jasa dalam pengelolaan digital marketing ? 

kita mencari hal-hal yang lagi firal apalagi kalau bericara tentang hukum 
legal itu agak baku kayak orang agak takut akan peraturan, nah di 
Hukum Digital itu  kita mencari cara bagaimana mengemas layanan-
layanan hukum ini supaya lebih bermasyarakat atau lebih mudah agar 
masyarakat tertarik untuk memakai layanan hukum digital. Jadi di setiap 
postingan itu kita membuatnya dengan tema-tema yang lucu supaya 
orang-rang yang melihat postingan dari hukum digital tertarik untuk 
memakai layanan hukum digital.  

1.4  P.Startup 

Bagaimana memastikan bahwa layanan digital 
marketing yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan ? 

Kembali lagi ke validasi, hukum digital ini sudah berdiri sejak tahun 2019 
sampai saat ini jadi sudah 3 tahun jadi kita sudah mempunyai data-data 
yang falid untuk bisa membuat layanan-layanan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Mengapa kita hanya memakai empat layanan itu 
karena itu yang dibutuhkan kebanyakan masyarakat saat ini 



 

1.5  P.Startup 
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap 
kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

Untuk saat ini kami melihat hasil validasi yang baik dari masyarakat maka 
kami sudah mengembangkan dan masuk ke aplikasi, diaplikasipun 
keamanan data akan lebih terjaga, dan aplikasi akan laouncing di bulan 
februari 2022. 

1.6  P.Startup 
Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan 
startup digital dalam pengelolaan digital marketing ?   

Untuk memastikan keamanan data ada namanya hak cipta, di hukum 
digital menggunakan sooftware jadi kami juga daftarkan hak ciptanya. 
Dan untuk keamanan juga kita mempunyai tim-tim IT yang ahli di 
bidangnya jadi tidak gampang untuk di bobol jadi keamanan data klien 
hukum digital sudah dijamin keamanan datanya. 
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 RM-2 
Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan startup techno digital ? 

2.1  P.Startup 
Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan 
baru  startup techno digital ? 

Di hukum digital mempunyai tim dengan bidang tersendiri mulai dari 
kemitraan dan klien yang mengatur bagaimana caranya untuk 
membangun hubungan yang harmonis. Di hukum digital sendiri 
mempunyai bidangnya tersendiri untuk melakukan riset dan bagaimana 
caranya untuk membuat klien merasa nyaman. 

2.2  P.Startup 
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang 
sudah ada pada startup techno digital ?  

Kebutuhan pelanggan yang sudah menggunakan jasa hukum digital 
dapat kita lihat dari hasil validasi. Untuk saat ini kami mempunyai data 
yang falid untuk membuat layanan yang sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Maka dari itu kami hanya memakai empat layanan di hukum 
digital karena itulah yang dibutuhkan kebanyakan masyarakat saat ini. 

2.3  P.Startup 
Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup 
techno digital ? 

Keluhan yang masuk dari klien kita lihat dari sisi positifnya karena 
keluhan itu sebagian dari riset juga, jadi ketika ada beberapa klien yang 
mengeluh maka akan kita catat sebagai data kita untuk bisa 
mengembangkan layanan yang lebih baik lagi. 

2.4  P.Startup 
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada pada perusahaan startup techno digital? 

Di hukum digital kita memberikan pelayanan yang maksimal untuk klien, 
serta tetap membangun hubungan dengan komunikasi yang intens serta 
memberikan edukasi-edukasi mengenai pengetahuan tentang hukum 
yang dikemas berupa konten menarik dan di sebarkan ke sosial media 
hukum digital. 



