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ABSTRAKSI 

Dina Fitria Marta Sari: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 2019. Pengaruh Segmentasi Pasar, Model Bisnis, dan Inovasi Terhadap 
Keberhasilan Bisnis (Studi pada Pelaku Bisnis Start-up Digital di Kota Malang). Ketua 
Pembimbing: Ubud Salim, Komisi Pembimbing: Sumiati 

Memasuki era digital saat ini, startup digital menjadi bisnis yang paling diminati. Hal 
ini menyiratkan bahwa perkembangan teknologi memudahkan setiap individu untuk 
memulai bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa 
pengaruh segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengambilan 
data menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
model bisnis dan inovasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Studi 
ini hanya berfokus pada pelaku bisnis startup digital yang berdomisili di Kota Malang 
dan telah beroperasi tidak lebih dari tiga tahun. 

Kata Kunci: segmentasi pasar, model bisnis, inovasi, keberhasilan bisnis 
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ABSTRACT 

Dina Fitria Marta Sari: Postgraduate Program, Faculty of Economics and Business, 
Brawijaya University, 2019. The effect of market segmentation, business model, and 
innovation on business success (a study of digital start-up business actors in Malang 
City). Chief Counselor: Ubud Salim, Commision Counselor: Sumiati 

Entering the digital era nowadays, digital start-up is the most desirable business. It 
indicates that technological development enables every individual to start a business. 
The purpose of this study is to explain and analyse the effect of market segmentation, 
business model, and innovation on business success. This study is conducted using 
quantitative approach, with purposive sampling as the data collection technique. The 
result of this study shows that business model and innovation have significant effect 
on business success. This study only focuses on digital start-up business actors who 
domiciled in Malang City and have been operating for no more than three years.  

Keywords: market segmentation, business model, innovation, business success 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Potensi industri digital di Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami 

pertumbuhan pesat, yang mana pada saat ini terdapat 171,17 juta jiwa pengguna 

internet dari total populasi sebesar 264,16 juta jiwa. Lihat pada Gambar 1.1 

memberikan gambaran mengenai penetrasi pengguna internet di Indonesia, 

dimana pada tahun 2018 total pengguna internet sebesar 64,8 persen dengan 

persentase pertumbuhan pengguna internet dalam satu tahun sebesar 10,12 

persen. Berdasarkan data ini, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi 

entrepreneur nation dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Gambar 1.1. 
Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia 

 
       Sumber: APJII, 2018 

Di sisi lain, jumlah wirausaha di suatu negara dianggap sebagai indikator 

kemajuan, mengingat saat ini jumlah wirausaha di Indonesia mengalami kenaikan 

sebesar 3,1 persen dari total populasi (Kominfo, 2017). Hal ini merupakan modal 

besar bagi Indonesia untuk mengembangkan bisnis berbasis teknologi digital. 
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Sebagaimana diketahui, bisnis rintisan berbasis teknologi digital atau yang dikenal 

dengan istilah start-up digital menjadi bisnis yang paling diminati pada saat ini. 

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi setiap individu 

untuk memulai bisnis. 

Adapun perkembangan teknologi digital ini turut mendukung pertumbuhan industri 

kreatif yang bermunculan di berbagai subsektor. Indiustri kreatif sebagai salah satu 

sektor ekonomi global yang mengalami pertumbuhan karena berfokus pada 

kreativitas manusia (Dunska and Marcinkevica, 2017). Selain itu, Bekraf (2017) 

juga mengungkapkan bahwa industri kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,38 

persen pada total perekonomian nasional, dimana kontribusi tersebut didukung 

oleh pelaku bisnis start-up digital. 

Kontribusi PDB ekonomi kreatif di Indonesia menurut subsektor dapat 

dilihat pada Gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa industri kreatif di Indonesia 

memiliki 16 (enam belas) subsektor, yang mana didalamnya terdapat 3 (tiga) 

subsektor yang memperoleh persentase tinggi. 

Gambar 1.2. 
Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor 

 
Sumber: Badan Ekonomi Kreatif, 2017 
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Urutan pertama ditempati oleh subsektor kuliner dengan perolehan 

persentase sebesar 41,69 persen. Kemudian, pada urutan kedua ditempati oleh 

subsektor fesyen dengan perolehan persentase sebesar 18,15 persen. 

Selanjutnya, pada urutan ketiga ditempati oleh subsector kerajinan dengan 

perolehan persentase sebesar 15,70 persen. Ketiga subsektor ini terus 

berkembang hingga saat ini, yang mana perkembangan atas subsektor tersebut 

diiringi dengan pertumbuhan pelaku bisnis start-up. 

Guna meningkatkan pertumbuhan pelaku bisnis start-up digital di masa yang 

akan datang diaplikasikan melalui Gerakan Nasional 1000 Start-up Digital, 

gerakan ini diharapkan dapat melahirkan wirausaha baru yang akan menjadi awal 

untuk masa depan ekonomi digital (Kominfo, 2017). Lebih jauh lagi, gerakan ini 

dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di 

tahun 2020. Gerakan Nasional 1000 Start-up Digital dilaksanakan di 10 (sepuluh) 

kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, 

Malang, Medan, Bali, Makassar, dan Pontianak. 

Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan yang kaya akan sumber 

daya manusia berbakat dan berkualitas dipercaya dapat mendukung Gerakan 

Nasional 1000 Start-up Digital. Selain itu, berdasarkan data persebaran start-up di 

Jawa Timur, Kota Malang memiliki jumlah start-up yang paling banyak 

dibandingkan dengan kota lainnya (Bekraf, 2018). Hal ini menyiratkan bahwa Kota 

Malang mampu berkontribusi dalam membangun ekosistem start-up yang 

nantinya menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi 

digital. 

Sejalan dengan Constantin et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa di era 

digital saat ini, keseluruhan aktivitas bisnis mengedepankan teknologi digital, 

sebab teknologi digital memberikan kemudahan dalam mengatasi berbagai 

permasalahan yang terjadi. Namun, dalam membangun sebuah start-up tidak 
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dapat dikatakan mudah, sebab dalam prosesnya tidak terlepas dari tantangan dan 

kendala. Hal ini disebabkan karena start-up merupakan institusi yang dirancang 

oleh manusia untuk menciptakan produk dan layanan dalam kondisi 

ketidakpastian yang tinggi (Ries, 2011: 35). 

Tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis start-up di Indonesia adalah 

kekurangan bakat, hambatan peraturan, dan penyesuaian antara pemilik modal 

dan pendiri. Selain tantangan, adapun kendala yang dihadapi, seperti kesalahan 

dalam menetapkan segmentasi pasar, mengubah model bisnis, bahkan sampai 

menutup layanan bisnis (Comberg et al., 2014; Daily Social, 2017; Tech in Asia, 

2017; Vieira, 2010). Oleh sebab itu, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh 

pelaku bisnis start-up membutuhkan strategi bisnis. 

Elkington and Hartigan (2008: 3) menyatakan bahwa start-up adalah 

perusahaan baru atau rintisan yang sebagian besar masih membutuhkan proses 

riset dan pengembangan untuk menemukan pasar dan target konsumen. Dalam 

hal ini, strategi bisnis digunakan sebagai pendekatan yang diterapkan untuk 

mencapai tujuan dalam membangun, memperkuat, serta meningkatkan 

pertumbuhan bisnis (Griffin and Ebert, 1996: 6). Dengan demikan tersirat bahwa 

strategi bisnis merupakan tindakan yang dirancang secara terintegrasi yang 

bertujuan untuk membangun keunggulan bersaing pada start-up. 

Pada hakekatnya, strategi bisnis berbicara tentang menetapkan pilihan, 

dimana pilihan tersebut haruslah berbeda dari kompetitor. Sebagaimana 

Bradberry (2011: 115) berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan 

pada bisnis dibutuhkan upaya dalam menetapkan pilihan yang nantinya menjadi 

sebuah kebijakan disertai dengan pedoman yang dirancang untuk mencapai 

tujuan bisnis. Beragam strategi bisnis dapat dilakukan untuk mencapai 

keberhasilan start-up, beberapa strategi bisnis ini dapat diadopsi dalam start-up 

yang sedang dibagun adalah segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi. 
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Hal ini dibuktikan dari hasil kajian empiris yang menyebutkan bahwa 

segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap keberhasilan bisnis (Euchner and Ganguly, 2014; Jolink and 

Niesten, 2013; Pastiu and Muresan, 2015; Pan and Lee, 2017; Pedersen et al., 

2018; Ruperto et al., 2013; Santisteban and Mauricio, 2017; Trinh et al., 2009; 

Veselovsky et al., 2017; Wang and Lin, 2011; Wu and Lin, 2011). Lebih jauh lagi, 

jika segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi diterapkan dengan tepat sesuai 

dengan kebutuhan bisnis akan menciptakan keberhasilan start-up (Angerer et al., 

2015; Lawrence, 2013: 36; Sethi, 2016: 18). 

Segmentasi pasar menjadi salah satu isu penting dalam proses memulai 

bisnis karena segmentasi pasar berperan sebagai tahap awal dalam perumusan 

strategi bisnis. Mullins et al. (2008: 172) menyatakan bajwa segmentasi pasar 

merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi yang disertai 

dengan pemilihan target pasar, sehingga proses ini akan memberikan acuan 

dalam penentuan tahap selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

segmentasi pasar memiliki peran yang cukup penting dalam proses memulai 

bisnis. 

Hal ini sejalan dengan hasil temuan Pastiu and Muresan (2015) yang 

menyatakan bahwa segmentasi pasar merupakan strategi bisnis yang 

berpengaruh positif pada keberhasilan bisnis. Hal ini disebabkan karena 

segmentasi pasar merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing, dengan 

memandang pasar melalui perspektif yang unik dan cara yang berbeda dari yang 

dilakukan oleh pesaing. Sehingga segmentasi pasar dapat diterapkan sebagai 

awal strategi pada start-up yang sedang dibangun. 

Penerapan segmentasi pasar sebagai strategi bisnis, secara umum 

bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan menganalisis 

kebutuhan konsumen yang telah ditetapkan (Akehurst et al., 2012; Aulet, 2013: 
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21; Lopes and Freitas, 2016; Pan and Lee, 2017). Hal ini menyiratkan bahwa 

segmentasi pasar dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan 

dalam menentukan strategi, sehingga memudahkan pelaku bisnis dalam 

melakukan pemetaan profil konsumen sesuai dengan kebutuhan bisnis. 

Sebagaimana Perreault and McCarthy (2002: 47) mendefinisikan 

segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi sub-sub pasar yang lebih 

homogen, dan kemudian mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai. 

Definisi tersebut menguatkan bahwa sebuah bisnis dimulai dari sebuah ide, yang 

mana ide tersebut sangatlah perlu ditelusuri oleh segmentasi pasar. Hal ini 

disebabkan karena segmentasi memiliki peranan penting yang berfungsi untuk 

menetapkan profil konsumen sesuai dengan pasar yang dituju. 

Selain segmentasi pasar, model bisnis pun dapat diadopsi untuk mencapai 

keberhasilan dalam tahap memulai bisnis, hal ini disebabkan karena model bisnis 

merupakan inti utama dari sebuah start-up. Wang and Lin (2011) menyatakan 

bahwa model bisnis menguraikan komponen-komponen utama yang digunakan 

dalam pendekatan bisnis, dimana didalamnya memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai proses bisnis yang sedang dijalankan. Berdasarkan 

tinjauan tersebut, model bisnis dapat diterapkan sebagai strategi untuk mencapai 

keberhasilan bisnis. 

Sementara itu, hasil temuan Santisteban dan Mauricio (2017) 

mengungkapkan bahwa model bisnis memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keberhasilan bisnis. Sedangkan Pedersen et al. (2018) menyatakan 

bahwa model bisnis merupakan sumber penting bagi sebuah perusahaan untuk 

mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Kedua hasil temuan ini, 

menyiratkan bahwa model bisnis memberikan pandangan yang menyeluruh 

mengenai bisnis yang sedang dijalankan, oleh sebab itu model bisnis yang 
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digunakan harus sesuai dengan masalah utama yang dihadapi oleh konsumen, 

dan dapat berjalan dengan baik dibandingkan kompetitor. 

Sebagaimana perlu dipahami bahwa secara umum penerapan model bisnis 

ini bertujuan untuk menjabarkan bagaimana proses dalam sebuah bisnis berjalan, 

selain itu bagaimana bisnis tersebut dapat memberikan nilai dengan cara yang 

menguntungkan bagi konsumen. Sebagaimana Osterwalder and Pigneur (2010: 

18) menyampaikan bahwa model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang 

bagaimana suatu organisasi, bisnis, maupun perusahaan menciptakan, 

menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai. Sehingga nantinya penerapan model 

bisnis dapat membantu sebuah start-up dalam menganalisis permasalahan yang 

kemudian mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. 

Pelaku bisnis start-up perlu memahami bahwa seberapa bagus dan uniknya 

ide yang dicetuskan, sebuah start-up harus memiliki cara untuk memperoleh 

penghasilan yang digunakan untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, model bisnis 

yang terapkan pada start-up sebaiknya inovatif dan efisien, sehingga nantinya 

dapat membawa start-up mencapai keunggulan bersaing. Selanjutnya, pelaku 

bisnis start-up perlu mengembangkan model bisnis yang dapat diperluas sesuai 

dengan kondisi pasar (Katila et al., 2012; Robehmed, 2013). 

Setelah mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar, 

sebuah start-up harus selalu mencari cara untuk dapat meningkatkan daya saing. 

Untuk menemukan cara guna meningkatkan daya saing, sebuah start-up 

membutuhkan inovasi. Inovasi memberikan manfaat yang signifikan untuk 

memulai dan mengembangkan bisnis guna mencapai kesuksesan, sebab inovasi 

membantu pelaku bisnis start-up untuk memecahkan permasalahan, 

meningkatkan peluang, serta menghadapi pesaing. 

Inovasi menjadi salah satu fokus dalam strategi bisnis, hal ini disebabkan 

karena dengan melakukan inovasi sebuah start-up dapat bertumbuh dan 
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berkembang (Ruperto et al., 2013; Jolink and Niesten, 2013). Hal ini semakin 

diperkuat oleh Lawrence (2013: 5) yang menyampaikan bahwa inovasi merupakan 

proses yang memberikan nilai yang signifikan pada bisnis. Lebih jauh lagi, jika 

sebuah start-up menerapkan inovasi dengan tepat akan meningkatakan 

produktivitas, membuat bisnis menjadi unik, serta mengalahkan kompetitor. 

Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Veselovsky et al. (2017) 

mengungkapkan bahwa inovasi dapat membantu pelaku bisnis start-up dalam 

mengembangkan bisnis, sehingga dapat meningkatkan daya saing. Hasil temuan 

ini memperkuat bahwa pelaku bisnis start-up sangatlah perlu melakukan inovasi, 

hal ini bertujuan agar keberlanjuatan bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai. 

Selain itu, inovasi melatih pelaku bisnis untuk menemukan solusi atas masalah 

yang terjadi, sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis dan menciptakan 

bisnis yang lebih baik. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sebuah start-up, inovasi berperan 

pada proses eksplorasi, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk memahami 

perubahakan akan kebutuhan konsumen. Wawasan yang diperoleh melalui 

proses eksplorasi membantu pelaku bisnis startup saat mengidentifikasi peluang 

bisnis. Keberhasilan pelaku bisnis start-up dalam menerapkan inovasi sebagai 

strategi bisnis dicerminkan melalaui peningkatan performa bisnis yang sedang 

dijalankan (Hamid and Khalid, 2016; Veselovsky et al., 2017; Wu and Lin, 2011). 

Berbagai teori dan kajian empiris yang telah dituangkan menjadi dasar dalam 

penyusunan latar belakang penelitian mengenai strategi bisnis yang memberikan 

pengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Strategi bisnis yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini, meliputi segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi. Adapun 

studi pelaksaan dilakukan pada pelaku bisnis startup digital di Kota Malang, 

sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Segmentasi Pasar, Model Bisnis, 

dan Inovasi, Terhadap Keberhasilan Bisnis”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena, teori, serta penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan pada latar belakang. Penelitian ini berfokus pada pengaruh segmentasi 

pasar, model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis. Studi pada pelaku 

bisnis start-up digital di Kota Malang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah segmentasi pasar berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

bisnis start-up digital di Kota Malang? 

2. Apakah model bisnis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis 

start-up digital di Kota Malang? 

3. Apakah inovasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis start-up 

digital di Kota Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran beserta bukti empiris 

mengenai pengaruh segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi terhadap 

keberhasilan bisnis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh segmentasi pasar terhadap 

keberhasilan bisnis start-up digital di Kota Malang. 

2. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh model bisnis terhadap keberhasilan 

bisnis start-up digital di Kota Malang. 

3. Menjelaskan dan menganalisa pengaruh inovasi terhadap keberhasilan bisnis 

start-up digital di Kota Malang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil temuan penelitian ini memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu manajemen strategi, khususnya mengenai strategi bisnis 

pada start-up. Adapun hasil temuan penelitian ini menjadi wadah implementasi 

teori yang diperoleh selama menekuni perkuliahan Magister Manajemen 

Universitas Brawijaya Malang. Selain itu, hasil temuan penelitian sebagai sumber 

referensi bagi penelitian selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil temuan penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi 

pelaku bisnis, baik berupa referensi maupun informasi dalam upaya merancang 

strategi bisnis pada tahap start-up. Selain itu, memberikan masukan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun startegi bisnis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Pengaruh Segmentasi Pasar terhadap Keberhasilan Bisnis 

Penelitian yang dilakukan oleh Pastiu and Muresan (2015) bertujuan untuk 

menganalisis strategi pemasaran melalui perencanaan strategis dan segmentasi 

pasar. Adapun tujuan lain dari penelitian ini yaitu menjelaskan korelasi antara 

strategi pemasaran dan kinerja perusahaan. Hasil temuan penelitian menunjukkan 

bahwa strategi pemasaran yang terdiri dari perencanaan strategis dan segmentasi 

pasar berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis, yang mana 

keberhasilan tersebut dicerminkan melalui performa bisnis. 

Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam memulai bisnis, menetapkan 

strategi pemasaran membutuhkan pemahaman yang akurat, terlebih mengenai 

perilaku konsumen dan segmen pasar. Rojas-Mendez et al. (2013) menganalisis 

tentang bagaimana gaya hidup dan etnosentrisme dapat memengaruhi 

segmentasi pasar. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gaya hidup dan 

etnosentrisme berpengaruh signifikan terhadap segmentasi pasar. Adapun gaya 

hidup ini merupakan salah satu unsur psikografis yang digunakan dalam 

menentukan segmentasi pasar. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Trinh et al. (2009) yang 

bertujuan untuk menguji apakah varian produk berbasis stock keeping unit yang 

berbeda dapat menarik pembeli dengan karakteristik demografi yang berbeda. 

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak perbedaan pada 

pangsa pasar terhadap varian produk diantara kelompok demografi yang berbeda. 

Perbedaan terbesar secara luas ditemukan pada usia dan status pekerjaan. 

Berdasarkan tinjauan tersebut, disimpulkan bahwa segmentasi pasar dapat 
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digunakan sebagai strategi bisnis untuk menetapkan profil konsumen sesuai 

dengan target pasar yang dituju. 

Senada dengan hasil temuan Hassan and Craft (2012) yang menyatakan 

bahwa segmentasi pasar memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

bisnis. Hal ini disebabkan karena segmentasi pasar membantu perusahaan dalam 

memahami kebutuhan bisnis. Kemudian diperkuat dengan hasil temuan Pan and 

Lee (2017) yang mengungkapkan segmentasi pasar membantu perusahaan pada 

tahapan start-up dalam memahami kebutuhan bisnis agar dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen, sehingga nantinya keunggulan kompetitif yang menjadi 

tujuan bisnis dapat tercapai. 

2.1.2. Pengaruh Model Bisnis terhadap Keberhasilan Bisnis 

Penelitian yang dilakukan oleh Wang and Lin (2011) bertujuan untuk 

membahas isu-isu strategis terkait konsep model bisnis. Di dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa era digital menjadi sebuah periode dalam sejarah manusia 

yang ditandai dengan munculnya difusi e-business. Sehingga hasil temuan 

penelitian ini menemukan bahwa e-business strategy berpengaruh positif terhadap 

e-business model. Hal ini menyiratkan bahwa model bisnis memiliki hubungan 

yang erat dengan strategi bisnis, sebab di dalam model bisnis menguraikan 

komponen-komponen utama strategi yang digunakan sebagai pendekatan saat 

menjalankan bisnis. 

Santisteban and Mauricio (2017) meninjau faktor-faktor penentu 

keberhasilan start-up digital, ditemukan bahwa model bisnis berpengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Hal ini disebabkan karena model bisnis 

pada start-up digital dibuat berdasarkan inovasi dan teknologi. Sementara itu, 

Euchner and Ganguly (2014) mengungkapkan bahwa model bisnis berpengaruh 

positif pada keberhasilan bisnis, karena model bisnis merupakan kunci bagi 
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perusahaan untuk mengetahui dan memahami nilai yang diberikan kepada 

konsumen. 

Adapun hasil temuan Pedersen et al. (2018) menyebutkan bahwa model 

bisnis berpengaruh positif terhadap keberhasilan bisnis, hal tersebut berdampak 

bagi keberlanjutan perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilie 

(2014) bertujuan untuk menjelaskan bagaimana menentukan model bisnis yang 

tepat untuk perusahaan dengan menyoroti tren pengembangan model bisnis baru 

di negara-negara Eropa dalam menciptakan kegiatan ekonomi. Hasil temuan 

penelitian ini menyebutkan bahwa model bisnis memberikan pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan bisnis. 

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pengkajian ulang 

pada model bisnis merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena pengkajian ulang pada model bisnis menjadi kunci bagi 

perusahaan untuk menciptakan nilai yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan konsumen. Kedepannya, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan bisnis 

perusahaan, sehingga keberhasilan bisnis dapat tercapai dengan memenangkan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

2.1.3. Pengaruh Inovasi terhadap Keberhasilan Bisnis 

Penelitian yang dilakukan oleh Wu and Ling (2011) bertujuan untuk 

mengekplorasi korelasi inovasi strategi dan kualitas inovasi, hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa inovasi strategi berpengaruh positif terhadap kualitas 

inovasi. Lebih jauh lagi, inovasi strategi berdampak pada performa organisasi. 

Dengan demikian, disimpulkan bahwa inovasi merupakan strategi bisnis yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Hal ini disebabkan karena inovasi 

berperan dalam menciptakan nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif.  

Adapun hasil temuan penelitian Teneja et al. (2016) juga menyatakan 

bahwa inovasi merupakan startegi bisnis yang berperan sebagai pendorong utama 
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dalam mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian 

yang dilakukan oleh Veselovsky et al. (2017) membahas tentang perkembangan 

start-up di Rusia. Di dalam penelitian ini disebutkan bahwa start-up memberikan 

dampak positif pada aktivitas ekonomi, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, pemerintah Rusia turut melakukan inovasi pada 

start-up agar pelaku bisnis start-up di Rusia terus berkembang. 

Hasil temuan ini mengungkapkan bahwa inovasi sebagai strategi bisnis 

yang diterapkan dapat membantu pelaku bisnis start-up bertahan selama tiga 

tahun pertama. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perusahaan berada dalam 

tahap start-up jika berjalan selama tiga tahun. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Hamid and Khalid (2016) menemukan bahwa ekonomi digital 

menjadi inovasi dalam dunia kewirausahaan, selain itu ekonomi digital 

memberikan potensi pada pertumbuhan bisnis. 

Hal ini disebabkan karena ekonomi digital berada di setiap aspek kegiatan 

ekonomi yang mengintegrasikan teknologi dan informasi, sehingga inovasi 

tersebut memberikan kemudahan dalam memulai bisnis. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Constantin et al. (2008) yang mengemukakan 

bahwa inovasi bisnis dalam teknologi digital mengintegrasikan teknologi, 

informasi, dan komunikasi yang dalam keseluruhan aktivitasnya menggunakan 

teknologi digital.  Pengelolaan bisnis dilakukan dengan menggunakan system 

digital guna mendukung dalam menetapkan keputusan strategi bisnis. 

 

2.2. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

Ringkasan hasil penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa 

artikel jurnal yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan dijelaskan 

melalui Tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1. 
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul 
Penelitian Variabel Metode 

Analisis Hasil 

1. 

The analysis of the 
relationship between 
marketing strategies 
and the performance of 
small and medium 
sized business in 
Romania 
 
Pastiu and Muresan 
(2015) 

a. Strategic 
planning (SP) 

b. Market 
segmentation 
(MS) 

c. Business 
performance 
(BP) 

Multiple 
regression 
analysis  

a. SP berpengaruh 
signifikan terhadap BP 

b. MS berpengaruh 
signifikan terhadap BP 

 

2. 

Consumer life style and 
market segmentation in 
Chile 
 
Rojas-Mendez et al. 
(2013) 

a. Life style (LS) 
b. Etnosentrism 

(ET) 
c. Market 

segmentation 
(MS) 

Factor 
analysis 

a. LS berpengaruh 
signifikan terhadap 
MS 

b. ET berpengaruh 
signifikan terhadap 
MS 

3. 

Do product variants 
appeal to different 
segments of buyers 
within a category? 
 
Trinh et al. (2009) 

Varians of 
products stock 
keeping units: 

a. Size 
b. Formulation 
c. Type 

Descriptive 
analysis 

Hasil temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat banyak 
perbedaan pada pangsa 
pasar varian produk 
berbasis SKU di antara 
kelompok demografi yang 
berbeda. Perbedaan 
terbesar ditemukan pada 
item usia dan status 
pekerjaan. 

4. 

Examining world 
market segmentation 
and brand positioning 
strategies 
 
Hassan and Craft 
(2012) 

a. Hybrid based of 
segmentation 
(HBS) 

b. micro-level 
bases of 
segmentation 
(MILS) 

c. Macro-level 
bases of 
segmentation 
(MALS) 

d. Perceived 
brand position 
(PBP) 

Multiple 
regression 
analysis 

a. HBS berpengaruh 
positif tehadap PBP 

 
b. MILS berpengaruh 

positif terhadap PBP 
c. MALS berpengaruh 

positif terhadap PBP  

5. 

Enhancing construction 
companies’ marketing 
strategies: the 
construction industry in 
Taiwan 
 
Pan and Leex (2017) 

Market 
segmentation, 
especially 
positioning 
 

Descriptive 
analysis 

Hasil temuan penelitian ini 
menyebutkan bahwa 
segmentasi pasar 
membantu perusahaan 
startup yang bergerak di 
bidang konstruksi 
memahami kebutuhan 
bisnis, untuk mencapai 
keunggulan kompetitif 

6. 

Business models and 
firm performance: 
based on the 
information technology 
view 
 
Wang and Lin (2011) 

a. e-business 
strategy (e-BS) 

b. e-business 
model (e-BM 

Multiple 
regression 
analysis 

e-BS berpengaruh positif 
pada e-BM 
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Tabel 2.1. Lanjutan 

7. 

Systematic literature 
review of critical 
success factors of 
information technology 
start-ups 
 
Santisteban and 
Mauricio (2017) 

Business model 
Systematic 
literature 
review 

Model bisnis memiliki 
pengaruh positif pada 
keberhasilan start-up 

8. 

Business model 
innovation 
 
Euchner and Ganguly 
(2014) 

Business model Sciencetific 
methods 

Inovasi dalam model 
bisnis berpengaruh positif 
pada keberhasilan bisnis 

9. 

Exploring the 
relationship between 
business model 
innovation corporate 
sustainability, and 
organizational value 
within fashion industry  
 
Pedersen et al. (2018)  

a. Business model 
innovation 
(BMI) 

b. Corporate 
sustainability 
(CS) 

c. Financial 
performance 
(FP) 

SEM 

a. BMI berpengaruh 
positif pada CS 

b. BMI berpengaruh 
positif pada FP 

10. 

Innovative actions 
within the business 
models of European 
companies 
 
Ilie (2014) 

a. Innovative 
action of 
business model 
(ICBM) 

b. Business 
growth (BG) 

OLS ICBM berpengaruh positif 
pada BG 

11. 

The influence of 
innovation strategy and 
organizational 
innovation quality and 
performance 
 
Wu and Lin (2011) 

a. Innovation 
strategies (IS) 

b. Organizational 
innovation (OI) 

c. Innovation 
quality (IQ) 

d. Innovation 
performance 
(IP) 

Multiple 
regression 
analysis 

a. IS berpengaruh positif 
pada IP 

b. OI berpengaruh positif 
pada IP 

c. IQ berpengaruh positif 
pada IP 

12. 

Leaping innovation 
barriers to small 
business longevity 
 
Teneja et al. (2016) 

Strategic 
innovation 

Descriptive 
analysis 

Hasil temuan penelitian ini 
mengungkapkan bahwa 
inovasi strategis sebagai 
pendorong utama untuk 
mencapai keunggulan 
kompetitif berkelanjutan 

13. 

The development of 
innovative startups in 
Russia: the regional 
aspect 
 
Veselovsky et al. 
(2017) 

Innovative startups Descriptive 
analysis 

Inovasi sebagai strategi 
bisnis yang diterapkan 
oleh pemerintah Rusia, 
dapat membantu pelaku 
bisnis startup bertahan 
selama tiga tahun 
pertama. 

14. 

Entrepreneurship and 
innovation in the digital 
economy 
 
Hamid and Khalid 
(2016) 

a. Entrepreneurship 
b. Innovation 

Descriptive 
analysis 

Hasil temuan penelitian ini 
menyebutkan bahwa 
ekonomi digital menjadi 
inovasi dalam dunia 
kewirausahaan 

15. Electronic business in 
business 

Electronic 
busniness 

Descriptive 
analysis 

Hasil temuan penelitian ini 
menyebutkan bahwa 
inovasi bisnis 
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Tabel 2.1. Lanjutan 

 Constantin et al. (2008)   

Dalam ekonomi digital 
mengintegrasikan 
teknologi, informasi, dan 
komunikasi yang mana 
dalam keseluruhan 
aktivitas menggunakan 
teknologi digital. 

Sumber: Referensi diolah dari berbagai sumber, 2018 

 

2.3. Kajian Teori 

2.3.1. Strategi 

Secara etimologi kata “strategi” adalah turunan kata dalam Bahasa Yunani 

stratēgos. Pada zaman demokrasi Athena stratēgos diterjemahkan sebagai 

komandan militer. Dalam dunia militer, istilah strategi diartikan sebagai cara untuk 

menggunakan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan. 

Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukkan definisi strategi 

dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang, namun pada dasarnya 

mempunyai arti atau makna yang sama yaitu pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien. 

Hamel and Prahalad (1990: 3) menyatakan bahwa strategi merupakan 

tindakan yang bersifat mengikat dan terus-menerus, dilakukan berdasarkan sudut 

pandang yang diharapkan di masa yang akan datang. Sebagaimana dipahami 

bahwa perencanaan strategi diawali dari “apa yang dapat terjadi” Dengan 

demikian, suatu organisasi memerlukan kompetensi inti (core comptencies) untuk 

menghadapi perubahan pasar serta pola konsumen 

Porter (1996: 64) mendefinisikan strategi adalah memilih melakukan 

aktivitas yang berbeda dari kompetitor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

strategi berbicara tentang menetapkan pilihan yang berbeda dari kompetitor guna 

menciptakan keunggulan kompetitif. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis harus 
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mampu menghadapi setiap masalah atau hambatan yang terjadi baik melalui 

eksternal maupun internal. 

Macmillan and Tampoe (2001: 13) mendefinisikan strategi adalah ide dan 

tindakan untuk memahami dan mengamankan masa depan. Strategi 

membutuhkan pemikiran tentang masa depan dan tindakan efektif untuk 

mewujudkan rancangan. Setiap bisnis yang bersaing dalam suatu industri 

mempunyai strategi untuk bersaing, baik secara eksplisit maupun implisit. Strategi 

menjadi hal penting bagi suatu bisnis untuk mencapai sasaran. 

Sementara itu, menurut David and David (2015: 18) strategi adalah 

tindakan yang memerlukan keputusan manajemen serta sumber daya untuk 

mencapai tujuan. Strategi bertujuan untuk memperkuat sumber daya, kapabilitas, 

dan kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan dalam lingkungan persaingan. 

Kompetensi inti merupakan sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber 

keunggulan daya saing atas para kompetitor. 

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulkan bahwa 

strategi adalah adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi guna 

memenangkan keunggulan bersaing dengan memperhatikan faktor eksternal dan 

internal. Sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat 

memberikan keuntungan bagi organisasi serta pihak lain yang dalam naungan 

organisasi maupun bisnis. 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia bisnis, strategi merupakan alat 

yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran atau tujuan sesuai dengan visi dan misi 

sesuai yang telah ditetapkan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Barney 

and Hesterly, 2008: 4). Strategi memposisikan organisasi pada keunggulan 

kompetitif yang berfokus dalam menciptakan nilai bagi organisasi guna mencapai 

tujuan. 
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Pencapaian keunggulan kompetitif di cerminkan dengankomitmen yang 

disertai dengan proses yang terintegrasi dan terkoordinasi sebagaimana hal ini di 

rancang untuk pemanfaatan kompetensi ini (Coulter, 2008; Hitt et al., 2007). 

Keunggulan kompetitif dapat dipertahankan jika sebuah bisnis menciptakan 

strategi dengan nilai dan manfaat yang tidak dapat ditiru oleh kompetitor, dan 

terlalu tinggi biaya yang dikeluarkan untuk meniru strategi tersebut. 

2.3.2. Manajemen Strategi 

Macmillan and Tampoe (2001: 1) mendefinisikan manajemen strategi 

adalah keahlian dan keterampilan dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan 

karena berdasarkan sejarahnya, manajemen strategi berbicara tentang 

kesuksesan dan kegagalan, tentang kemampuan merencanakan dan 

memenangkan persaingan. Manajemen strategi yang efektif dapat mengubah 

kinerja organisasi, memberikan keuntungan, atau mengubah struktur industri. 

Menurut Gamble and Thompson (2009: 22) manajemen strategi adalah 

pendekatan untuk mencapai tujuan organisasi, bersaing dengan sukses, dan 

membangun kemampuan yang sangat penting dalam menciptakan sekumpulan 

inisiatif strategis serta tindakan yang mencakup semua tingkat organisasi. 

Sementara itu, Hubeis dan Najib (2008: 18) menyebutkan bahwa manajemen 

strategi merupakan seperangkat keputusan dan tindakan manajerial berdasarkan 

hasil dari rumusan dan implementasi atas perencanaan yang dibuat untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. 

Hitt et al. (2007: 6) menyatakan definisi yang senada dengan David and 

David, manajemen strategi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk 

mengidentifikasi apakah capaian telah sesuai dengan tujuan, yang mana pada 

proses aktivitas manajemen tertinggi memberikan arahan secara menyeluruh. 

Manajemen strategi merupakan proses dimana organisasi merumuskan tujuan 

dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 
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Pearce II dan Robinson (2008: 5) mendefinisikan manajemen strategi 

adalah sekumpulan keputusan dan tindakan berdasarkan hasil dari perumusan 

dan implementasi dari perencanaan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan. 

Adapun pengertian lain dari manajemen strategi ialah sebagai seni dan 

pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi 

kebijakan fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuan (David 

and David, 2015: 7). 

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, 

dapat ditarik kesimpulkan bahwa manajemen strategi ialah sekumpulan strategi 

dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran. 

Sebagaimana manajemen strategi memiliki tujuan dan mendahulukan pengambil 

tindakan yang menerapkan dan menunjukkan pemahaman bersama atas visi dan 

misi.  

Fokus manajemen strategi terletak pada memadukan manajemen 

pemasaran, keuangan, operasional, dan sumber daya manusia untuk mencapai 

keberhasilan (Rothaermel, 2017: 4). Dalam proses manajemen strategi 

membutuhkan ilmu fungsional, hal ini disebabkan karena proses dalam 

manajemen strategi bersifat dinamis dan kontinu.  Apabila terdapat perubahan 

pada salah satu komponen menyebabkan perubahan pada keseluruhan 

komponen. 

 Proses manajemen strategis meliputi diawali dengan menganalisis situasi, 

memformulasi strategi, mengimplementasi strategi, dan mengevaluasi strategi. 