 

2.5  P.Startup 
Bagaimana mengetahui kebutuhan pelangganstartup 
techno digital dimasa yang akan datang ? 

Seperti yang kita ketahui pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 bahwa 
Indonesia adalah negara hukum, jadi apapun profesinya dan apapun 
kegiatannya itu semuanya mempunyai konsekuensi hukumnya itu 
sendiri. Jadi memang masyarakat Indonesia itu tidak bisa terlepas dari 
namanya hukum. Makanya hukum digital ini hadir dari tahun 2019 untuk 
menjangkau pasar sampai 20 atau 30 tahun kedepan secara sistem 
digitalisasi. Karena bayangkan jika orang  mempunyai masalah ingin 
konsultasi hukum harus mencari pengacara yang sesuai dengan 
klasifikasi bidang masalahnya otomatis dia tidak tau mencari pengacara 
yang sesuai, dimana harus mencari alamat atau mencari tau di google 
mengenai pengacaranya bagus atau tidak. Dengan hadirnya hukum 
digital orang lebih mudah lagi untuk mendapatkan pengacara sesuai 
dengan klasifikasi masalahnya dan tidak harus bertemu secara langsung 
karena bisa melalui chat atau telfon. 
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 RM-3 
Bagaimana upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan digital marketing startup techno digital 
dengan adanya pandemi Covid-19 dibidang 
ekonomi dan daya beli masyarakat? 

3.1  P.Startup 
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan 
digital marketing techno digital selama pandemi Covid-
19 ? 

Di awal tahun 2020 di bulan 3 atau bulan 4 itu kita sempat merasakan 
sekali karena banyaknya usaha-usaha yang tutup, banyak juga 
masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan sedangkan layanan 
kami memang fokusnya ke situ. Jadi dari situ kami mulai untuk 
melakukan seminar secara daring untuk memberikan edukasi kepada 
masyarakat. 

3.2  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa 
menggunakandigital marketing dikalangan masyarakat  
selama pandemi Covid-19 ? 

Kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa apabila ada 
masyarakat yang melanggar dari PPKM itu pasti ada konsekuensinya. 
Jadi kebanyakan orang-orang beralih ke instagram untuk membaca 
artikel-artikel begitupun juga di website, jadi masyarakat tidak hanya bisa 
menggunakan layanan hukum digital untuk keperluan hukumnya tetapi 
bisa juga untuk menambah pengetahuan mengenai hukum. 

3.3  P.Startup 
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau 
produk startup techno digital pada masa pandemi 
Covid-19 ? 

Kami memperkenalkan informasi usaha di semua media sosial kami 
seperti facebook, instagram dan saial media yang lainnya.  
3.4  P.Startup Bagaimana membuat konten yang menarik dalam 



 

pengelolaan digital marketing untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

Sama saja dengan jawaban sebelumnya bahwa kita mebuat konten yang 
menarik dengan mencari hal-hal yang lagi firal, nah di Hukum Digital itu  
kita mencari cara bagaimana mengemas layanan-layanan hukum ini 
supaya lebih bermasyarakat atau lebih mudah agar masyarakat tertarik 
untuk memakai layanan hukum digital. Jadi di setiap postingan itu kita 
membuatnya dengan tema-tema yang lucu supaya orang-rang yang 
melihat postingan dari hukum digital tertarik untuk memakai layanan 
hukum digital. 

3.5  P.Startup 

Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup 
techno digital agar bisnis tetap berjalan dengan adanya 
pandemi Covid-19? 

Di hukum digita itu sendiri mempunyai visi dan misi yaitu bagaimana 
caranya supaya hukum digital ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, 
bisa menikmati layanan hukum yang lebih praktis dan lebih mudah jadi 
kami tetap bergerak dan berkembang untuk kenyamanan masyarakat 
dalam menggunakan layanan hukum digital. 

 

  



 

3. Hasil wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 
Google Form oleh Andi Azat Yusran selaku manajer produk 
Panganku yang dilaksanakan pada tanggal 20/1/2022 

 

No. Informan Pertanyaan Wawancara 

1 

 RM-1 
Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah 
diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

1.1  P.Startup 
Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan 
digital marketing ?  

Perencanaan yang kami lakukan adalah mencari tau apa kebutuhan 
masyarakat sekaranng ini apalagi di masa pandemi semua kegiatan di 
batasi, setelah mengetahui apa saja yang masyarakat butuhkan 
selanjutnya adalah mengklasifikasi target pemasaran setelah itu kami 
baru mulai untuk membuat atau menyusun konten yang menarik dan unik 
agar masyarakat tertarik pada digital marketing kami. 

1.2  P.Startup 
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil 
pengelolaan digital marketing yang belum maksimal ? 

Seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang kita dilakukan pasti ada 
kendalanya. Kami biasanya dalam mengatasi adanya penyebab yang 
belum maksimal yaitu dengan tetap memantau dan mengevaluasi setiap 
strategi-strategi yang digunakan apakah sudah maksimal atau belum. 

1.3  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau 
jasa dalam pengelolaan digital marketing ? 

Dalam meningkatkan strategi promosi produk kami adalah dengan 
membuat iklan dengan konten-konten yang menarik dengan melihat apa 
saja yang lagi firal di saat itu dan kami jadikan konten untuk pemasaran 
produk sehingga masyarakat tertarik untuk melihat iklan kami. Selain itu 
dalam digital marketing kami juga menyediakan promo seperti gratis 
ongkir kepada masyarakat khususnya daerah makassar ini. 

1.4  P.Startup 

Bagaimana memastikan bahwa layanan digital 
marketing yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan ? 

Kami bisa mengetahuinya dengan melihat hasil review pelanggan karena 
biasanya pelanggan setelah membeli produk kami di aplikasi atau 
platform Panganku biasanya menyertakan komentar atau memberikan 
rating terhadap aplikasi atau dengan pelayanan yang kami berikan.  

1.5  P.Startup 
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap 
kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

Kami lebih mengarah ke iklan, kami menentukan konten iklan digital yang 
menarik dan bisa menggaet pelanggan seperti membuat materi yang 
berisikan meme hingga caption yang sedang firal di masyarakat saat itu. 
Jadi pembaruan iklan dengan konten-konten yang menarik dan tentunya 



 

dengan menyediakan produk dengan kuaitas  yang baik. 

1.6  P.Startup 
Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan 
startup digital dalam pengelolaan digital marketing ?   

Keamanan data pelanggan itu sangat penting demi menjaga  privasi 
pelanggan itu sendiri, jadi untuk memastikan data pelanggan aman yaitu 
awalnya memang ada komitmen dengan tim lain untuk tidak 
menyalahgunakan data pellanggan meskipun mungkkin akan terjadi 
human eror namun kami tetap berusaha untuk menjaga data pelanggan 
tersebut.  
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 RM-2 
Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan startup techno digital ? 

2.1  P.Startup 
Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan 
baru  startup techno digital ? 

Membangun hubungan dengan pelanggan sangat di perlukan agar 
pelanggan tetap loyal. Yang pertama yaitu dengan meluangkan waktu 
untuk melakukan komunikasi yang intens misalnya ingin bertanya 
mengenai produk yang sedang kita jual dan apa saja yang tersedai 
dalam aplikasi yang sedang kita gunakan. Kita juga harus bisa lebih 
memahami apa yang pelanggan harapkan setelah itu kami meminta 
pelanggan memberikan feedback yaitu berupa saran atau kritik mengenai 
produk yg ada. 

2.2  P.Startup 
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang 
sudah ada pada startup techno digital ?  

Kalau pelanggan yang sudah ada itu hampir sama dengan jawaban 
sblumnya yaitu dengan meminta pelanggan untuk memberikan feedback 
berupa saran dan kritik agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi 
kebutuhan dari pelanggan tersebut.  

2.3  P.Startup 
Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup 
techno digital ? 

Mengatasi keluhan pelanggan dengan cepat tanggap terhadap setiap 
keluhan pelanggan setelah itu sama-sama mencari tau penyebab dari 
keluhan tersebut dengan tetap membangun komunikasi yang baik dan 
menawarkan solusi yang baik bagi pelanggan tersebut agar pelanggan 
juga merasa diperhatikan. 

2.4  P.Startup 
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada pada perusahaan startup techno digital? 

Tetap dengan melakukan komunikasi yang baik terhadap pelanggan, 
mengatasi setiap keluhan yang ada, biasaya juga memberikan reword 
seperti gratis ongkir setiap pembelian produk atau memberikan diskon 
yang menarik. Mempertahankan pelanggan juga tetntunya dengan 
menjadikan produk kita menjadi produk yang berkualitas bagus sehingga 
pelanggan tetap loyal. 

2.5  P.Startup Bagaimana mengetahui kebutuhan pelanggan startup 



 

techno digital dimasa yang akan datang ? 

Seain meminta feedback dari para pelanggan, kita juga harusnya 
mengetahui trand yang ada dan kita harus tetap mengikuti arus trend 
yang ada saat itu, agar produk yang di sediakan juga tetap sesuai 
dengan kebutuhan para pelanggan. 
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 RM-3 
Bagaimana upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan digital marketing startup techno digital 
dengan adanya pandemi Covid-19 dibidang 
ekonomi dan daya beli masyarakat? 

3.1  P.Startup 
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan 
digital marketing techno digital selama pandemi Covid-
19 ? 

dampak pandemi covid-19 sangat terasa di dunia bisnis dan ekonomi, 
pola pemasaranpun berubah setelah diberlakukan PSBB, kami 
menyikapinya dengan cepat mengubah strategi pemasaran digital 
melalui sosial media dan sekarang Panganku mempunyai platform dan 
aplikasi yang digunakan untuk membeli sembako hasil budidaya petani 
dan peternak.   

3.2  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa 
menggunakan digital marketing dikalangan masyarakat  
selama pandemi Covid-19 ? 

Meningkatkan daya beli produk itu deangan berfokus pada menyediakan 
iklan berupa konten yang menarik serta menyediakan produk yang 
berkualitas dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pelanggan. 

3.3  P.Startup 
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau 
produk startup techno digital pada masa pandemi 
Covid-19 ? 

Kami memperkenakan informasi usaha kami dengan memasang iklan 
mengenai produk yang di tawarkan serta memperkenalkan mengenai 
apa itu panganku di di beberapa sosial media kami seperti instagram, 
facebook, serta youtube. 

3.4  P.Startup 
Bagaimana membuat konten yang menarik dalam 
pengelolaan digital marketing untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

Membuat konten yang menarik itu dengan mengikuti apa yang lagi trend 
saat itu seperti meme atau caption yang lai firal kemudian kita angkat 
materi tersebut untuk di jadikan konten iklan yang menarik. 

3.5  P.Startup 

Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup 
techno digital agar bisnis tetap berjalan dengan adanya 
pandemi Covid-19? 

Kami tetap melakukan evaluasi mengenai usaha kami dengan tetap 
memberikan kualitas produk yang baik, pelayanan yang baik, serta tetap 
berusaha memberikan yang terbaik kepada pelanggan apalagi di masa 



 

pandemi ini kebanyakan masyarakat menghabiskan waktu di rumah, 
dengan adanya Panganku lebih mempermudah masyarakat dalam 
berbelanja khususnya sembako yang di sediakan oleh Panganku. 

 
 

  



 

4. Hasil wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 
Google Form oleh Kasman Suherman selaku co-founder 
Digital Desa yang dilaksanakan pada tanggal 27/1/2022 

 

No. Informan Pertanyaan Wawancara 

1 

 RM-1 
Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah 
diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

1.1  P.Startup 
Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan 
digital marketing ?  

sebelum mengelola digital marketing yang pertama kami lakukan adalah 
menentukan identitas perusahaan dulu mengenai apa visi dan misi, apa 
saja prioritas dan tujuan yang ingin di capai oleh digital desa. setelah 
menentukan identitas perusahaan barulah kami mengumpulkan data dan 
menyusun strategi dalam memperkenalkan digital desa. sebelumnya 
juga kami melakukan riset mengenai apa saja kendala yang dialamai 
masyarakat di kehidupan sehari-hari dan kebanyakan yang menjadi 
kendala adalah masalah teknologi di desa misalnya seperti informasi 
mengenai pembangunan desa, administrasi, kependudukan, promosi 
potensi, pelayanan publik dan anggaran. Jadi digital desa diperuntukkan 
untuk pemerintah desa dan untuk masyarakat desa. 

1.2  P.Startup 
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil 
pengelolaan digital marketing yang belum maksimal ? 

Jika pengelolaan digital marketing belum maksimal yang dilakukanadalah 
langsung mengoreksi dan memperbaikinya. Namun sekarang ini layanan 
yang diberikan oleh digital desa sudah baik karena sudah ditangani oleh 
beberapa tim yang memang sudah ahli dalam bidangnya. 