Lihat pada Gambar 2.1. yang menjelaskan tentang proses manajemen strategi 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. 
Proses Manajemen Strategi 

Analisis Situasi
(Situation Analysis)

Formulasi Strategi
(strategy Formulation)

Implementasi Strategi
(Strategy Implementation)

Evaluasi Strategi
(Strategy Evaluation)

 
  Sumber: Coulter, 2008 

Sebelum memutuskan strategi yang sesuai, penting bagi sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi untuk melakukan analisis situasi agar 

memudahkan dalam memahami situasi yang terjadi. Analisis situasi dilakukan 

dengan memahami situasi dengan cermat dan kemudian mengevaluasi konteks 

organisasi saat ini, baik dalam lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. 

Menentukan misi organisasi untuk mencapai visi yang diharapkan dalam situasi 

tersebut. 

Formulasi strategi mengembangkan dan memilih strategi yang tepat 

berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh analisis situasi. Kemudian, organisasi 

dapat merumuskan faktor-faktor penting pada ukuran keberhasilan sesuai dengan 

perubahan lingkungan yang dihadapi. Selain itu, mengenali peluang dan ancaman, 

menetapkan kekuatan serta kelemahan perusahaan, kemudian menentukan 

tujuan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan strategi alternatif dan 

memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. 

Implementasi strategi menjadi kunci sukses dalam manajemen strategi, hal 

ini disebabkan karena implementasi strategi menempatkan berbagai strategi dan 

kebijakan kedalam tindakan melalui pengembangan program maupun anggaran. 

Implementasi strategi juga mengembangkan budaya organisasi guna mendukung 
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strategi, membuat struktur organisasi yang efektif, dan mengembangkan dan 

memanfaatkan sistem informasi. Secara umum, implementasi strategi di 

pertimbangkan setelah melakukan formulasi strategi. 

Evaluasi strategi berbicara tentang mengevaluasi bagaimana strategi telah 

dilaksanakan serta hasil dari strategi tersebut. Karyawan dalam organisasi harus 

memantau baik implementasi aktual dari strategi dan hasil kinerja dari strategi 

yang telah dilaksanakan. Jika tidak sesuai dengan harapan atau sasaran strategis 

yang telah dilaksanakan, maka proses implementasi startegi harus di modifikasi 

kembali. Terdapat tiga macam aktivitas yang menjadi dasar untuk mengevaluasi 

strategi adalah meninjau faktor internal maupun eksternal yang menjadi dasar 

strategi, mengukur prestasi, dan mengambil tindakan korektif. 

Dalam pengambilan keputusan, manajemen strategi melakukan 

mempertimbangkan strategi alternative yang diperoleh melalui analisa, oleh sebab 

itu manajemen strategi sangat penting untuk diterapkan oleh organisasi. Adapun 

keuntungan yang diperoleh jika suatu organisasi menerapkan manajemen strategi 

adalah sebagai berikut: (1) memahami visi dari strategi yang diterapkan; (2) fokus 

pada strategi yang harus diterapkan; dan (3) meningkatkan pemahaman mengenai 

ruang lingkup yang mengalami perubahan secara dinamis. 

 

2.3.3. Strategi Bisnis 

Carpenter and Sanders (2007: 9) mendefinisikan strategi bisnis adalah 

strategi yang digunakan untuk bersaing dengan kompetitor dalam industri tertentu. 

Strategi bisnis merupakan pendekatan strategi yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuan dalam membangun dan memperkuat bisnis (Griffin and 

Ebert, 1996; Coulter, 2008). Strategi bisnis berperan penting saat membangun 

sebuah bisnis, hal ini disebabkan kerena denga strategi bisnis yang terpat akan 
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mempermudah bisnis dalam meraih kesuksesan dan dapat bersaing dengan 

bisnis lainnya.  

Hitt et al. (2014: 152) mendefinisikan strategi bisnis adalah sekumpulan 

komitmen dan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Strategi bisnis 

dirancang untuk menyediakan nilai pada pelanggan serta bertujuan untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kompetensi inti. 

Kompetensi inti merupakan kapabilitas yang dimiliki atau dapat dilakukan oleh 

organisasi secara khusus, baik, dan strategis sehingga keunggulan kompetitif 

dapat bertahan lama 

Bradberry (2011: 115) menyatakan bahwa strategi bisnis berbicara tentang 

fokus yang didorong oleh identitas bisnis. Esensi dari strategi bisnis adalah 

memilih tindakan yang berbeda dari kompetitor keunggulan kompetitif. Pernyataan 

yang disampaikan oleh Bradberry menyiratkan bahwa dalam membangun sebuah 

bisnis, penerapan strategi bisnis sangatlah penting, hal ini dilakukan agar bisnis 

dapat terkontrol dengan baik di masa yang akan datang. 

Menurut Gamble and Thompson (2009: 22) startegi bisnis adalah kebijakan 

serta langkah-langkah dalam menentukan rencana untuk bersaing dalam sebuah 

industri, khususnya cara dan tindakan yang diterapkan untuk membentuk 

keunggulan bersaing. Dimana strategi bisnis menjadi tanggung jawab pimpinan 

perusahaan dan eksekutif senior lainnya untuk memperkuat posisi perusahaan 

dan membangun keunggulan kompetitif guna memenangkan persaingan. 

Menurut Ward and Peppard (2002: 69) strategi bisnis adalah tindakan 

terintegrasi yang memiliki tujuan jangka panjang dan sebagai kekuatan 

perusahaan dalam menghadapi pesaing. Ward and Peppard mengemukakan 

bahwa secara umum strategi bisnis meliputi beberapa hal berikut ini: 

a. Visi, sebagai capaian dari misi atau diartikan sebagai pandangan akan bisnis 

di masa depan yang menjadi tujuan umum. 
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b. Misi, memberikan arahan terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh 

sebuah organisasi untuk dapat mencapai misi. 

c. Business driver, yang merupakan faktor pendorong perubahan yang menjadi 

fokus dalam bisnis, sehingga nantinya bisnis dapat sesuai dengan sasaran 

yang dituju. 

d. Objective, sebagai tujuan yang telah ditetapkan serta harus dipenuhi untuk 

mencapai visi perusahaan. 

e. Strategi, sebagai kebijakan atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai 

tujuan serta memenuhi misi. 

f. Critical success factor, sebagai elemen yang diperlukan oleh suatu bisnis 

untuk mencapai misi. 

g. Business area plans, merupakan perencanaan yang memiliki kaitan dengan 

strategi bisnis perusahaan. 

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis, menyusun strategi bisnis merupakan 

hal penting yang perlu dilakukan sejak awal. Strategi bisnis sebagai upaya 

perusahaan dalam mengambil kebijakan yang didalamnya memiliki komitmen. 

Strategi bisnis berisi tindakan terintegrasi yang dirancang untuk membangun 

keunggulan bersaing bisnis. Strategi bisnis membantu dalam menentukan arah 

perusahaan dengan mengidentifikasi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain 

sebagainya. 

2.3.4. Segmentasi Pasar 

Sebuah perusahaan yang berorientasi pada produksi, secara umum 

menganggap bahwa pasar secara keseluruhan sebagai satu unit yang homogen. 

Namun pada kenyataannya, sebagian besar pasar memiliki keberagaman karena 

konsumen yang terdapat dalam pasar memiliki kebutuhan yang berbeda. oleh 
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sebab itu, segmentasi pasar diperlukan untuk mempermudah dalam memetakan 

segmen-segmen pelanggan. 

Segmentasi pasar sebagai falsafah yang berorientasi pada konsumen, 

dimana perusahaan yang berorientasi pada konsumen membagi pasar dalam 

segmen tertentu yang mana masing-masing segmen bersifat homogen. 

Homogenitas tersebut disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan pada 

kebiasaan membeli, cara penggunaan barang, kebetuhan konsumen, motif 

pembelian, dan tujuan pembelian oleh masing-masing segmen (Hawkins and 

Mothersbaugh, 2010: 16). 

Menurut Hasan (2008: 170) realitas pasar menunjukkan bahwa produk 

bersifat heterogen bagi seluruh pasar. Oleh sebab itu, segmentasi pasar sebagai 

upaya dalam memetakan segmen-segmen pasar potensial ke dalam ciri-ciri 

perilaku yang sama. Segmentasi memberikan dorongan kuat dan faktor kunci 

untuk mengalahkan pesaing, hal ini disebabkan karena setiap bisnis memiliki 

keunikan dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami pasar. 

Istilah segmentasi diartikan sebagai pengelompokan dan pembagian, 

pasar ke dalam kelompok atau segmen pelanggan dengan kebutuhan yang sama. 

Mullins et al. (2008: 172) mendefinisikan segmentasi pasar merupakan proses 

dimana suatu pasar dibagi menjadi bagian-bagian yang berbeda dari pelanggan 

dengan kebutuhan dan karakteristik yang sama akan mengarahkan mereka untuk 

menanggapi dengan cara yang sama, akan tetapi dengan penawaran produk dan 

program pemasaran tertentu. 

Etzel et al. (1997: 98) mendefinisikan segmentasi pasar sebagai proses 

membagi keseluruhan pasar untuk suatu produk dalam beberapa kelompok kecil, 

dimana konsumen dalam masing-masing kelompok mempunyai kesamaan sudut 

pandang pada faktor yang memengaruhi permintaan. Setiap kelompok yang 

homogen dinamakan segmen pasar. Segmen pasar yang homogen memiliki ciri-
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ciri sebagai berikut: (1) terdapat kesamaan pola dan kebiasaan membeli, 

penggunaan produk, kebutuhan penggunaan, motif, tujuan, dan sikap terhadap 

produk; (2) terdapat kesamaan respon pada bauran pemasaran; dan (3) proses 

pemasaran akan lebih mudah apabila unit-unit dikelompokkan ke dalam beberapa 

kelompok, sehingga memberi peluang untuk mencapai laba maksimum 

Perreault and McCarthy (2002: 47) menyatakan bahwa segmentasi pasar 

merupakan proses mengidentifikasi sub-sub pasar yang lebih homogen, kemudian 

mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai. Sementara itu, Kotler dan 

Keller (2012: 47) mendefinisikan segmentasi pasar sebagai tindakan membagi 

suatu pasar ke dalam kelompok pembeli yang berbeda, dimana didalamnya 

memerlukan produk dan pemasaran.  

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa segmentasi pasar adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis 

konsumen yang terdapat di pasar, yang kemudian memilih salah satu dari bagian 

dari segmen tersebut sebagai target pasar. Proses dalam segmentasi pasar ialah 

memetakan memetakan segmen-segmen pasar potensial yang mana masing-

masing segmen bersifat homogen. Guna memahami ragam kebutuhan dan 

karakterisktik konsumen, segmentasi pasar dapat digunakan sebagai strategi 

untuk mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen (Frei and Morriss, 

2012).  

Senada dengan hal tersebut, segmentasi pasar dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan dalam menetapkan strategi bisnis. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa segmentasi pasar memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis 

dalam melakukan pemetaan profil konsumen sesuai dengan kebutuhan bisnis 

pada tahapan startup (Akehurst et al., 2012). Menganalisis segmentasi pasar 

membutuhkan proses estimasi yang luas, khususnya pada konsumen yang 

memiliki kesamaan respon. 
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Segmentasi pasar diukur dengan tiga indikator yang mengacu pada 

beberapa sumber teori dan kajian empiris (Hasan, 2008; Hawkins and 

Mothersbaugh, 2010; Kotler dan Keller, 2012; Mullins et al., 2008; Pastiu and 

Muresan, 2015; Pan and Lee, 2017) sebagai berikut: 

a. Segmentasi geografis: populasi terkait lokasi, besaran, dan kepadatan, 

jaringan transportasi, iklim, tipe komersial, persaingan, pola pertumbuhan, 

biaya hidup. 

b. Segmentasi demografis: usia, gender, pendapatan, mata pencaharian,, status 

sosial, agama, suku, dan pendidikan. 

c. Segmentasi psikografi: gayaxhidup, manfaat, persepsi, loyalitasxmerek, 

pengalaman, pendapat, kepentinganxmembeli 

2.3.5. Model Bisnis 

Konsep strategi berkaitan erat dengan konsep model bisnis. Hal ini 

disebabkan karena model bisnis menguraikan komponen-komponen utama dalam 

pendekatan bisnis serta menunjukkan bagaimana pendapatan yang diperoleh 

cukup untuk menutupi biaya operasional yang dihasilkan. Magretta dalam Gamble 

and Thompson (2009: 8) menyampaikan bahwa model bisnis menjelaskan tantang 

bagaimana strategi bisnis akan memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara 

yang menguntungkan.  

Menurut Teece dalam Matzler et al. (2013) model bisnis adalah cara 

perusahaan menciptakan nilai dan bagaimana perusahaan tersebut menangkap 

nilai sebagai laba. Penciptaan nilai ini mengungkapkan manfaat yang diciptakan 

perusahaan bagi pelanggan melalui produk. Model bisnis merupakan kombinasi 

dari “siapa”, “apa”, “kapan”, “dimana”, “mengapa”, “bagaimana”, dan “berapa 

banyak” yang digunakan perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa. 

Selain itu, model bisnis menjelaskan bagaimana strategi yang diterapkan 

untuk mengembangkan sumber daya sehingga keberlanjutan bisnis dapat di 
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capai. Wheelen and Hunger (2008: 110) mendefinisikan model bisnis adalah 

metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam 

lingkungan bisnis dimana perusahaan tersebut beroperasi. Model bisnis 

mencakup karakteristik struktural dan operasional utama suatu perusahaan, 

bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan dan laba.  

Mengacu pada definisi model bisnis yang disampaikan oleh Osterwalder 

and Pigneur (2010: 18) menyatakan bahwa model bisnis menggambarkan dasar 

pemikiran tentang bagaimana organisasi atau perusahaan menciptakan, 

menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai. Definisi yang disampaikan oleh 

Osterwalder and Pigneur menyiratkan bahwa model bisnis menjadi inti utama 

dalam memulai bisnis.  

Model bisnis yang digunakan sebaiknya sesuai dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi konsumen saat ini. Oleh sebab itu, model bisnis yang 

diterapkan dalam berbisnis dapat menjadi solusi atas permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh konsumen. Sebagaimana Angerer et al. (2015) menyatakan bahwa 

ketepatan dalam menetapkan model bisnis dapat menciptakan kesuksesan pada 

saat memulai bisnis. 

Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Angerer et al., Sethi 

(2016: 18) menyampaikan bahwa model bisnis menjadi fokus utama saat memulai 

bisnis. Sebab perkembangan teknologi dan mobilitas serta globalisasi 

menciptakan perubahan pada perilaku konsumen dan perilaku dunia usaha. 

Banyak bisnis-bisnis baru yang memberikan penawaran produk ataupun jasa 

secara berbeda. 

Untuk dapat bertahan pada kondisi yang dinamis saat ini, pelaku bisnis 

harus responsif terhadap perubahan tersebut. Keberhasilan bergantung pada 

seberapa sesuai model bisnis yang dimiliki perusahaan dengan kebutuhan 

konsumen dan kondisi persaingan. Model bisnis yang tepat akan meningkatkan 
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pertumbuhan bisnis perusahaan. Melalui tinjauan tersebut dapat disimpulkan jika 

model bisnis dapat digunakan sebagai strategi untuk memulai bisnis. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa model bisnis memberikan pandangan yang menyeluruh tentang proses 

bisnis yang akan direncanakan atau menjelaskan bisnis yang sedang dijalankan. 

Selain itu, model bisnis membantu dalam menganalisis masalah dan mencari 

solusi atas masalah tersebut. Model bisnis memiliki hubungan yang erat dengan 

strategi.  

Hal ini disebabkan karena banyak strategi yang harus dijelaskan dalam 

sebuah model bisnis. Dimana strategi yang diterapkan harus didasarkan pada 

model bisnis. Jika pelaku bisnis dapat menjabarkan model bisnis dengan benar, 

dapat membantu dalam menemukan tujuan bisnis secara jelas dan menentukan 

target yang akan dicapai. Sehingga langkah yang dilakukan selanjutnya 

menentukan strategi bisnis yang dilakukan untuk mencapai target yang telah 

direncanakan.  

Model bisnis diukur dengan delapan indikator yang mengacu pada 

Osterwalder and Pigneur (2010: 18) sebagai berikut: 

a. Tujuan bisnis, secara umum tujuan utama bisnis adalah memperoleh 

keuntungan, yang mana keuntungan tersebut diperoleh dengan cara 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui produk ataupun 

layanan. 

b. Offerings, berbicara tentang bagaimana suatu bisnis menawarkan produk 

ataupun layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

c. Rancangan strategi, merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan 

strategi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. 

d. Infrastruktur, berbicara tentang bagaimana suatu bisnis dapat menyediakan 

prasarana yang dapat mendukung aktivitas bisnis. 
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e. Struktur organisasi, berbicara mengenai susunan dan hubungan antar bagian 

yang ada di suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional guna 

mencapai tujuan bisnis 

f. Praktik niaga, berbicara mengenai kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dan bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan 

g. Kebijakan, berbicara mengenai keputusan manajemen sebagai pedoman 

untuk melakukan aktivitas bisnis guna mencapai sasaran. 

h. Proses operasional, berbicara mengenai proses pada kegiatan inti/fokus 

perusahaan yang menghasilkan keuntungan. 

2.3.6. Inovasi 

Kemampuan dalam melakukan inovasi merupakan karakter penting yang 

harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Mengingat tanpa adanya inovasi, sebuah bisnis 

tidak akan mampu bertahan lama, hal ini disebabkan karena kebutuhan, 

keinginan, serta permintaan konsumen yang berubah-ubah. Sebagaimana 

diketahui bahwa konsumen pun tidak akan melakukan konsumsi pada produk 

yang sama. 

Konsumen akan mencari produk lain yang dirasa dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. Berdasarkan tinjauan tersebut, menyiratkan bahwa inovasi 

sangatlah diperlukan agar keberlanjutan bisnis dapat tercapai (Larsen and Lewis, 

2007). Sementara itu, Johnston and Bate (2003) mendefinisikan bahwa inovasi 

adalah memperkenalkan ide baru, produk baru, maupun layanan baru beserta 

cara-cara baru yang memberikan manfaat bagi konsumen. 

Schumpeter dalam McCraw (2007) dalam ekonomi, inovasi didefinisikan 

dengan mengenalkan suatu produk baru, dimana konsumen belum mengenal 

kualitas baru dari sebuah produk. Biasanya inovasi dianggap sebagai ide, praktek, 

atau objek yang dianggap baru oleh individu tau pengguna lain (Hills, 2008). Hal 
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ini menyiratkan bahwa inovasi merupakan suatu proses dalam menciptakan 

perubahan dengan memperkenalkan hal baru yang nantinya memberikan nilai 

tambah bagi konsumen.  

Senada dengan UU No. 19 tahun 2002, mendefinisikan inovasi adalah 

kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan 

dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks 

ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses 

produksinya. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa bisnis diawali dan dibangun dari sebuah ide tentang inovasi, secara umum 

awal mula memulai bisnis ketika menemukan sebuah masalah, kemudian 

mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan yang 

sesuai. Dalam memulai bisnis, terdapat banyak komponen yang menjadi dasar 

dalam menuju kesuksesan.  

Komponen tersebut harus mampu membentuk sinergi yang disebut dengan 

inovasi. Inovasi dalam pendekatan bisnis, secara umum digunakan untuk 

mengubahxcaraxberbisnis berdasarkan nilaixyangxdianut. Inovasi merupakan 

proses mengimplementasikan sesuatu yang baru guna menciptakan nilai untuk 

mencapai keunggulan kompetitif suatu bisnis (Tucker, 2008; Euchner and 

Ganguly, 2014; Hamid and Khalid, 2016). 

Oleh sebab itu, inovasi menjadi salah satu fokus dalam strategi bisnis, 

karena dengan melakukan inovasi suatu bisnis dapat bertumbuh dan berkembang 

(Ruperto et al., 2013; Jolink and Niesten, 2016). Keeh et al. (2007) menjelaskan 

beberapa tinjauan mengenai pentingnya menerapkan inovasi dalam sebuah bisnis 

adalah sebagai berikut: 
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a. Perubahan teknologi sangat cepat seiring dengan adanya produk baru, 

proses, dan layanan baru dari pesaing. Perubahan tersebut mendorong 

pelaku bisnis untuk bersaing dan menyesuaikan diri dengan inovasi dan 

teknologi baru. 

b. Perubahan lingkungan memberikan efek pada siklus produk semakin pendek, 

sehingga produk dan layanan yang lama harus digantikan dengan yang baru, 

hal ini terjadi karena pemikiran kreatif yang menimbulkan inovasi. 

c. Saat ini konsumen lebih pandai dan menuntut atas pemenuhan kebutuhan. 

Harapan konsumen pada pemenuhan kebutuhan dalam hal kualitas, 

pembaruan, dan harga. Oleh sebab itu, keterampilan inovatif dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen 

sebagai pelanggan. 

d. Perubahan pasar dan teknologi yang dinamis, akan memudahkan dalam 

meniru ide. Oleh karena itu dibutuhkan metode penggunaan produk, proses, 

dan layanan yang baru dan lebih cepat secara kontinu. 

e. Inovasi dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat, meningkatkan 

segmen pasar, dan menciptakan posisi perusahaan yang lebih baik. 

Inovasi diukur dengan tiga indikator yang mengacu pada beberapa sumber 

teori dan kajian empiris (Constantin, Budacia, and Budacia, 2008; Hamid and 

Khalid, 2016; Johnston and Bate, 2003; Jolink and Niesten, 2016; Ruperto et al., 

2013; Teneja, Pryor, and Hayek, 2016; Veselovsky et al., 2017; Wu and Ling, 

2016) sebagai berikut: 

a. Pengenalan hal baru, disebabkan oleh perubahan teknologi yang dinamis 

menuntut pelaku bisnis untuk dapat beradaptasi dengan teknologi yang baru 

agar dapat bersaing di lingkungan pasar. 

b. Pembaharuan, banyaknya pelaku bisnis baru yang bermunculan dan bersaing 

untuk menguasai pasar berserta konsumen yang terdapat di dalamnya. Hal 
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tersebut memacu pelaku bisnis untuk mempersiapkan strategi dengan baik 

dan matang. 

c. Kreativitas, dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide dan 

cara baru dalam menyelesaikan masalah, serta memahami peluang, sehingga 

halxini perluxdimiliki olehxpelaku bisnis. 

2.3.7. Keberhasilan Bisnis 

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok 

yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis memiliki pengertian yang 

sangat luas, namun yang perlu diketahui bisnis memiliki dua pengetian pokok. 

Pertama, bisnis adalah kegiatan-kegitan, sedangkan pengertian yang kedua bisnis 

adalah sebuah perusahaan. Pada dasarnya, individu maupun kelompok 

melakukan bisnis untuk memperoleh keuntungan (Bradberry, 2011: 115; Ries, 

2011: 48). 

Griffin and Ebert (1996: 178) mendefinisikan bisnis adalah organisasixyang 

menyediakanxbarang ataupun jasa untuk memperoleh keuntungan. Dimana 

keuntungan yang diperoleh melalui kegiatan bisnis tersebut digunakan untuk 

memperluas bisnis. Hal ini menyiratkan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang 

memiliki tujuan untuk menciptakanxnilai suatu produk ataupun layanan untuk 

memenuhi memperoleh keuntungan. 

Madura (2007: 1) mendefinisikan bisnis adalah perusahaan yang 

menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan ataupun diinginkan oleh 

konsumen. Adapun tujuan lain dari sebuah bisnis adalah untuk melayani 

kebutuhan konsumen, sebagaimana hal ini dilakukan pemilik bisnis untuk 

memperoleh keuntungan. Individu maupun kelompok memulai bisnis bermula dari 

melihat peluang untuk menghasilkan barang maupun jasaxyang belum pernah 

ditawarkan. 
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Perusahaan dapat menghasilkan produk atau layanan dengan harga yang 

lebih rendah daripada perusahaan yang sudah ada. Namun, dengan menyediakan 

produk yang diinginkan oleh konsumen, suatu perusahaan dapat menghasilkan 

keuntungan pada bisnis yang sedang dijalankan. Motif yang terdapat dalam bisnis 

padaxdasarnya adalah untukxmemperolehxkeuntungan dengan cara meyediakan 

produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan konsumen (Madura, 2007: 4). 

Berdasarkan definisi-definisixtersebutxdapatxdisimpulkan bahwa bisnis 

adalah aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan nilai pada produk ataupun 

layanan, yang mana dalam prosesnya dapat dilakukan secara individu maupun 

berkelompok. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

memperoleh keuntungan bagi individu, kelompok, dan atau organisasi melalui 

proses transaksi.  

Menurut Madura (2007: 100) sebuah bisnis tidak mungkin berdiri sendiri 

tanpa meninjau fungsinya bagi lingkungan tempat bisnis tersebut berdiri. Sebab 

bisnis memiliki fungsi-fungsi dalam kedudukannya di masyarakat. Fungsi bisnis 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi mikro dalam bisnis berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan secara langsung pada proses penciptaan nilai, yaitu: 

1. Pekerja/karyawan, mempunyai input yang berharga bagi 

perusahaan  

2. Dewan komisaris, sekumpulan orang yang mewakili pemegang 

saham dan memiliki kedudukan independent terhadap 

manajemen. 

3. Pemegang saham, memiliki kepentinganxdanxtanggung jawab 

tertentuxterhadap perusahaanxsebesarxsaham yang mereka 

miliki dalamxperusahaan. 
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b. Fungsi makro dalam bisnis berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat secara 

tidak langsung dalam pembentukan dan pengendalian bisnis yaitu: 

1. Masyarakat sekitar perusahaan, keberadaan perusahaan 

diharap dapat berkontribusi bagi masyarakat. 

2. Bangsa dan negara, tanggungxjawab perusahaanxterhadap 

bangsa danxnegara diwujudkan dengan kewajiban membayar 

pajak. 

Berdasarkan fungsi bisnis yang dikemukaan oleh Madura, menyiratkan 

bahwa jika fungsi bisnis di jalankan dengan baik, maka keberhasilan bisnis dapat 

tercapai. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan bisnis adalah suatu 

keadaan dimana tujuan bisnis yang telah ditetapkan sesuai dengan capaian 

(Bradberry, 2011; Bygrave and Zacharakis, 2011). Selain itu, keberhasilan bisnis 

dapat tercapai jika bisnis mengalami perkembangan. 

Pencapaian keberhasilan bisnis tersebut tidak lepas dari peranan strategi 

sebagai tindakan potensial yang memerlukan keputusan dan sumber daya (David 

and David, 2015; Frei and Morriss, 2012; Hamid and Khalid, 2016). Keberhasilan 

bisnis diukur dengan lima indikator yang mengacu pada beberapa sumber teori 

dan kajian empiris (Bygrave and Zacharakis, 2011; Frei and Morriss, 2012; Galpin 

and Hebard, 2015; Hamid and Khalid, 2016; Veselovsky et al., 2017) sebagai 

berikut: 

a. Berjalan selama tiga tahun, kebanyakan bisnis mengalami kegagalan di tahun 

ketiga. Oleh sebab itu, startup dinyatakan berhasil jika telah melewati tahun 

ketiga. 

b. Keuntungan, suatu bisnis dinyatakan berhasil jika keuntungan dapat 

dicapaixsesuaixdengan target yangxtelah ditetapkan, dan didukung oleh 

strategi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. 
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c. Pertumbuhan bisnis, sebuah bisnis mengalami pertumbuhan jika terjadi 

perkembangan berkelanjutan. 

d. Kemitraan, dalam berbisnis sangat penting melakukan kerjasama, hal ini 

bertujuan untuk memperkuat bisnis. 

e. Pemberdayaan, memberikan manfaat bagi sumber daya manusia yang 

berkontribusi dalam bisnis yang sedang dijalankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konsep Penelitian 

Potensi industri digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, yang mana diketahui bahwa peningkatan tersebut turut berperan serta 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam 

mengembangkan industri digital diaplikasikan melalui Gerakan Nasional 1000 

Startup Digital. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi The 

Digital Energy of Asia di tahun 2020.  

Memasuki era digital saat ini, startup digital merupakan tren bisnis yang 

memberikan peluang, sebab berfokus pada kreativitas manusia. Hal ini 

menyiratkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi 

setiap individu untuk memulai bisnis. Akan tetapi, mendirikan startup bukanlah 

urusan mudah, sebab dalam prosesnya terdapat tantangan dan kendala yang 

dihadapi oleh pelaku bisnis startup. 

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatasi tantangan dan kendala 

yang dihadapi oleh pelaku bisnis startup dibutuhkan strategi bisnis. Dalam proses 

startup, strategi bisnis merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mencapai 

keberhasilan bisnis. Secara umum, strategi bisnis berisi serangkaian tindakan 

yang dirancang dengan terintegrasi guna membangun keunggulan bersaing.  

Keberhasilan bisnis diartikan sebagai suatu keadaan dimana tujuan bisnis 

yang telah dirancang oleh pelaku bisnis sesuai dengan capaian (Bradberry, 2011; 

Bygrave and Zacharakis, 2011; Frei and Morriss, 2012; Hamid and Khalid, 2016). 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam mencapai keberhasilan tersebut diperlukan 

strategi bisnis sebagai pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan dalam 
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membangun, memperkuat, serta meningkatkan pertumbuhan bisnis (Coulter, 

2008; Griffin and Ebert, 1996). 

Strategi bisnis yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan 

startupm meliputi segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi. Beberapa hasil 

empiris menyebutkan bahwa segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi 

merupakan strategi bisnis yang memberikan pengaruh positif terhadap 

keberhasilan bisnis (Euchner and Ganguly, 2014; Pastiu and Muresan, 2015; Pan 

and Lee, 2017; Santisteban and Mauricio, 2017; Pedersen et al., 2018, Veselovsky 

et al., 2017). 

Lebih jauh lagi, jika segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi diterapkan 

dengan tepat, serta sesuai dengan kebutuhan bisnis akan menciptakan 

keberhasilan pada startup (Angerer et al., 2015; Lawrence, 2003; Souza and 

Freitas, 2016). Di sisi lain, segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi 

memberikan dampak positif guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan 

(Blank and Dorf, 2012; Ilie, 2014; Rojas-Mendes et al., 2013; Teneja et al., 2016; 

Trinh et al., 2009). 

Segmentasi pasar merupakan strategi bisnis yang memberikan pengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan bisnis (Hassan and Craft, 2012; Pastiu and 

Muresan, 2015; Rojas-Mendes et al., 2013). Hal ini disebabkan karena segmentasi 

pasar membantu pelaku bisnis dalam mengindentifikasi kebutuhan konsumen 

(Frei and Morriss, 2012). Oleh karena itu, segmentasi pasar menjadi salah satu 

isu penting dalam strategi bisnis, khususnya mengenai startup. 

Sejalan dengan hasil temuan Pan and Lee (2017), Pastiu and Muresan 

(2015) yang mengungkapkan bahwa segmentasi pasar merupakan salah satu 

strategi bisnis yang memberikan dampak positif pada bisnis. Hal ini disebabkan 

karena segmetasi pasar membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan 

bisnis, sehingga dapat mencapai keunggulan kompetitif. Selain itu, segmentasi 
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pasar berperan sebagai strategi untuk menetapkan profil konsumen sesuai 

dengan target pasar (Trinh et al., 2009). 

Selain segmentasi pasar, model bisnis memiliki hubungan yang erat 

dengan strategi bisnis, karena model bisnis menguraikan komponen-komponen 

strategi dalam pendekatan bisnis (Wang and Lin, 2011). Model bisnis menjadi 

sumber penting bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif 

berkelanjutan (Pedersen et al., 2018). Sebab model bisnis memberikan gambaran 

tentang bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menerapkan 

nilai-nilai (Osterwalder and Pigneur, 2010). 

Ketepatan dalam menetapkan model bisnis dapat membantu menciptakan 

kesuksesan pada startup, sebab melalui model bisnis yang tepat, startup akan 

mengalami pertumbuhan bisnis (Angerer et al., 2015). Hal ini menyiratkan bahwa 

model bisnis berpengaruh positif pada keberhasilan bisnis, sebab model bisnis 

yang dibangun oleh startup digital berdasarkan inovasi dan teknologi. Inovasi 

tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi pasar. 

Inovasi adalah proses mengimplementasikan sesuatu yang baru guna 

menciptakan nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif pada sebuah bisnis 

(Euchner and Ganguly, 2014; Hamid and Khalid, 2016; Tucker, 2008). 

Sebagaimana diketahui bahwa inovasi merupakan proses yang memberikan nilai 

yang signifikan pada bisnis. Hasil temuan Teneja et al. (2016) menyebutkan bahwa 

inovasi sebagai pendorong utama dalam mencapai keunggulan kompetitif 

berkelanjutan. 

Kemampuan dalam melakukan inovasi sangatlah penting bagi pelaku 

bisnis, sebab dengan melakukan inovasi sebuah bisnis dapat bertumbuh dan 

berkembang (Jolink and Niesten, 2013; Ruperto et al., 2013). Inovasi berperan 

dalam proses eksplorasi guna memahami perubahan akan kebutuhan konsumen 

dalam pasar.  Keberhasilan dalam melakukan inovasi dicerminkan melalui 
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performa bisnis (Wu and Lin, 2011). Kerangka konsep penelitian dapat dilihat 

melalaui Gambar 3.1 sebagai berikut: 

Gambar 3.1. 
Kerangka Konsep Penelitian 

Sumber:
H1: Bygrave and Zacharakis, 2011; Hassan and Craft, 2012; Pan and Lee, 2017; Pastiu 
and Muresan, 2015; Rojas-Mendes et al., 2013; Trinh et al., 2009
H2: Euchner and Ganguly, 2014; Galpin and Habard, 2015; Ilie, 2014; Pedersen et al., 
2018; Santisteban and Mauricio, 2017; Wang and Lin, 2011
H3: Constantin et al., 2008; Hamid and Khalid, 2016; Jolink and Niesten, 2016; Teneja et 
al., 2016; Veselovsky et al., 2017; Wu and Lin, 2011

Keberhasilan Bisnis
(Y)

Inovasi 
(X3)

Model Bisnis
(X2)

Segmentasi Pasar
(x1)

H1

H2

H3

 

 

3.2. Hipotesis Penelitian 

3.2.1. Pengaruh Segmentasi Pasar terhadap Keberhasilan Bisnis 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hassan and Craft (2012), 

Pastiu and Muresan (2015) menunjukkan bahwa segmentasi pasar merupakan 

strategi bisnis yang berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis. Hal ini diperkuat 

dengan hasil temuan Trinh et al. (2009) yang menyatakan bahwa segmentasi 

pasar dapat digunakan sebagai strategi untuk menetapkan profil konsumen sesuai 

dengan target pasar. 
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Sementara itu, Pan and Lee (2017) menjelaskan bahwa segmentasi pasar 

membantu perusahaan startup memahami kebutuhan bisnis untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Di sisi lain, segmentasi pasar memberikan kemudahan bagi 

pelaku bisnis dalam memahami kebutuhan bisnis, sehingga keunggulan kompetitif 

yang menjadi keunggulan bisnis dapay tercapai (Souza and Freitas, 2016). 

Berdasarkan tinjauan di atas, maka disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1. Semakin baik segmentasi pasar akan mampu meningkatkan keberhasilan 

bisnis 

3.2.2. Pengaruh Model Bisnis terhadap Keberhasilan Bisnis 

Santisteban and Mauricio (2017) mengemukakan bahwa model bisnis 

berpengaruh positif terhadap keberhasilan startup. Hal ini disebabkan karena 

startup sebagai bisnis rintisan yang memiliki model bisnis berdasarkan inovasi dan 

teknologi dengan menyesuaikan kebutuhan pasar. Sejalan dengan penelitian 

Pedersen et al. (2018) yang mengungkapkan bahwa model bisnis berpengaruh 

positif keberlanjutan perusahaan. 

Hasil temuan yang dilakuan oleh Euchner and Ganguly (2014) semakin 

memperkuat bahwa model bisnis merupakan kunci bagi perusahaan untuk 

berkembang. Model bisnis memiliki hubungan yang erat dengan strategi bisnis, 

karena model bisnis menguraikan komponen-komponen strategi pada pendekatan 

bisnis (Wang and Lin, 2011). Berdasarkan tinjauan di atas, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

H2. Semakin baik model bisnis akan mampu meningkatkan keberhasilan bisnis 

3.2.3. Pengaruh Inovasi terhadap Keberhasilan Bisnis 

Wu and Lin (2011) menjelaskan bahwa inovasi merupakan strategi bisnis 

yang memiliki pengaruh pada keberhasilan bisnis. Sebagaimana diketahui, inovasi 

adalah proses dalam menciptakan nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hal 

ini diperkuat dengan hasil temuan Teneja et al. (2016) yang mengungkapkan 
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bahwa inovasi sebagai pendorong utama dalam mencapai keunggulan kompetitif 

berkelanjutan. 