1.3  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau 
jasa dalam pengelolaan digital marketing ? 

Dalam digital marketing yang sangat di perlukan adalah bagaimana cara 
kita memperkenalkan atau mempromosikan hasil usaha yang di miliki 
suatu perusahaan. Digital desa meningkatkan strategi promosi dengan 
membuat iklan dengan konten yang menarik perhatian konsumen. Iklan 
tersebut kemudian di upload di berbagai sosial media digital desa agar 
masyarakat lebih mengenal digital desa itu seperti apa. 

1.4  P.Startup 

Bagaimana memastikan bahwa layanan digital 
marketing yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan ? 

Cara memastikannya yaitu dengan kembali melihat data yang ada jadi di 
digital desa sudah ada 489 desa yang sudah menggunakan digitala 
desa, 107 kabupaten dan 7.883 orang yang sudah menggunakan aplikasi 
digital desa ini. Jadi menurut kami sedikit banyaknya pengguna digital 
desa itu dapat menentukan apakah layanan sudah maksimal atau belum. 
Layanan yang sesuai juga dapat di lihat dari review si pengguna jadi ada 



 

beberapa review dari beberapa kepala desa bahwa digides ini sangat 
membantu dalam mengelola administrasi desa yang terdapat di website 
atau palatform digital desa. 

1.5  P.Startup 
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap 
kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

Untuk saat ini layanan pada digital desa tergolong sudah baik dalam 
memenuhi kebutudan administrasi desa namun digital desa tetap 
berkmitmen untuk terus melakukan pengembangan jika misalnya ada 
update terbaru atau penambahan administrasi model baru maka akan 
tetap melakukan pegembangan yang didukung oleh beberapa tim teknis 
yang kompeten dibidang teknologi. 

1.6  P.Startup 
Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan 
startup digital dalam pengelolaan digital marketing ?   

Dalam platform atau website digital desa sudah didukung oleh SSL 
singkatan dari Secure Socket Layer dimana SSL ini berfungsi sebagai 
pengaman data yang terjadi melalui jaringan internet. Jadi data-data 
yang penting  akan di enkripsi agar tidak ada oknum yang tidak 
bertangungjawab yang dapat menyalahgunakan data tersebut. 
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 RM-2 
Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan startup techno digital ? 

2.1  P.Startup 
Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan 
baru  startup techno digital ? 

Pelangggan baru biasanya memberikan pertanyaan mengenai produk 
atau usaha kita jadi kita memberikan pelayanan yang baik dengan 
memberikan pemahaman atau menjawab segala pertanyaanpelanggan 
baru dengan melakukan kominikasi yang baik. kami juga memberikan 
edukasi kepada pelanggan baru mengenai layana yang di sediakan 
digital desa dan keuntungan jika  menggunakannya. 

2.2  P.Startup 
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang 
sudah ada pada startup techno digital ?  

Memahami kebutuhan pelanggan itu lebih ke memberikan pelayanan 
yang memuaskan bagi pelanggan serta membangun komunikasi yang 
intens jadi jika pelanggan atau pengguna digital desa mempunyai 
keluhan maka kami dengan senang hati membantu dalam memecahkan 
setiap masalahnya. 

2.3  P.Startup 
Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup 
techno digital ? 

Setiap keluhan yang masuk akan dikomunikasikan besama dan 
memberikan solusi yang dibutuhkan demi menjaga kepercayaan 
pelanggan. Setiap keluhan juga dapat diinfrmasikan dan menjawab 
segala keluhan pelanggan di berbagai sosial media supaya yang lain 
juga bisa mengetahui informasi yang diberikan . Keluhan juga bisa 



 

mendorong kita untuk membangun usaha lebih baik lagi. 

2.4  P.Startup 
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada pada perusahaan startup techno digital? 

Mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memberi 
update informasi di berbagai sosial media mengenai layanan digital desa 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tetap menjalin komunikasi 
dengan baik. 