Inovasi menjadi salah satu fokus dalam strategi bisnis, hal ini disebabkan 

karena dengan melakukan inovasi sebuah bisnis dapat bertumbuh dan 

berkembang (Jolink and Niesten, 2013; Ruperto et al., 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Veselovsky et al., (2017) menyatakan bahwa inovasi membantu 

pelaku bisnis startup dalam mengembangkan bisnis. Berdasarkan tinjauan diatas, 

maka disusun hipotesis sebagai berikut: 

H3. Semakin baik inovasi akan mampu meningkatkan keberhasilan bisnis 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini dijelaskan melalui Tabel 

3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator Item 

1. 

Segmentasi Pasar 
(x1) 

 
Hassan and Craft, 
2012; Pan and 
Lee, 2017; Pastiu 
and Muresan, 
2015; Rojas-
Mendes et 
al.,2013; Trinh et 
al., 2009 

Mengidentifikasi 
dan menganalisis 
konsumen yang 
terdapat di pasar, 
yang kemudian 
memilih salah satu 
dari bagian dari 
segmen tersebut 
sebagai target 
pasar 

x.1.1. Geografi 

x.1.1.1. Memproduksi 
dekat dengan bahan 
baku 
x.1.1.2. Mendistribusikan 
produk dekat dengan 
pembeli 

x.1.2. Demografi 

x.1.2.1. Mengidentifikasi 
dan menganalisis usia 
konsumen 
x.1.2.2. Mengidentifikasi 
dan menganalisis jenis 
kelamin konsumen 
x.1.2.3. Mengidentifikasi 
dan menganalisis 
pekerjaan konsumen 
x.1.2.4. Mengidentifikasi 
dan menganalisis tingkat 
ekonomi konsumen 
x.1.2.5. Mengidentifikasi 
dan menganalisis tingkat 
Pendidikan konsumen 

x.1.3. Psikografi  

x.1.3.1. Mengidentifikasi 
dan menganalisis selera 
konsumen 
x.1.3.2. Mengidentifikasi 
dan menganalisis 
pengeluaran konsumen 
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Tabel 3.1. Lanjutan 

2. 

Model Bisnis 
(x2) 

 
Wang and Lin, 
2011; Santisteban 
and Mauricio, 
2017; Euchner 
and Ganguly, 
2014; Pedersen et 
al., 2018; Ilie, 
2014 

Model yang 
digunakan untuk 
menjabarkan proses 
dalam perusahaan 
berjalan, yang mana 
dalam model bisnis 
berisikan pemikiran 
tentang ruang lingkup 
yang menggambarkan 
aspek inti suatu bisnis 

x.2.1. Tujuan 
bisnis 

x.2.1.1. Memperoleh 
keuntungan 

x.2.2. Offerings 
x.2.2.1. Menawarkan 
produk sesuai dengan 
kebutuhan konsumen 

X.2.3. 
Rancangan 
strategi 

x.2.3.1. Merancang 
strategi yang tepat 

x.2.4. 
Infrastruktur 

x.2.4.1. Menyediakan 
infrastruktur yang 
mendukung aktivitas 
bisnis 

X.2.5. Struktur 
organisasi 

x.2.5.1. Mengelola 
struktur organisasi 
dengan baik 

x.2.6. Praktik 
niaga 

x.2.6.1. Melakukan praktik 
niaga dengan baik 

x.2.7. Kebijakan 
x.2.7.1. Membuat 
prosedur untuk 
mencapai sasaran 

x.2.8. Proses 
operasional 

x.2.8.1. Menerapkan 
proses operasional 
sesuai dengan prosedur 

3. 

Inovasi 
(x3) 

 
Constantin et al., 
2008; Hamid and 
Khalid, 2016 
Teneja et al., 
2016; Veselovsky 
et al., 2017; Wu 
and Lin, 2011 

Proses 
mengimplementasikan 
sesuatu yang baru 
guna menciptakan 
nilai untuk mencapai 
keunggulan kompetitif 
suatu bisnis 

x.3.1. Pengenal-
an hal baru 

x.3.1.1. Mengeksplorasi 
untuk meningkatkan 
potensi bisnis 

x.3.2. Pembaha- 
ruan 

x.3.2.1. Menciptakan 
transformasi yang lebih 
baik 

x.3.3. Kreativitas 
x.3.3.1. Mampu 
menciptakan produk 
baru 

4. 

Keberhasilan 
Bisnis 

(Y) 
 

Bygrave and 
Zacharakis, 2011; 
Frei and Morriss, 
2012; Galpin and 
Habard, 2015; 
Hamid and Khalid, 
2016; Jolink and 
Niesten, 2016 

Suatu keadaan 
dimana tujuan bisnis 
yang telah ditetapkan 
sesuai dengan 
capaian 

Y.1.1. Berjalan 
selama tiga 
tahun 

Y.1.1.1. Menjalani bisnis 
selama: 

1. < 1 tahun 
2. 1 – 2 tahun 
3. 2 – 3 tahun 
4. > 4 tahun 

Y.1.2. 
Keuntungan  

Y.1.2.1. Capaian 
keuntungan: 

1. < Target 
2. 0 
3. = Target 
4. > Target 

Y.1.3. 
Pertumbuhan 
bisnis 

Y.1.3.1. Mengalami 
perkembangan 
berkelanjutan 

Y.1.4. Kemitraan  
Y.1.4.1. Melakukan 
kerjasama guna 
mendukung 
pertumbuhan bisnis 

*) Sumber: Referensi diolah dari berbagai sumber, 2018 
**) Pengukuran pada instrumen penelitian menggunakan menggunakan skala Likert 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 
4.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif, yang mana 

penelitian eksplanatif ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan menganalisa 

pengaruh segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi pada keberhasilan bisnis 

startup di Kota Malang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah kuantitatif. Secara umum, penelitian kuantitatif merupakan seperangkat 

konstruk atau variabel yang saling berhubungan dengan hipotesis yang 

memerinci hubungan antar variabel (Bordons and Abbott, 2008: 235; Creswell, 

2016: 71). 

 

4.2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal 

menarik yang di teliti (Sekaran, 2003). Populasi pada penelitian ini adalah pelaku 

bisnis startup digital yang berdomisili di Kota Malang dan telah beroperasi 

selama tiga tahun.  Jumlahxpopulasi dalam penelitianxini belum diketahui. 

Sementara itu, sampel merupakan sebagian kecil dari populasi yang mewakili 

kelompok atau keseluruhan yang lebih besar (Sekaran, 2003: 265). 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 

sampling. Sebagaimana menurut Sekaran (2003: 277) purposive sampling 

adalah desain sampel non-probabilitas, dimana informasi yang dibutuhkan 

diperoleh melalui penghimpunan responden yang sesuai dengan target atau 

kriteria yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menjadi sampel. Kriteria 

responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Pelaku bisnis startup digital, dimana pengoperasian bisnis berbasis digital 

dengan menggunakan media sosial Instagram. 

b. Bisnis telah beroperasi maksimal dalam kurun waktu tiga tahun.  

c. Berdomisili di Kota Malang. 

d. Bidang usaha meliputi: kuliner, fesyen, kerajinan. 

Penetapan sampel pada penelitian menggunakan rumus Wibisono, hal ini 

disebabkan karena jumlah populasi belum diketahui (Wibisono, 2003: 52). 

Jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan rumus Wibisono adalah sebagai 

berikut: 

n = 
!!/!!
!

!
 = !,!" .  !,!"

!,!"
!
 = 96,4 ≈ 100 

Keterangan:  

n : Jumlah sampel 

!!  : Tingkat kepercayaan sebesar 95% = 1,96 

σ : Standar deviasi populasi = 0,25 

e : Tingkat kesalahan sebesar 5% = 0,05 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Wibisono, 

ditetapkan jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 responden. 

 

4.3. Sumber Data dan Jenis Data 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang di rancang sesuai dengan tujuan 

penelitian (Creswell, 2016). Sebagaimana Bordons and Abbott (2008) 

menyampaikan bahwa sumber utama memiliki laporan yang lengkap dan detail 

mengenai ruang lingkup yang di teliti. Sumber data pada penelitian ini diperoleh 

melalui responden yang mengisi kuesioner. 

Responden adalah individu yang memberikan jawaban atau respon atas 

pernyataan berdasarkan pendiriannya (Babbie, 1999). Sementara itu, menurut 
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Sekaran (2003) responden adalah individu atau kelompok yang dijadikan sampel 

dalam penelitian, dimana responden memiliki peran dalam memberikan 

tanggapan maupun informasi mengenai data yang dibutuhkan. 

4.4. Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen pengambilan data merupakan alat yang digunakan untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam prosesnya, dibutuhkan kesesuaian 

instrument atas kebutuhan akan data. Proses pengumpulan data dapat dilakukan 

melalui wawancara, dokumentasi, materi visual, dan kuesioner serta merancang 

protocol untuk mencatat atau merekam informasi (Creswell, 2014). Instrumen 

pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut Sekaran 

(2003) kuesioner adalah serangkaian pernyataan tertulis yang dirumuskan, 

dimana responden akan mencatat jawaban sesuai dengan pendiriannya.  

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan media dalam jaringan atau 

online questionnaire. Sekaran (2003) mengemukakan keuntungan menggunakan 

kuesioner dalam jaringan adalah sebagai berikut: 

a. Kuesioner dalam jaringan dapat mencakup wilayah geografis yang 

cukup luas. 

b. Kuesioner dalam jaringan memudahkan responden dalam 

memberikan respon, sehingga tingkat respon yang diberikan menjadi 

lebih baik. 

Pengukuran kuesioner menggunakan skala Likert sebagai tolok ukur atas 

data yang diperoleh. Sekaran (2003) menjelaskan bahwa skala Likert bertujuan 

untuk mengetahui seberapa kuat respon setuju atau tidak setuju dari seorang 

individu atas pernyataan yang tersedia. Penelitian ini menggunakan skala 1 

(satu) sampai dengan 4 (empat) dengan keterangan sebagai berikut:  

a. Skala 1 : Sangat Tidak Setuju 

b. Skala 2 : Tidak Setuju 
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c. Skala 3 : Setuju  

d. Skala 4 : Sangat Setuju 

Penggunaan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) pada penelitian ini 

disebabkan karena menghindari responden untuk memberikan respon netral 

pada pernyataan yang telah disediakan. Prosedur pengambilan dapat dilihat 

melalui Gambar 4.1 sebagai berikut: 

Gambar 4.1. 
Prosedur Pengambilan Data 

Mulai

Pencarian calon 
responden

Sesuai kriteria 
penelitian

Menghubungi calon 
responden

Pengambilan data 
menggunakan 

kuesioner daring

Analisis

Selesai

Tidak dihubungi

Ya

Tidak

Setuju menjadi 
responden

Dikeluarkan dari daftar 
responden

Tidak

Ya

	
 Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

 

4.5. Teknik Analisis 
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Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda 

dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Regresi berganda 

adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. 

Sedangkan metode OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah 

kesalahan (error) kuadrat (Gujarati dan Porter, 2010: 71; Widarjono, 2017: 60). 

Menurut Sekaran (2003: 45) analisis regresi bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen pada variabel dependen baik secara parsial 

maupun simultan. Sedangkan, metode OLS digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk meminimumkan jumlah residual kuadrat. Sebagaimana nilai 

minimum dari sebuah fungsi dapat dicari dengan melakukan penurunan dari 

fungsi tersebut (Widarjono, 2017: 18). 

Analisis regresi berganda dengan metode OLS pada penelitian ini 

menggunakan tiga variabel independen, yaitu segmentasi pasar, model bisnis, 

dan inovasi, serta satu variabel dependen, yaitu keberhasilan bisnis. Model pada 

penelitianxini dinotasikan sebagai berikut: 

Y = α + β!x! + β!x! + β!x! + e 

Keterangan: 

Y : Keberhasilan bisnis    

α : Konstanta     

x1 : Segmentasi pasar  

x2 : Model bisnis  

x3 : Inovasi 

β : Koefisien regresi      

e : Nilai residu 

4.5.1. Uji Instrumen 

Sebelum melakukan analisis data yang diperoleh melalui proses 

pengambilan data menggunakan kuesioner dalam jaringan, perlu dilakukan uji 

validitasxdanxreliabilitas. Ujixvaliditas bertujuan untuk membuktikan bahwa 

instrumen, teknik, atau proses yang digunakan untuk mengukur suatu konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
	

	
	

dapat mengukur konsep yang dimaksudkan (Sekaran, 2003: 206). Sehingga 

kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan pada kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. 

Reliabilitas atau keandalan merupakan konsistensi suatu pengukuran 

yang menunjukkan tidak terjadi bias (bebas dari kesalahan). Uji reliabilitas 

digunakan untuk melihat sejauh mana konsistensi instrumen yang digunakan 

untuk mengukur gejala yang sama, atau dapat dikatakan bahwa uji reliabilitas 

menunjukkan akurasi dan ketepatan pengukuran. Oleh karena itu, uji reliabilitas 

dilakukan untuk membuktikan konsistensi dan stabilitas instrumen atau alat ukur 

(Sekaran, 2003: 203) 

4.5.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai 

apakah model regresi dengan menggunakan metode OLS terdapat masalah-

masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan agar model 

regresi dapat memberikan hasil yang representative atau tidak bias serta efisien. 

Oleh sebab itu, data yang diperoleh melalui proses pengambilan data harus 

memenuhi dasar asumsi klasik yang terdiri dari: normalitas, heteroskedastisitas, 

dan multikoleniaritas. 

4.5.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji yangxdilakukan denganxtujuan untukxmenilai 

sebaranxdata pada sebuahxkelompok maupun variabel, dimana data yang yang 

diperoleh melalui proses pengambilan data terdistribusi normal atau tidak 

(Widarjono, 2017: 49). Pada model regresi, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi 

maka Uji-T dan Uji-F menjadi tidak valid. Sebagaimana menurut Ghozali (2006: 

42) uji normalitas dapat dilakukan dengan nilaixsignifikansi atauxprobabilitas ≥ 

0,05. Apabila nilai signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak, yang mana dalam hal ini 

dinyatakan bahwa data tidak terdistribusi normal. Namun, apabila nilai 
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signifikansi ≥ 0,05 maka H0 diterima, yang mana dalam hal ini dinyatakan bahwa 

data terdistribusi normal. 

4.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukanxdengan tujuan untuk 

mengujixapakah padaxmodel regresi terjadixketidaksamaanxvarian darixresidual 

pada satu amatan ke amatan yang lainnya. Model regresi yang baik tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pada metode OLS, model regresixsederhana maupun 

bergandaxmengasumsikanxbahwa variabelxgangguan (ei) mempunyai rata-rata 

nol (Widarjono, 2017: 113). 

Heteroskedastisitas pada model regresi memiliki konsekuensi serius 

pada estimator OLS, karena tidak lagi BLUE (best linier unbiased estimators). 

Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahuai apakah suatu model regresi 

mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak. Metode yang digunakan untuk 

menguji heteroskedastisitas melalui metode informal yang dilakukan dengan 

mendeteksi pola residual melalui sebuah grafik sketergram (Widarjono, 2017: 

115). Dasar pengambilan keputusan atas heteroskedastisitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika pola sketergram teratur (bergelombang, melebar, dan 

kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika pola sketergram acak danxmenyebarxdi atas danxdi bawah 

angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(homokedastisitas). 

4.5.2.3. Uji Multikoleniaritas 

Uji multikoleniaritas adalah uji yangxdilakukan denganxtujuan untuk 

mengujixapakahxpada modelxregresixditemukan korelasi antar variabel 

independen (Widarjono, 2017: 101). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi 

antar variabel independen. Guna mendeteksi multikoleniaritas pada model 
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regresi dapat dilihat dari tolerancexvalue atau variancexinflationxfactor (VIF) 

sebagai dasar acuan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jika nilai tolerance ≥ 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikoleniaritas antar variabel 

independen. 

b. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat multikoleniaritas antar variabel 

independen. 

 

4.6. Uji Kelayakan Model 

Uji kelayakan model adalah uji yang dilakukanxdenganxtujuan untuk 

mengukur kemampuanxvariabelxindependen menjelaskan variabelxdependen 

pada suatu model regresi. Uji kelayakan model menggunakan Goodness of Fit 

atau biasanya disebut dengan koefisien determinasi (R2). Nilai koefisien antara 0 

(nol) dan 1 (satu). Jikaxnilai koefisien R2 mendekati 1, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel dependen dapat memberikan informasixyangxdibutuhkan untuk 

memprediksi variasixvariabel independen (Widarjono, 2017: 162). 

 

4.7. Uji Signifikansi  

4.7.1. Uji Model Parsial (Uji-T) 

Uji-T adalah uji yang dilakukan dengan tujuanxuntuk mengujixseberapa 

besarxpengaruh masing-masing variabel independen secara individual atau 

parsial dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2006: 89). Pengujian 

hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Pada 

perumusan hipotesis, H0 artinya variabel independen bukan penjelas yang 

signifikan pada variabel dependen, sedangan Ha artinya variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan pada variabel dependen. Merumuskan 
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hipotesis melalui hasil output SPSS. H0 diterima jika p-value > 0.05, sedangkan 

Ha diterima jika p-value < 0.05.  

4.7.2. Uji Model Simultan (Uji-F) 

Uji -F adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

bagaimanakah pengaruhxseluruhxvariabel independen secara simultan pada 

variabel dependen (Suharyadi dan Purwanto, 2011: 225). Pada pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Langkah-langkah untuk 

melakukan Uji-F adalah sebagai berikut: 

a. Jika hipotesis Ha diterima, disimpulkan terdapat pengaruh antar 

variabel independen pada variabel dependen secara simultan. H0 = B1 

= B2 = B3 = 0; H0 ≠ B1 ≠ B2 ≠ B3 = 0 

b. Penentuan daerah keputusan dengan mencari nilai F dengan batas 

nilai α (0.05). 

c. Menentukan nilai Fhitung = !!/(!!!)
!! !!/(!!!) 

d. Menentukan keputusan H0 dan Ha serta membandingkan nilai Fhitung 

untuk mengetahui apakah menerima H0 atau menerima Ha. 

e. Memutuskan hipotesis H0 diterima jika Fhitung ≤ Ftabel, sedangkan Ha 

diterima jika Fhitung ≥ Ftabel. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Uji Instrumen 

Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian ini dimaksudkan 

untuk mengukur tingkat ketepatan dan keandalan kuesioner sebagai instrumen 

pengambilan data. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner penelitian 

dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini: 

5.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas bertujuan untuk membuktikan bahwa instrumen, teknik, atau 

proses yang digunakan untuk mengukur suatu konsep dapat mengukur konsep 

yang dimaksudkan. Uji validitas instrumen dilakukan dengan cara mengorelasi 

setiap skor item dengan skor total menggunakan uji Pearson Product Moment. 

Ukuran yang menjadi dasar pada uji validitas adalah apabila koefisien korelasi 

(riT) > korelasi tabel (rtabel) berarti item kuesioner dinyatakan valid atau mampu 

mengukur variabel yang diukurnya, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh data. Hal ini dapat dilihat melalui Tabel 5.1. yang merupakan 

ringkasan hasil uji validitas instrumen. 

Tabel 5.1. 
Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel Indikator Item riT rtabel Keterangan 

Segmentasi Pasar 
(X1) 

Geografi  X.1.1.1 0.847 0.361 Valid 
X.1.1.2 0.888 0.361 Valid 

Demografi 

X.1.2.1 0.822 0.361 Valid 
X.1.2.2 0.692 0.361 Valid 
X.1.2.3 0.906 0.361 Valid 
X.1.2.4 0.884 0.361 Valid 
X.1.2.5 0.839 0.361 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

Tabel 5.1. Lanjutan 

 Psikografi X.1.3.1 0.869 0.361 Valid 
X.1.3.2 0.861 0.361 Valid 

Model Bisnis 
(X2) 

Tujuan bisnis X.2.1.1 0.668 0.361 Valid 
Offerings X.2.2.1 0.629 0.361 Valid 
Rancangan strategi X.2.3.1 0.771 0.361 Valid 
Infrastruktur X.2.4.1 0.745 0.361 Valid 
Struktur organisasi X.2.5.1 0.688 0.361 Valid 
Praktik niaga X.2.6.1 0.596 0.361 Valid 
Kebijakan X.2.7.1 0.845 0.361 Valid 
Proses operasional X.2.8.1 0.788 0.361 Valid 

Inovasi 
(X3) 

Pengenalan hal baru X.3.1.1 0.873 0.361 Valid 
Pembaharuan X.3.2.1 0.833 0.361 Valid 
Kreativitas  X.3.3.1 0.730 0.361 Valid 

Keberhasilan 
Bisnis 

(Y) 

Berjalan maksimal 3 
tahun Y.1.1.1 0.632 0.361 Valid 

Pencapaian target Y.1.2.1 0.563 0.361 Valid 
Pertumbuhan bisnis Y.1.3.1 0.568 0.361 Valid 
Kemitraan  Y.1.4.1 0.848 0.361 Valid 
Pemberdayaan Y.1.5.1 0.798 0.361 Valid 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan ringkasan hasil uji validitas instrumen, diketahui bahwa 

seluruh item pada seluruh variabel penelitian memiliki nilai koefisien korelasi item 

dengan skor total riT > rtabel. Dengan demikian item-item tersebut dinyatakan valid 

atau mampu mengukur variabel, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen 

untuk memperoleh data dalam penelitian ini. 

5.1.2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan dan konsistensi 

kuesioner penelitian sebagai instrumen untuk mengukur variabel. Uji reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha karena 

instrumen berbentuk kuesioner yang menggunakan skala interval. Ukuran yang 

menjadi dasar pada uji reliabilitas adalah apabila koefisien Cronbach’s Alpha > 

0,6 berarti item kuesioner dinyatakan realiabel atau konsisten dalam mengukur 

variabel yang diukurnya. Adapun hasil uji reliabilitas instrumen disajikan melalui 

Tabel 5.2 yang merupakan ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen. 
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Tabel 5.2. 
Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel  Indikator 
Cronbach’s 

Alpha Cut Off Keterangan 

Segmentasi Pasar 
(X1) 

Geografi  0.669 0.6 Reliabel 
Demografi 0.882 0.6 Reliabel  
Psikografi 0.663 0.6 Reliabel 

Model Bisnis 
(X2) 

Tujuan bisnis 

0.863 0.6 Reliabel  

Offerings 
Rancangan strategi 
Infrastruktur 
Struktur organisasi 
Praktik niaga 
Kebijakan 
Proses operasional 

Inovasi  
(X3) 

Pengenalan hal baru 
0.745 0.6 Reliabel Pembaharuan 

Kreativitas  

Keberhasilan Bisnis 
(Y) 

Berjalan maksimal 3 tahun 

0.688 0.6 Reliabel 
Pencapaian target 
Pertumbuhan bisnis 
Kemitraan  
Pemberdayaan 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan ringkasan hasil uji reliabilitas instrumen, diketahui bahwa 

seluruh indikator pada seluruh variabel penelitian menghasilkan nilai Cronbach’s 

Alpha > 0,6. Dengan demikian item-item tersebut dinyatakan valid atau mampu 

mengukur variabel, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini. 

 

5.2. Identitas Responden  

5.2.1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Dapatxdiketahui bahwa 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini 

sebesar 61 persen merupakan responden yang berjenis kelamin laki-laki. 

Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan memperoleh 

persentase sebesar 39 persen. Identitas responden berdasarkan jenis kelamin 

dapat dilihat melalui Tabel 5.3 sebagai berikut: 
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Tabel 5.3. 
Identitas Responden bedasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 
Laki-laki 61 61% 
Perempuan 39 39% 
Sumber: Data diolah, 2018 

5.2.2. Identitas Responden berdasarkan Usia 

Dapatxdiketahuixbahwa 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini 

sebesar 91 persen responden berada pada rentang usia 18-30 tahun. 

Selanjutnya, responden yang berada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 7 

persen. Sedangkan responden yang berada pada rentang usia 41-60 tahun 

sebesar 2 persen. Identitas responden berdasarkan usia dapat dilihat melalui 

Tabel 5.4 sebagai berikut: 

Tabel 5.4. 
Identitas Responden berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Persentase 
18-30 Tahun 91 91% 
31-40 Tahun 7 7% 
41-60 Tahun 2 2% 
Sumber: Data diolah, 2018 

5.2.3. Identitas Responden berdasarkan Bidang Usaha 

Dapatxdiketahuixbahwa 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini 

sebesar 62 persen responden bergerak di bidang usaha kuliner. Selanjutnya 

responden yang bergerak di bidang usaha fashion sebesar 28 persen. 

Sedangkan responden yang bergerak di bidang usaha kriya/kerajinan sebesar 10 

persen. Identitas responden berdasarkan bidang usaha dapat dilihat melalui 

Tabel 5.5 sebagai berikut: 

Tabel 5.5. 
Identitas Responden berdasarkan Bidang Usaha 

Bidang Usaha Frekuensi Persentase 
Fashion 28 28% 
Kriya/Kerajinan  10 10% 
Kuliner  62 62% 
Sumber: Data diolah. 2018 
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5.2.4. Identitas Responden berdasarkan Lama Bisnis 

Dapatxdiketahui bahwa 100 responden yang terlibat dalam penelitian ini 

sebesar 46 persen responden menjalankan bisnis selama kurang dari 1 tahun. 

Selanjutnya responden yang telah menjalankan bisnis selama 1-2 tahun sebesar 

36 persen. Kemudian, responden yang telah menjalankan bisnis selama 2-3 

tahun sebesar 18 persen. Namun, dalam penelitian ini tidak terdapat responden 

yang menjalankan bisnis lebih dari 4 tahun. Identitas responden berdasarkan 

lama bisnis dapat dilihat melalui Tabel 5.6 sebagai berikut: 

Tabel 5.6. 
Identitas Responden berdasarkan Lama Bisnis 

Lama Bisnis Frekuensi Persentase 
< 1 Tahun 46 46% 
1-2 Tahun 36 36% 
2-3 Tahun 18 18% 
Sumber: Data diolah, 2018 

5.2.5. Identitas Responden bedasarkan Pencapaian Target 

Berdasarkan tabel diaatas dapatbdiketahuixbahwa 100 responden yang 

terlibat dalam penelitian ini sebesar 72 persen responden mencapai keuntungan 

sesuai dengan target. Selanjutnya responden yang mencapai keuntungan lebih 

dari target sebesar 27 persen. Sedangkan responden yang mencapai 

keuntungan kurang dari target sebesar 1 persen. Namun, dalam penelitian ini 

tidak terdapat responden yang mencapai impas (break even point) dalam hal ini 

tidak terdapat kerugian atau keuntungan selama menjalankan bisnis. Identitas 

responden berdasarkan lama bisnis dapat dilihat melalui Tabel 5.7 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.7. 
Identitas Responden berdasarkan Pencapaian Target 

Pencapaian Target Frekuensi Persentase 
<Target 1 1% 
0 (impas) 0 0% 
=Target 72 72% 
>Target 27 27% 
Sumber: Data diolah. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

5.3. Persepsi Responden 

Kriteria interpretasi skor persepsi responden pada variabel segmentasi 

pasar, model bisnis, dan inovasi diperoleh melalui habis perhitungan statistik 

sebagai berikut: 

!"#$# !"#$"%&#!!"#$# !"#$"%&'
!"#$# !"#$"%&#  = !!!!  = 0,75 

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh kriteria interpretasi skor persepsi 

responden yang dijelaskan melalui Tabel 5.8 sebagai berikut: 

Tabel 5.8. 
Kriteria Interpretasi Skor Persepsi Responden 

Skala Skor Keterangan 
1 1,00 – 1,75 Sangat Tidak Setuju 
2 1,76 – 2,50 Tidak Setuju 
3 2,51 – 3,25 Setuju 
4 3,26 – 4,00 Sangat Setuju 

          Sumber: Data diolah, 2018 

5.3.1. Persepsi Responden pada Variabel Segmentasi Pasar 

Persepsi responden pada variabel segmentasi pasar diinformasikan 

melalui distribusi frekuensi dengan penjelasan yang dapat dilihat melalui Tabel 

5.9 sebagai berikut: 

Tabel 5.9. 
Persepsi Responden pada Variabel Segmentasi Pasar 

Indikator Item  Pernyataan Responden Rata-
Rata SS S TS SS 

Geografi  X.1.1.1 F 52 42 3 3 3.43  % 52% 42% 3% 3% 
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Tabel 5.9. Lanjutan 

 X.1.1.2 
F 55 40 2 3 3.47 % 55% 40% 2% 3% 

Rata-rata Indikator Geografi 3.45 

Demografi 

X.1.2.1 
F 34 57 7 2 3.23 
% 34% 57% 7% 2%  

X.1.2.2 
F 19 62 14 5 2.95 
% 19% 62% 14% 5%  

X.1.2.3 
F 20 56 20 4 2.92 
% 20% 56% 20% 4%  

X.1.2.4 
F 23 52 23 2 2.96 
% 23% 52% 23% 2%  

X.1.2.5 
F 14 51 29 6 2.73 
% 14% 51% 29% 6%  

Rata-rata Indikator Demografi 2.96 

Psikografi 
X.1.3.1 

F 69 20 10 1 3.57 % 69% 20% 10% 1% 

X.1.3.2 
F 16 62 20 2 2.92 % 16% 62% 20% 2% 

 Rata-rata Indikator Psikografi  3.25 
Rata-rata Variabel Segmentasi Pasar 3.22 

Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas, diinformasikan 

bahwa 100 responden yang terlibat adalah pelaku bisnis startup digital yang 

berdomisili di Kota Malang. Rata-rata yang diperoleh pada item memproduksi 

dekat dengan bahan baku sebesar 3,43 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan sangat setuju dengan item memproduksi dekat dengan 

bahan baku. Sedangkan rata-rata yang diperoleh pada item mendistribusikan 

produk dekat dengan pembeli sebesar 3,47 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju dengan item mendistribusikan produk dekat 

dengan pembeli. Sehingga rata-rata indikator geografi sebesar 3,45 

menunjukkan bahwa indikator geografi berada pada kriteria sangat tinggi. 

Rata-rata yang diperoleh pada item mengidentifikasi dan menganalisis 

usia konsumen sebesar 3,23 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju. Selanjutnya rata-rata yang diperoleh pada item 

mengidentifikasi dan menganalisis jenis kelamin konsumen sebesar 2,95 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan item 

mengidentifikasi dan menganalisis jenis kelamin konsumen. Kemudian rata-rata 

yang diperoleh pada item mengidentifikasi dan menganalisis pekerjaan 
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konsumen sebesar 2,92 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan setuju dengan item mengidentifikasi dan menganalisis pekerjaan 

konsumen. 

Rata-rata yang diperoleh pada item mengidentifikasi dan menganalisis 

tingkat ekonomi konsumen sebesar 2,96 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan setuju dengan item mengidentifikasi dan menganalisis 

tingkat ekonomi konsumen. Berikutnya rata-rata yang diperoleh pada item 

mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pendidikan konsumen sebesar 2,73 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan item 

mengidentifikasi dan menganalisis tingkat pendidikan konsumen. Sehingga rata-

rata indikator demografi sebesar 2,96 menunjukkan bahwa indikator demografi 

berada pada kriteria tinggi. 

Rata-rata yang diperoleh pada item mengidentifikasi dan menganalisis 

selera konsumen sebesar 3,57 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dengan item mengidentifikasi dan menganalisis selera 

konsumen. Selanjutnya rata-rata yang diperoleh pada item mengidentifikasi dan 

menganalisis rata-rata pengeluaran konsumen sebesar 2,92 menunjukkan 

bahwa responden menyatakan setuju dengan item mengidentifikasi dan 

menganalisis rata-rata pengeluaran konsumen. Sehingga rata-rata indikator 

psikografi sebesar 3,25 menunjukkan bahwa indikator psikografi berada pada 

kriteria tinggi. Rata-rata keseluruhan yang diperoleh pada variabel segmentasi 

pasar adalah sebesar 3,22. Hal ini menunjukkan bahwa variabel segmentasi 

pasar berada pada kriteria tinggi. 

5.3.2. Persepsi Responden pada Variabel Model Bisnis 

Persepsi responden pada variabel model bisnis diinformasikan melalui 

distribusi frekuensi dengan penjelasan yang dapat dilihat melalui Tabel 5.10 

sebagai berikut: 
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Tabel 5.10. 
Persepsi Responden pada Variabel Model Bisnis 

Indikator Item Pernyataan Responden Rata-Rata SS S TS STS 

Tujuan bisnis X.2.1.1 
F 82 18 0 0 3.82 % 82% 18% 0% 0% 

Offerings  X.2.2.1 
F 76 21 3 0 3.73 % 76% 21% 3% 0% 

Rancangan strategi X.2.3.1 
F 65 34 1 0 3.64 % 65% 34% 1% 0% 

Infrastruktur X.2.4.1 
F 60 38 1 1 3.57 % 60% 38% 1% 1% 

Struktur organisasi X.2.5.1 
F 48 48 3 1 3,43 
% 48% 48% 3% 1%  

Praktik niaga X.2.6.1 
F 46 54 0 0 3,46 
% 46% 54% 0% 0%  

Kebijakan X.2.7.1 
F 50 48 2 0 3.48 
% 50% 48% 2% 0%  

Proses operasional X.2.8.1 
F 47 50 3 0 3.44 
% 47% 50% 3% 0%  

Rata-rata Variabel Model Bisnis 3.57 
Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas, diinformasikan 

bahwa 100 responden yang terlibat adalah pelaku bisnis startup digital yang 

berdomisili di Kota Malang. Rata-rata yang diperoleh pada item memperoleh 

keuntungan sebesar 3,82 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dengan item memperoleh keuntungan. Sedangkan 

rata-rata yang diperoleh pada item menawarkan produk sesuai dengan 

kebutuhan pembeli sebesar 3,73 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden menyatakan sangat setuju dengan item menawarkan produk sesuai 

dengan kebutuhan pembeli. 

Rata-rata yang diperoleh pada item merancang strategi yang tepat 

sebesar 3,64 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sangat setuju 

dengan item merancang strategi yang tepat. Berikutnya rata-rata yang diperoleh 

pada item menyediakan infrastruktur yang sesuai dengan aktivitas bisnis sebesar 

3,57 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

dengan item menyediakan infrastruktur sesuai dengan aktivitas bisnis. Kemudian 

rata-rata yang diperoleh pada item mengelola struktur organisasi dengan baik 
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sebesar 3,43 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

sangat setuju dengan item mengelola struktur organisasi dengan baik. 

Rata-rata yang diperoleh pada item melakukan praktik niaga dengan baik 

sebesar 3,46 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

sangat setuju dengan item melakukan praktik niaga dengan baik. Selanjutnya 

rata-rata yang diperoleh pada item membuat prosedur sesuai untuk mencapai 

sasaran sebesar 3,48 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dengan item membuat prosedur untuk mencapai 

sasaran. Kemudian rata-rata yang diperoleh pada item menerapkan proses 

operasional sesuai dengan prosedur sebesar 3,44 menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden sangat setuju dengan item menerapkan proses operasional 

sesuai dengan prosedur.  

Rata-rata keseluruhan yang diperoleh pada variabel model bisnis adalah 

sebesar 3,57. Hal ini menunjukkan bahwa variabel model bisnis berada pada 

kriteria sangat tinggi. 

5.3.3. Persepsi Responden pada Variabel Inovasi 

Persepsi responden pada variabel inovasi diinformasikan melalui 

distribusi frekuensi penjelasan yang dapat dilihat melalui Tabel 5.11 sebagai 

berikut: 

Tabel 5.11. 
Persepsi Responden pada Variabel Inovasi 

Indikator Item Pernyataan Responden Rata-Rata SS S TS STS 

Pengenalan hal baru X.3.1.1 
F 64 36 0 0 3.64 % 64% 36% 0% 0% 

Pembaharuan  X.3.2.1 
F 69 31 0 0 3.69 % 69% 31% 0% 0% 

Kreativitas X.3.3.1 
F 75 25 0 0 3.75 % 75% 25% 0% 0% 

Rata-rata Variabel Inovasi 3.69 
Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas, diinformasikan 

bahwa 100 responden yang terlibat adalah pelaku bisnis startup digital yang 
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berdomisili di Kota Malang. Rata-rata yang diperoleh pada item melakukan 

eksplorasi untuk meningkatkan potensi bisnis sebesar 3,64 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan item melakukan 

eksplorasi untuk meningkatkan potensi bisnis. 