2.5  P.Startup 
Bagaimana mengetahui kebutuhan pelanggan startup 
techno digital dimasa yang akan datang ? 

Kebutuhan pelanggan pasti berbeda beda jadi kita hanya tetap mengikuti 
tren yang ada dengan melihat juga apa saja yang di butuhkan 
masyarakat saat itu agar kita bisa update mengenai pelayanan desa apa 
saja yang saat itu dibutuhkan oleh pemerintah desa dan warga desa itu 
sediri. 
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 RM-3 
Bagaimana upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan digital marketing startup techno digital 
dengan adanya pandemi Covid-19 dibidang 
ekonomi dan daya beli masyarakat? 

3.1  P.Startup 
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan 
digital marketing techno digital selama pandemi Covid-
19 ? 

Dampak yang dirasakan lebih ke terbatasnya ruang gerak untuk 
langsung terjun lapangan mensosialisasikan program digital desa ini, 
namun adanya digital marketing lebih mempermudah kami sebagai 
pelaku usaha untuk memasarkan atau memperkenalkan produk secara 
online ke masyarakat. 

3.2  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa 
menggunakandigital marketing dikalangan masyarakat  
selama pandemi Covid-19 ? 

kita lebih ke memperkenalkan atau mensosialisasikan digital desa lewat 
berbagai media sosial agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui 
layanan-layanan apa saja yang dapat menguntungkan bagi masyarakat. 

3.3  P.Startup 
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau 
produk startup techno digital pada masa pandemi 
Covid-19 ? 

Di masa pandemi ini seperti yang kita ketahui bahwa banyak kegiatan 
yang terhambat sehingga jalan satu satunya yang dilakukan digital desa 
adalah lebih gencar mengiklankan usaha di beberapa sosial media digital 
desa. 

3.4  P.Startup 
Bagaimana membuat konten yang menarik dalam 
pengelolaan digital marketing untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

Membuat konten yang menarik dengan konteks yang lebih praktis, 
membuat konten  yang positif dan tetap relevan. Kita juga harus 



 

menghindari kesan negatif yang dapat merusak brand bisnis. 

3.5  P.Startup 

Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup 
techno digital agar bisnis tetap berjalan dengan adanya 
pandemi Covid-19? 

Selalu memberikan edukasi mengenai layanan diigital desa di beberapa 
sosial media serta digital desa tetap berupaya untuk lebih baik dan tetap 
update mengenai layanan-layanan apa saja yang di perlukan masyarakat 
dan pemerintah desa.  

 

 

  



 

5. Hasil wawancara yang dilakukan dengan menggunakan 
Google Form oleh Emmy Ariyani selaku founder Enjoys.Id 
yang dilaksanakan pada tanggal 28/1/2022 

 

No. Informan Pertanyaan Wawancara 

1 

 RM-1 
Bagaimana manajemen strategi layanan yang telah 
diterapkan startup digital dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

1.1  P.Startup 
Bagaimana membuat perencanaan dalam pengelolaan 
digital marketing ?  

pertaman yang kami lakukan adalah mencari tau dulu apa yang menjadi 
selera masyarakat khususnya di Makassar karena kami bergerak dalam 
usaha kuliner jadi kami harus mengetahui makanan apa saja yang di 
sukai banyak masyarakat, setelah itu kami mulai membuat iklan dengan 
konten yang menarik kemudian kami upload di sosial media khususnya di 
instagram dan facebook 

1.2  P.Startup 
Bagaimana mengatasi adanya penyebab hasil 
pengelolaan digital marketing yang belum maksimal ? 

kami meminimalisir kendala yang terjadi dengan tetap mengevaluasi 
setiap strategi yang kami gunakan, misalnya dalam strategi promosi 
usaha jika belum maksimal maka kami selalu mengevaluasi dan 
memperbaharui konten-knten yang kami buat dengan menyesuaikannya 
dengan isu-isu yang lagi tren atau yang lagi viral 

1.3  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan strategi promosi produk atau 
jasa dalam pengelolaan digital marketing ? 

kami tentunya membuat konten yang materinya sesuai dengan berita 
atau isu-isu yang firal disaaat itu. dari konten yang kami buat tersebut 
kemudian di upload di sosial media kami utamanya Instagram dan 
facebook. selain itu kami juga mengembangkan market digital kami 
melalui grabfood, gofoood dan shopeefood. 

1.4  P.Startup 
Bagaimana memastikan bahwa layanan digital 
marketing yang dikembangkan telah sesuai dengan 
kebutuhan pelanggan ? 

kami selalu mengevaluasi setiap progres yang terjadi misalnya dengan 
melihat berapa jumlah yang telah memesan makanan/minuman 
perharinya. selain itu kami lihat juga dari testimoni tiap pelanggan. Selain 
di platform Enjoys.id di gofood dan grabfood juga kami melihat rating 
yang diberikan oleh pelanggan mengenai makanan yang sudah dipesan. 

1.5  P.Startup 
Layanan apa yang perlu dikembangkan terhadap 
kebutuhan pelanggan dalam pengelolaan digital 
marketing ? 

kami lebih ke promosi untuk memasarkan produk melalui iklan dan 
berfokus kepada penyediaan menu dengan resep bumbu yang khas.  

1.6  P.Startup Bagaimana memastikan  keamanan data pelanggan 



 

startup digital dalam pengelolaan digital marketing ?   

kami menerapkan enkripsi yaitu fitur yang digunakan untuk pengamanan 
data pelanggan, selain itu kami meminimalisir tejadinya human eror 
dengan tetap hati-hati dalam memanfaatkan data para pelanggan kami. 

2 

 RM-2 
Bagaimana penerapan manajemen relasi bisnis 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan startup techno digital ? 

2.1  P.Startup 
Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan 
baru  startup techno digital ? 

kami membangun komunikasi yang intens terhadap pelanggan karena di 
platform kami biasanya pelanggan baru itu selalu bertanya dulu 
mengenai produk melalui chat. 

2.2  P.Startup 
Bagaimana memahami kebutuhan pelanggan yang 
sudah ada pada startup techno digital ?  

kami memahami kebutuhan pelanggan dengan melihat komentar-
komentar yang mereka tinggalkan lewat kolom komentar di platform kami 
biasanya para pelanggan memberikan saran dan kritik mengenai produk 
kami , adapun pada gofood dan grabfood kami lihat dari rating yang 
diberikan oleh pelanggan. 

2.3  P.Startup 
Bagaimana mengatasi keluhan para pelanggan startup 
techno digital ? 

dalam mengatasi keluhan pelanggan utamanya yaitu membangun 
komunikasi yang baik via chat, serta mencari tau apa yang menjadi 
kendala serta mencari solusi dari keluhan tersebut. 

2.4  P.Startup 
Bagaimana mempertahankan pelanggan yang sudah 
ada pada perusahaan startup techno digital? 

kami tetap berfokus untuk mempertahankan cita rasa dari produk yang 
kami sediakan, karena jika makanan yang tersedia memiliki cita rasa 
yang enak maka pelanggan pun bisa loyal dan tetap memilih prodak kita 
untuk di beli kembali.  

2.5  P.Startup 
Bagaimana mengetahui kebutuhan pelanggan startup 
techno digital dimasa yang akan datang ? 

kalau di masa yang akan datang kami melihat kebutuhan pelanggan 
dengan menyesuaikan tren yang ada karena setiap pelanggan ada yang 
seleranya tetap sama ada juga yang berbeda-beda jadi disisi lain kami 
mempertahankan produk yang ada sembari membuat produk baru yang 
sesuai dengan selera masyarakat kedepannya.  

   

3 

 RM-3 
Bagaimana upaya yang dilakukan dalam 
pengelolaan digital marketing startup techno digital 
dengan adanya pandemi Covid-19 dibidang 
ekonomi dan daya beli masyarakat? 

3.1  P.Startup 
Dampak apa saja yang dirasakan dalam pengelolaan 
digital marketing techno digital selama pandemi Covid-



 

19 ? 

banyak dampak yang terjadi apalagi di pandemi ini, banyak perusahaan 
kuliner yang sempat drop karena dibatasinya penjualan ofline, namun 
dengan adanya digital marketing kami lebih mudah memasarkan prooduk 
kami . karena dimasa pandemi ini jarang pelanggan yang datang langsug 
atau membeli secara offline, kebanyakan masyarakat sekarang lebih 
memilih memesan secara online karena lebih praktis. 