Rata-rata yang diperoleh pada item menciptakan transformasi yang lebih 

baik sebesar 3,69 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

sangat setuju dengan item menciptakan transformasi yang lebih baik. 

Selanjutnya rata-rata yang diperoleh pada item menciptakan produk baru 

sebesar 3,75 menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

sangat setuju dengan item menciptakan produk baru. Sehingga rata-rata 

keseluruhan yang diperoleh pada variabel inovasi adalah sebesar 3,69. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel inovasi berada pada kriteria sangat tinggi. 

5.3.4. Persepsi Responden pada Variabel Keberhasilan Bisnis 

Persepsi responden pada variabel keberhasilan bisnis diinformasikan 

melalui distribusi frekuensi penjelasan yang dapat dilihat melalui Tabel 5.12 

sebagai berikut:: 

Tabel 5.12. 
Persepsi Responden pada Variabel Keberhasilan Bisnis 

Indikator Item 
Jawaban Responden 

Rata-Rata 
< 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun > 4 tahun 

Lama Bisnis Y.1.1.1 
F 46 36 18 0 

1.72 
% 46.0% 36.0% 18.0% 0.0% 

Indikator Item 
Jawaban Responden 

Rata-Rata 
< Target 0 (impas) = Target > Target 

Pencapaian 
target Y.1.2.1 F 1 0 72 27 

3.25 
  % 46.0% 36.0% 18.0% 0.0% 
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Tabel 5.12. Lanjutan 

Indikator Item 
Jawaban Responden 

Rata-Rata 
< Target 0 (impas) = Target > Target 

Pencapaian 
target Y.1.2.1 

F 1 0 72 27 
3.25 

% 1.0% 0.0% 72.0% 27.0% 

Indikator Item 
Pernyataan Responden 

Rata-Rata 
SS S TS STS 

Pertumbuhan 
bisnis Y.1.3.1 

F 41 58 1 0 
3.40 

% 41.0% 58.0% 1.0% 0.0% 

Kemitraan Y.1.4.1 
F 49 49 1 1 

3.46 
% 49.0% 49.0% 1.0% 1.0% 

Pemberdayaan Y.1.5.1 
F 49 49 2 0 

3.47 
% 49.0% 49.0% 2.0% 0.0% 

Rata-rata Variabel Keberhasilan Bisnis 3.06 
Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel di atas, diinformasikan 

bahwa 100 responden yang terlibat adalah pelaku bisnis startup digital yang 

berdomisili di Kota Malang. Rata-rata jawaban yang diperoleh pada item lama 

bisnis sebesar 1,72 menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah 

berbisnis selama 1 sampai dengan 2 tahun. Selanjutnya rata-rata jawaban yang 

diperoleh pada item pencapaian target sebesar 3,25 menunjukkangbahwa 

sebagian besar responden mencapai keuntungan sesuai dengan target. 

Rata-rata yang diperoleh pada item mengalami perkembangan 

berkelanjutan sebesar 3,40 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dengan item mengalami perkembangan 

berkelanjutan. Kemudian rata-rata yang diperoleh pada item melakukan 

kerjasama guna mendukung pertumbuhan bisnis sebesar 3,46 menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan item 

melakukan kerjasama guna mendukung pertumbuhan bisnis. Berikutnya rata-

rata yang diperoleh pada item memberikan manfaat untuk pekerja sebesar 3,47 

menunjukkanibahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

dengan item memberikan manfaat untuk pekerja. 
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Rata-rata keseluruhan yang diperoleh pada variabel keberhasilan bisnis 

adalah sebesar 3,44. Hal ini menunjukkan bahwa variabel keberhasilan bisnis 

berada pada kriteria sangat tinggi. 

 

5.4. Uji Asumsi Klasik 

5.4.1. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel residual dalam 

model regresi berdistribusi normals atau tidak normali. Uji normalitasi dapats 

diketahui melalui pengujian Kolomogorov-Smirnov. Ukuran yang menjadi dasar 

pada uji normalitas adalah jika Kolomogorov-Smirnov > level of significant (α = 

5%) maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji 

normalitas melalui pengujian Kolomogorov-Smirnov dapat dilihat melalui Tabel 

5.13. sebagaimana di bawah ini: 

Tabel 5.13. 
Hasil Uji Normalitas 

 Keberhasilan Bisnis 
Kolomogorov-Smirnov Z 0.053 
Prob. 0.200 

  Sumber: Data diolah, 2018 

Hasil uji normalitas mengenai pengaruh segmentasi pasar, model bisnis, 

dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis melalui pengujian Kolomogorov-

Smirnov menghasilkan nilai sebesar 0,053 dengan probabilitas sebesar 0,200. 

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa probabilitas > level of significant (α = 

5%). Dengan demikian residual dinyatakan berdistribusi normal, sehingga asumsi 

normalitas dinyatakan terpenuhi. 

5.4.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

5.4.2.1. Scatter Plot 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

residual dalam model regresi memiliki ragam yang homogen atau heterogen. Uji 

heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui Scatter Plot. Berikut ini adalah hasil 
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pendeteksian heteroskedastisitas melalui Scatter Plot dapat dilihat melalui 

Gambar 5.1. sebagaimana di bawah ini: 

Gambar 5.1. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas melalui Scatter Plot 

 
Sumber: Data diolah, 2018 

Ukuran yang menjadi dasar pada uji heteroskedastisitas adalah jika 

observasi residual menyebar secara acak maka residual dinyatakan memiliki 

ragam yang homogen. Hasil uji heteroskedastisitas mengenai pengaruh 

segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis 

menghasilkan grafik probabilitas dengan kondisi observasi residual menyebar 

secara acak. Dengan demikian residual dinyatakan memiliki ragam yang 

homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas dinyatakan terpenuhi. 

5.4.2.2. Glejser Test 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

residual dalam model regresi memiliki ragam yang homogen atau heterogen. Uji 

heteroskedastisitas dapat diketahui melalui Glejser Test. Ukuran yang menjadi 

dasar pada uji heteroskedastisitas adalah jika probabilitas yang dihasilkan dari 

pengujian Glejser Test > level of significant (α = 5%) maka residual dinyatakan 

memiliki ragam yang homogen. Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas melalui 

Glejser Test dapat dilihat melalui Tabel 5.14. sebagaimana di bawah ini: 
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Tabel 5.14. 
Hasil Uji Heteroskedastisitas melalui Glejser Test 

Variabel Independen T-Statistic Prob. 
Segmentasi pasar -1.448 0.151 
Model bisnis 1.321 0.190 
Inovasi 1.825 0.071 
Sumber: Data diolah, 2018 

Hasil uji heteroskedastisitas mengenai pengaruh segmentasi pasar, 

model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis menghasilkan nilai 

probabilitas > level of significant (α = 5%). Dengan demikian residual dinyatakan 

memiliki ragam yang homogen, sehingga asumsi heteroskedastisitas dinyatakan 

terpenuhi. 

5.4.3. Hasil Uji Multikoliniaritas 

Uji multikoliniaritas bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

independen. Hal ini disebabkan karena pada analisis regresi linier tidak 

diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Uji multikoliniaritas 

dapat diketahui dengan melihat nilai Variances Inflationt Factor (VIF) 

atausTolerancet pada masing-masing variabel independen. Ukuran yang menjadi 

dasar pada uji multikoliniaritas adalah jika nilai VIFt < 10 dan atau nilai toleranceb 

> 0,1 maka dinyatakan tidak terdapat gejala multikoliniaritas. Berikut ini adalah 

hasil uji multikoliniaritas dapat dilihat melalui Tabel 5.15. sebagaimana di bawah 

ini: 

Tabel 5.15. 
Hasil Uji Multikoliniaritas 

Variabel Independen Collinearity Statistic 
Tolerance VIF 

Segmentasi pasar 0.760 1.316 
Model bisnis 0.647 1.546 
Inovasi 0.765 1.307 
Sumber: Data diolah, 2018 

Hasil uji multikoliniaritas menghasilkan nilai VIF < 10 dan nilai 

tolerance > 0,1. Dengan demikian variabel independen dalam model regresi 

pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi gejala multikoliniaritas, sehingga 

asumsi multikoliniaritas dinyatakan terpenuhi. 
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5.5. Uji Kelayakan Model 

Uji kelayakan model bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel 

independend dapat menjelaskant variabel dependeni. Uji kelayakan model dapat 

diketahui melalui koefisien determinasi, yang mana koefisien determinasi dapat 

diketahui melalui nilai Adjusted R-Square. Berikut ini adalah hasil uji kelayakan 

model dapat dilihat melalui Tabel 5.16. sebagaimana di bawah ini: 

Tabel 5.16. 
Hasil Uji Kelayakan Model 

Variabel Dependen R-Square Adj. R-Square 
Keberhasilan bisnis 0.285 0.262 

              Sumber: Data diolah,2018 

Koefisien determinasi (Adjusted R-Square) yang dihasilkan oleh model 

regresi mengenai pengaruh segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi 

terhadap keberhasilan bisnis sebesar 0,262. Hal ini menunjukkan bahwa 

kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 26,2 persen, 

sedangkan 73,8 persen merupakan kontribusi dari faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

 

5.6. Uji Signifikansi 

5.6.1. Uji Model Parsial (Uji-T) 

Uji signifikansit parsiali bertujuan untuk mengetahui seberapat besar 

pengaruh variabelt independeni secara parsial (individu) terhadap variabel 

dependen. Ukuran yang menjadi dasar pada uji signifikansi parsial adalah jika T-

Statistic > Ttabel (1,985) atau Prob. < level of significant (α = 0,05) maka terdapat 

pengaruh signifikan secara parsial. Berikut ini adalah hasil uji signifikansi parsial 

dapat dilihat melalui Tabel 5.17. sebagaimana di bawah ini: 
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Tabel 5.17. 
Hasil Uji Model Parsial (Uji-T) 

Variabel 
Independen 

Variabel Dependen T-Statistic Prob. Keterangan 

Segmentasi pasar Keberhasilan bisnis 0.982 0.328 Tidak Signifikan 
Model bisnis Keberhasilan bisnis 2.104 0.038 Signifikan 
Inovasi Keberhasilan bisnis 3.382 0.001 Signifikan 
Sumber: Data diolah, 2018 

Pengujian hipotesis melalui uji signifikansi parsial segmentasi pasar 

terhadap keberhasilan bisnis menghasilkan T-Statistic sebesar 0,982 dengan 

Prob. sebesar 0,328. Hasil pengujian tersebut menunjukkan T-Statistic < Ttabel 

atau Prob. > level of significant (α = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

segmentasi pasar berpengaruh tidak signifikan terhadap keberhasilan bisnis. 

Pengujian hipotesis melalui uji signifikansi parsial model bisnis terhadap 

keberhasilan bisnis menghasilkan T-Statistic sebesar 2,104 dengan Prob. 

sebesar 0,038. Hasil pengujian tersebut menunjukkan T-Statistic > Ttabel atau 

Prob. < level of significant (α = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis 

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis. 

Pengujian hipotesis melalui uji signifikansi parsial inovasi terhadap 

keberhasilan bisnis menghasilkan T-Statistic sebesar 3,382 dengan Prob. 

sebesar 0,001. Hasil pengujian tersebut menunjukkan T-Statistic > Ttabel atau 

Prob. < level of significant (α = 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis. 

5.6.2. Uji Model Simultan (Uji-F) 

Uji signifikansi simultan bertujuani untuk mengetahuit seberapat besar 

pengaruh variabelt independen secarai simultan (bersama-sama) terhadap 

variabel dependen. Ukuran yang menjadi dasar pada uji signifikansi simultan 

adalah jika F-Statistic > Ftabel (2,699) atau Prob. < level of significant (α = 0,05) 

maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan. Berikut ini adalah hasil uji 

signifikansi simultan dapat dilihat melalui Tabel 5.18. sebagaimana di bawah ini: 
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Tabel 5.18. 
Hasil Uji Model Simultan (Uji-F) 

Variabel Dependen F-Statistic  Prob. 
Keberhasilan bisnis 12.739 0.000 
Sumber: Data diolah, 2018 

Pengujian hipotesis melalui uji signifikansi simultan segmentasi pasar, 

model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis menghasilkan F-Statistic 

sebesar 12,739 dengan Prob. sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan F-Statistic > Ftabel atau Prob. < level of significant (α = 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi berpengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan bisnis. 

 

5.7. Model Empirik Regresi 

Gambar 5.2. 
Model Empirik Regresi 

                                       Coefficientsa  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Ket. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4.266 1.791  2.381 .019  

Segmentasi Pasar .042 .043 .097 .982 .328 Tidak Signifikan 

Model bisnis .132 .063 .226 2.104 .038 Signifikan 

Inovasi .547 .162 .334 3.382 .001 Signifikan 

a. Dependent Variable: Keberhasilan bisnis  

 

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada hasil olah SPSS di atas, maka 

diperoleh model empirik regresi linier sebagaimana berikut: 

Y = 4,266 + 0,042X1 + 0,132X2 + 0,547X3 + e 

Persamaan model empirik regresi linier di atas menunjukka hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Konstanta sebesar 4,266 mengindikasikan jika segmentasi pasar, model 

bisnis, dan inovasi bernilai konstan (tidak berubah) maka besar 

pengukuran keberhasilan bisnis sebesar 4,266. 

b. Koefisien segmentasi pasar sebesar 0,042 mengindikasikan bahwa 

segmentasi pasar berpengaruh tidakt signifikan terhadapi keberhasilan 

bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa membaiknya segmentasi pasar 
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mampu meningkatkan keberhasilan bisnis, meskipun peningkatan 

tersebut tidak signifikan. 

c. Koefisien model bisnis sebesar 0,132 mengindikasikan bahwa model 

bisnis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Hal ini 

menunjukkan bahwa membaiknya model bisnis mampu meningkatkan 

keberhasilan bisnis. 

d. Koefisien inovasi sebesar 0,547 mengindikasikan bahwa inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan bisnis. Hal ini menunjukkan 

bahwa membaiknya inovasi mampu meningkatkan keberhasilan bisnis. 

 

5.8. Pengaruh Dominan 

Pengaruh dominan variabel independen terhadap variabel dependen 

dapat dilihat melalui standardized coefficients yang paling besar tanpa 

memperhatikan tanda koefisien positif maupun negatif. Berikut ini adalah variabel 

yang memiliki pengaruh dominan dapat dilihat melalui Tabel 5.19 sebagaimana 

di bawah ini: 

Tabel 5.19. 
Pengaruh Dominan Variabel 

Variabel Independen Variabel Dependen Standardized 
Coefficients 

Absolute 
Standardized 
Coefficients 

Segmentasi pasar Keberhasilan bisnis 0.097 0.097 
Model bisnis Keberhasilan bisnis 0.026 0.026 
Inovasi Keberhasilan bisnis 0.334 0.334 

       Sumber: Data diolah, 2018 

Berdasarkan hasil estimasi yang tertera pada tabele di atasi dapat 

diketahuii bahwai variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap keberhasilan bisnis adalah inovasi. Hal ini disebabkan karena nilai 

standardized coefficients yang diperoleh variabel inovasi sebesar 0,334. Dengan 

demikian inovasi merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap 

keberhasilan bisnis. 
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5.9. Pembahasan 

5.9.1. Pengaruh Segmentasi Pasar Terhadap Keberhasilan Bisnis 

Segmentasi pasar menjadi salah satu isu penting dalam proses memulai 

bisnis, karena segmentasi pasar berperan sebagai tahap awal dalam perumusan 

strategi bisnis. Mullins et al. (2008: 172) menyatakan bahwa segmentasi pasar 

merupakan dasar untuk menentukan proses-proses strategi yang disertai dengan 

pemilihan target pasar, sehingga proses ini memberikan acuan dalam penentuan 

tahap selanjutnya. Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat diartikan bahwa 

segmentasi pasar memiliki peran yang cukup penting dalam proses memulai 

binis. 

Perreault and McCarthy (2002: 47) menyatakan bahwa segmentasi pasar 

adalah proses mengidentifikasi sub-sub pasar yang lebih homogen, yang 

kemudian mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai. Pernyataan yang 

disampaikan oleh Perreault and McCarthy menyiratkan bahwa secara umum 

pelaku bisnis menerapkan segmentasi pasar sebagai strategi bisnis. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan 

menganalisis kebutuhan konsumen yang telah ditetapkan menjadi target pasar.  

Sejalan dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Pastiu and 

Muresan (2015) menyatakan bahwa segmentasi pasar merupakan strategi bisnis 

yang berpengaruh positif pada keberhasilan bisnis. Hal ini disebabkan karena 

segmentasi pasar merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan 

memandang pasar melalui perspektif yang unik dan cara yang berbeda dari yang 

dilakukan oleh pesaing. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat diterapkan 

sebagai awal strategi pada start-up yang sedang dibangun. 

Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku bisnis start-up 

di Kota Malang paling banyak bergerak di bidang usaha kuliner, hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya kedai, kafe, rumah makan, dan spot kuliner lainnya. 
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Bahkan, pelaku bisnis start-up ini juga menggunakan sistem online dalam 

menjajakan produknya, hal ini menyiratkan bahwa era teknologi membawa 

pergeseran pasar, yang mana konsumen dengan mudah membeli barang dan 

melakukan transaksi secara online (Nugraha, 2014). Selain itu, pelaku bisnis 

start-up yang bergerak di bidang usaha kuliner ini berlomba-lomba dalam 

menyuguhkan konseo unik guna menarik perhatian konsumen. 

Sama halnya dengan pelaku bisnis start-up di bidang usaha kuliner, 

pelaku bisnis yang bergerak di bidang usaha fesyen mengetahui bahwa selain 

dapat menunjang penampilan, fesyen merupakan alat yang dipakai untuk 

melindungi tubuh, oleh sebab itu fesyen merupakan salah satu kebutuhan pokok 

manusia (Milewski, 2005). Dengan jumlah populasi manusia yang setiap 

tahunnya terus meningkat, hal ini berbanding lurus dengan dengan 

meningkatnya kebutuhan fesyen di Kota Malang. Oleh sebab itu, peluang bisnis 

di bidang usaha fesyen memiliki potensi yang besar asalkan pelaku bisnis cermat 

dalam menentukan target pasar. 