3.2  P.Startup 
Bagaimana meningkatkan daya beli produk atau jasa 
menggunakandigital marketing dikalangan masyarakat  
selama pandemi Covid-19 ? 

kembali lagi ke promosi produk dan mempertahankan cita rasa produk 
yang disediakan karena jika produk yang kita sajikan enak dan sesuai 
dengan selera pelanggan maka pelanggan pun kemungkinan besar 
untuk membeli kembali produk yang kami sediakan. 

3.3  P.Startup 
Bagaimana memperkenalkan informasi usaha atau 
produk startup techno digital pada masa pandemi 
Covid-19 ? 

kami memperkenalkan usaha dan produk kami melalui sosial media kami 
khususnya di facebook dan instagram.  

3.4  P.Startup 
Bagaimana membuat konten yang menarik dalam 
pengelolaan digital marketing untuk meningkatkan daya 
beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ? 

dalam membuat konten yang menarik tentunya kami terlebih dahulu 
melihat isu atau berita yang lagi firal saat itu dan dari situlah kita buat 
konten yang menarik sehngga peanggan tertarik untuk melihat usaha 
dan produk yang kami tawarkan.  

3.5  P.Startup 
Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan startup 
techno digital agar bisnis tetap berjalan dengan adanya 
pandemi Covid-19? 

kami berfokus kepada memperkenalkan prooduk dan mempertahankan 
khas yang ada pada usaha kami seperti menggunakan bumbu nusantara 
yang diolah secara tradisional dengan mengurangi pengolahan bumbu 
dengan mesin karena kami membuat bumbu dengan menggunakan 
ulekan.  

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Hasil wawancara yag dilakukan menggunakan Google Form 
oleh masyarakat mengenai penggunaan digital marketing. 

No Nama Inisial Hasil/Tgl Wawancara 

1 Ari Usnaidi AU 

Digital marketing sangat 
menguntungkan karena memudahkan 
saya dalam memesan produk selain itu 
kita juga bisa bertanaya mengenai 
produk apa saja yang disediakan. 
(13/1/2022) 

2 
Ahmad 
Baharuddin 

AB 

Saya lebih mudah dalam memesan 
produk jika stok produk yang saya 
inginkan sudah habis, di platform juga 
saya bisa berkomunikasi dengan 
penjualnya. (13/1/2022) 

3 
Reza 
Syahreza 

RS 

Kebetulan saya adalah reseller jadi 
platform sangat bermanfaat karena 
mudah jika ingin memesan produk saat 
stok produk saya habis. (14/1/2022) 

4 Dila Fatin DF 

Karena praktis dengan memesan lewat 
aplikasi, tidak perlu repot-repot keluar 
untuk berbelanja, kualias produknya 
juga bagus. (20/1/2022) 

5 Nani Diniati ND 

Mudah digunakan, kita tinggal 
memesan dari rumah saja dan mereka 
yang mengantarkannya dan 
menawarkan gratis ongkir disekitar kota 
Makassar. (22/1/2022) 

6 
Nuraisyah 
Arifin 

NA 

Sangat menguntungkan jika ingin 
membeli kebutuhan apalagi jika musim 
hujan, produk yang ditawarkan juga 
kualitasnya bagus. (22/1/2022) 

7 Niara Nisa NN 

Aplikasi sangat mudah dan praktis 
untuk digunakan, sangat membantu 
juga apalagi kalau musim hujan jadi kita 
tinggal memesannya dari rumah. 
(24/1/2022) 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 3. Dokumentasi Proses wawancara 

1. Wawancara dengan informan Hukum Digital (24/1/2022) 

(https://zoom.us/j/93426880838?pwd=MG5mYUE0dnFxV3RNQ2

ZKS3VPQlBwQT09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wawancara langsung dengan informan Kopitani (11/1/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 4.  Dokumentasi platform dan aplikasi startup digital 

1. KOPITANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

2. HUKUM DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PANGANKU 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIGITAL DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ENJOIS.ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