Hal ini disebabkan karena dalam bidang usaha fesyen selalu mengalami 

perkembangan dan perputaran yang cepat. Sama halnya dengan bidang usaha 

fesyen, bidang usaha kuliner juga menyediakan kebutuhan pokok manusia yang 

berkaitan dengan pangan. Bidang usaha kuliner juga mengalami perputaran 

yang cepat, akan tetapi dalam usaha ini diperlukan inovasi dan ide kreatif agar 

terus diminati oleh konsumen. Berbeda dengan bidang usaha fesyen dan kuliner, 

pelaku bisnis yang bergerak di bidang usaha kriya memiliki jumlah yang relatif 

kecil. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, tersirat bahwa membangun 

sebuah start-up tidak dapat dikatakan mudah, sebab dalam prosesnya tidak 

terlepas dari tantangan dan kendala. Hal ini disebabkan karena start-up 

merupakan institusi yang dirancang oleh manusia untuk menciptakan produk dan 
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layanan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Sebagaimana Comberg et al. 

(2014) menemukan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis 

start-up adalah kesalahan dalam menetapkan segmentasi pasar. 

Kemudian, hasil temuan Tech in Asia yang disampaikan dalam Laporan 

Perjalanan Start-up di Indonesia (2017) megungkapkan bahwa kesalahan dalam 

menentapkan segmentasi pasar seringkali dialami karena pelaku bisnis start-up 

tidak mengetahui target pengguna dan pasar. Target pasar adalah suatu 

kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan untuk membeli produk 

yang dijual, singkatnya target pasar ialah kelompok yang dilayani sebagai 

konsumen. Lebih jauh lagi, target pasar merupakan istilah penting yang perlu 

dipahami oleh pelaku bisnis start-up. 

Kesalahan dalam menetapkan segmentasi pasar disebabkan karena 

kurangnya informasi pasar yang diserap oleh pelaku bisnis, sehingga hal 

tersebut berakibat pada pengelompokan konsumen tidak sesuai dengan kondisi 

pasar yang sesungguhnya (Vieira, 2010). Kesalahan dalam menetapkan 

segmentasi pasar berdampak pada keseluruhan strategi bisnis yang dijalankan, 

sebab pengambilan keputusan atas strategi bisnis didasari oleh informasi pasar 

yang tidak cukup. 

Pelaku bisnis start-up harus mampu menentukan target pasar terlebih 

dahulu sebelum memasarkan produk. Hal ini disebabkan karena dengan 

mengetahui target pasar, dapat memudahkan pelaku bisnis dalam menyusun 

strategi yang efektif untuk produk maupun layanan yang hendak ditawarkan 

kepada konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa segmentasi pasar berfungsi 

sebagai strategi untuk menetapkan profil konsumen sesuai dengan target pasar 

yang dituju (Trinh, Dawes, and Lockshin, 2009). Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan keberhasilan bisnis startup, pelaku bisnis baiknya melakukan 

segmentasi pasar dengan baik dan benar. Hal ini dapat diawali dengan 
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melakukan riset atau survei untuk mengetahui segmen pengguna yang sesuai 

dengan latar belakang startup yang dijalankan. Kemudian, pelaku bisnis perlu 

menyesuaikan produk maupun layanan yang sesuai dengan target pengguna 

atau pasar. 

5.9.2. Pengaruh Model Bisnis Terhadap Keberhasilan Bisnis 

Model bisnis pun dapat diadopsi untuk mencapai keberhasilan dalam 

tahap memulai bisnis, hal ini disebabkan karena model bisnis merupakan inti 

utama dari sebuah start-up. Wang and Lin (2011) menyatakan bahwa model 

bisnis menguraikan komponen-komponen utama yang digunakan dalam 

pendekatan bisnis, dimana didalamnya memberikan gambaran yang menyeluruh 

mengenai proses bisnis yang sedang dijalankan. Berdasarkan tinjauan tersebut, 

model bisnis dapat diterapkan sebagai strategi untuk mencapai keberhasilan 

bisnis. 

Model bisnis juga menjadi sumber utama bagi start-up untuk mencapai 

keunggulan kompetitif berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena model bisnis 

menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi atau 

perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai-nilai (Pedersen 

et al., 2018). Model bisnis memiliki hubungan yang erat dengan strategi bisnis, 

karena model bisnis menguraikan komponen-komponen strategi yang digunakan 

dalam pendekatan bisnis. 

Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa model bisnis yang 

digunakan pelaku bisnis start-up yang bergerak di bidang usaha fesyen, kuliner, 

dan kriya menggunakan private label dengan pendekatan skema O2O (online to 

offline) yang mana dalam menggunakan pendekatan ini para pelaku bisnis start-

up menggunakan media sosial Instagram. Dikutip dari Daily Social (2017) 

pembuatan barang dengan merek sendiri atau dikenal dengan private label 
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dengan menggunakan skema O2O disebut menjadi kunci yang mendominasi 

pasar. 

Saxena and Srivasta (2017) juga menyebutkan bahwa pendekatan O2O 

yang digunakan untuk bisnis dalam tahap start-up telah mengubah pola distribusi 

yang selama ini terjadi, pendekatan ini akan memperkuat bisnis start-up. Hal ini 

disebabkan karena pendekatan ini membuat kegiatan bisnis menjadi lebih lancer 

dan terukur, serta memberikan banyak manfaat bagi pelaku bisnis dan 

konsumen. Tersirat bahwa ketepatan dalam menetapkan model bisnis dapat 

menciptkan keberhasilan bisnis start-up. 

Model bisnis dapat menjelaskan tentang bagaimana strategi bisnis akan 

memberikan nilai dengan cara yang menguntungkan (Magretta dalam Gamble 

and Thompson, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Santisteban and Mauricio (2017) menyatakan bahwa model bisnis memilikis 

pengaruh positifs dan signifikanx terhadapi keberhasilan bisnis. Sebagaimana 

diketahui bahwa di dalam model bisnis mencakup karakteristik struktural dan 

operasional utama suatu perusahaan, sehingga model bisnis dapat digunakan 

sebagai pendekatan untuk menghasilkan keuntungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Euchner and Ganguly (2014) 

menyebutkan bahwa model bisnis memberikan pandangan yang menyeluruh 

tentang bisnis yang sedang dijalankan, oleh sebab itu penerapan model bisnis 

yang tepat akan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Model bisnis yang 

diterapkan oleh pelaku bisnis startup sebaiknya sesuai dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh konsumen yang dituju. Hal ini bertujuan agar model 

bisnis yang diterapkan dalam berbisnis dapat menjadi solusi atas permasalahan 

yang terjadi. 

Ketapatan dalam menetapkan model bisnis dapat menciptakan 

kesuksesan pada saat memulai bisnis (Angerer et al., 2015). Senada dengan hal 
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tersebut, Sethi (2016) menyampaikan bahwa model bisnis menjadi fokus utama 

saat memulai bisnis, karena perkembangan teknologi, mobilitas, dan globalisasi 

menciptakan perubahan pada perilaku konsumen serta perilaku bisnis. Hal ini 

ditandai dengan munculnya beragam bisnis baru yang memberikan penawaran 

atas barang dan jasa secara berbeda menyesuaikan perkembangan zaman. 

5.9.3. Pengaruh Inovasi Terhadap Keberhasilan Bisnis 

Inovasi menjadi salah satu fokus dalam strategi bisnis, hal ini disebabkan 

karena dengan melakukan inovasi, sebuah bisnis dapat bertumbuh dan 

berkembang (Ruperto et al., 2013; Jolink and Niesten, 2016). Sebagaimana 

Lawrence (2013) menyatakan bahwa inovasi merupakan proses yang dapat 

memberikan nilai secara signifikan pada bisnis. Hasil temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa model bisnis berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

bisnis. Artinya, membaiknya model bisnis mampu meningkatkan keberhasilan 

bisnis. 

Sejalan dengan hasil temuan penelitian tersebut, Wu and Ling (2011) 

menyebutkan bahwa inovasi merupakan strategi bisnis yang berpengaruh positif 

pada keberhasilan bisnis, yang mana keberhasilan tersebut dicerminkan melalui 

performa bisnis. Inovasi dapat membantu pelaku bisnis startup dalam 

mengembangkan bisnis (Veselovsky et al., 2017). Oleh sebab itu, pelaku bisnis 

startup sangatlah perlu melakukan inovasi, hal ini bertujuan agar keberlanjutan 

bisnis dalam jangka panjang dapat tercapai. 

Sebuah bisnis diawali dan dibangun dari sebuah ide, yang mana secara 

umum startup bermula ketika menemukan sebuah masalah, kemudian mencoba 

menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan pendekatan yang sesuai. 

Sebagaimana diketahui dalam memulai bisnis terdapat banyak komponen yang 

menjadi dasar untuk menuju kesuksesan, dimana komponen tersebut harus 

mampu membentuk sinergi yang disebut dengan inovasi. Hills (2008) 
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mendefinisikant inovasit adalah sebuah ide, prakteki, atau obyek yang dianggap 

baru oleh individu atau unit pengguna lain. 

Inovasi merupakan proses mengimplementasikan sesuatu yang baru 

guna menciptakan nilai untuk mencapai keunggulan kompetitif suatu bisnis 

(Tucker, 2008, Euchner and Ganguly, 2014; Hamid and Khalid, 2016). 

Sebagaimana Teneja, Pryor, and Hayek (2016) menyatakan bahwa inovasi 

berperan sebagai pendorong utama untuk mencapai keunggulan kompetitif 

berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena inovasi melatih pelaku bisnis untuk 

menemukan solusi dan peluang atas masalah yang terjadi, sehingga dapat 

menghasilkan pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan menciptakan posisi 

bisnis yang lebih baik.  

Hasil temuan Hamid and Khalid (2016) menyebutkan bahwa inovasi 

memberikan potensi pada pertumbuhan bisnis. Kemampuan dalam melakukan 

inovasi menjadi karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis startup, 

karena tanpa adanya inovasi, sebuah bisnis tidak akan mampu bertahan lama. 

Hal ini disebabkan karena perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan yang 

sangat dinamis, sehingga berdampak pada kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan konsumen berubah-ubah. Konsumen tidak akan melakukan 

konsumsi pada produk yang sama, dan konsumen akan mencari produk lain 

yang dirasa dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan mereka. 

 

5.10. Implikasi Penelitian 

5.10.1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris pada strategi-strategi 

yang memengaruhi keberhasilan startup, seperti segmentasi pasar, model bisnis, 

dan inovasi. Sesuai dengan hasil temuan, membaiknya segmentasi pasar, model 

bisnis, dan inovasi merupakan strategi bisnis yang mampu meningkatkan 
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keberhasilan startup. Sebagaimana diketahui bahwa strategi bisnis merupakan 

pendekatan yang diterapkan untuk mencapai tujuan dalam membangun, 

memperkuat, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis.  

Segmentasi pasar merupakan strategi yang memberikan kemudahan 

dalam memahami kebutuhan bisnis, sehingga pelaku bisnis perlu memahami 

informasi pasar dengan baik agar keunggulan kompetitif yang menjadi tujuan 

bisnis dapat tercapai. Selain itu, model bisnis sebagai strategi yang menjadi 

sumber penting untuk meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan. Adapun, 

inovasi adalah strategi yang dapat memberikan nilai secara signifikan pada 

bisnis, hal ini disebakan karena inovasi dapat membantu dalam 

mengembangkan bisnis 

5.10.2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis berupa referensi 

maupun informasi bagi pelaku bisnis dalam upaya merancang strategi bisnis 

pada tahap startup. Sebagaimana diketahui, dalam memulai bisnis terdapat 

tantangan dan kendala, salah satu kendala yang dialami adalah kesalahan 

dalam menetapkan segmentasi pasar. Kesalahan ini seringkali dialami karena 

pelaku bisnis startup tidak mengetahui target pengguna dan pasar. 

Kesalahan dalam menetapkan segmentasi pasar disebabkan karena 

kurangnya informasi pasar yang diserap oleh pelaku bisnis, sehingga hal 

tersebut berakibat pada pengelompokan konsumen yang tidak sesuai dengan 

kondisi pasar yang sesungguhnya. Kesalahan ini berdampak pula pada 

keseluruhan strategi bisnis yang dijalankan, sebab pengambilan keputusan atas 

strategi didasari oleh informasi yang tidak cukup. 

5.11. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun hasil temuan penelitian ini turut berkontribusi pada hasil-hasil 

penelitian terdahulu, masih terdapat keterbatasan yang nantinya dapat ditinjau 
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kembali oleh penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini ialah 

terdapat kendala-kendala situasional yang berhubungan dengan kondisi 

responden pada saat pengisian kuesioner. Selain itu, penelitian ini belum dapat 

mengungkap secara keseluruhan strategi bisnis yang memengaruhi keberhasilan 

bisnis, sebab nilai Adjusted R-Square masih sangat kecil, artinya kemampuan 

variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih cukup 

kecil.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

Potensi industri digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, yang mana diketahui bahwa peningkatan tersebut turut berperan serta 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam 

mengembangkan industri digital diaplikasikan melalui Gerakan Nasional 1000 

Startup Digital. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi The 

Digital Energy of Asia di tahun 2020.  

Memasuki era digital saat ini, startup digital merupakan tren bisnis yang 

memberikan peluang, sebab berfokus pada kreativitas manusia. Hal ini 

menyiratkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi 

setiap individu untuk memulai bisnis. Akan tetapi, mendirikan startup bukanlah 

urusan mudah, sebab dalam prosesnya terdapat tantangan dan kendala yang 

dihadapi oleh pelaku bisnis startup. 

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mengatasi tantangan dan kendala 

yang dihadapi oleh pelaku bisnis startup dibutuhkan strategi bisnis. Dalam proses 

startup, strategi bisnis merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mencapai 

tujuan bisnis. Secara umum, strategi bisnis berisi serangkaian tindakan yang 

dirancang dengan terintegrasi guna membangun keunggulan bersaing.  

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisa bagaimana strategi bisnis, 

seperti segmentasi pasar, model bisnis, dan inovasi memengaruhi keberhasilan 

bisnis. Sementara itu, diketahui bahwa strategi bisnis sangatlah penting dalam 

meningkatkan keberhasilan bisnis. Hasil temuan penelitian ini memberikan 

implikasi berupa referensi maupun informasi bagi pelaku bisnis yang sedang 

dalam upaya merancang straregi bisnis pada tahap startup. 
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Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pengaruh segmentasi 

pasar, model bisnis, dan inovasi terhadap keberhasilan bisnis pada pelaku bisnis 

startup di Kota Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. segmentasi pasar tidak terbukti dapat meningkatkan keberhasilan 

bisnis pada startup. Hal ini disebabkan karena pelaku bisnis startup 

seringkali mengalami kesalahan menetapkan segmentasi pasar. 

Kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya informasi pasar yang 

diserap oleh pelaku bisnis, hal ini berdampak pada pengelompokan 

konsumen tidak sesuai dengan kondisi pasar yang sesungguhnya. 

2. Model bisnis terbukti dapat meningkatkan keberhasilan bisnis pada 

startup, hal ini disebabkan karena model bisnis memiliki hubungan 

yang erat dengan strategi bisnis. Lebih jauh lagi, hasil temuan ini 

semakin diperkuat dengan tinjauan bahwa model bisnis memberikan 

pandangan yang menyeluruh tentang bisnis yang sedang dijalankan, 

oleh sebab itu penerapan model bisnis yang tepat akan meningkatkan 

pertumbuhan bisnis. 

3. Inovasi sebagai salah satu strategi bisnis yang mampu meningkatkan 

keberhasilan bisnis pada startup. Sebagaimana diketahui bahwa 

inovasi memberikan potensi pada pertumbuhan bisnis, sebab dengan 

melakukan inovasi, sebuah bisnis dapat bertumbuh dan berkembang. 

Sehingga kemampuan dalam melakukan inovasi menjadi karakter 

penting yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis startup. 

 

6.2. Saran 

6.2.1. Saran Teoritis 

Sesuai dengan hasil temuan dan kesimpulan atas penelitian yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka diberikan saran teoritis bagi peneliti selanjutnya, 
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disarankan agar penelitian berikutnya lebih memperdalam penelitian ke tahap 

eksploratif. Hal ini disebabkan karena penelitian eksploratif dapat memberikan 

saran yang tepat. Selain itu, memberikan referensi ilmiah yang lebih mendalam 

tentang strategi bisnis, khususnya startup. 

6.2.2. Saran Praktis 

Sesuai dengan hasil temuan dan kesimpulan atas penelitian yang telah 

disampaikan sebelumnya, maka diberikan saran praktis bagi pelaku bisnis startup 

sebaiknya melakukan segmentasi pasar dengan baik dan benar. Hal ini dapat 

diawali dengan melakukan riset atau survei untuk mengetahui segmen pengguna 

yang sesuai dengan latar belakang startup yang sedang dijalankan. Kemudianm 

pelaku bisnis, dapat menyesuaikan produk maupun layanan yang sesuai dengan 

target pengguna atau pasar. 
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LAMPIRAN I 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 
Di tempat 
 
Assalamualaykum warohmatullahi wabarokatuh. 
 
Dengan hormat, 
 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai Mahasiswa Magister Manajemen 
Universitas Brawijaya Malang, saya: 
 
Nama : Dina Fitria Marta Sari 
NIM : 166020201111005 
 
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun tesis dengan judul "Pengaruh 
Segmentasi Pasar, Model Bisnis, dan Inovasi pada Keberhasilan Bisnis (Studi pada Pelaku 
Bisnis Startup di Kota Malang)". 
 
Untuk itu, saya memohon kesedian anda untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner 
ini secara lengkap. Anda membutuhkan waktu 1 menit 50 detik untuk mengisi kuesioner ini. 
Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. 
 

1. Dimohon untuk membaca setiap pernyataan dengan lengkap, karena apabila terdapat 
salah satu nomor yang tidak diisi, maka kuesioner dianggap tidak sah. 

2. Tidak ada jawaban salah atau benar dalam pilihan anda, yang penting memilih 
jawaban yang sesuai dengan pendapat anda. 

 
Atas kesediaan anda meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan 
dalam kuesioner ini, kami ucapkan terimakasih 
 
Wassalamu’alaykum warohmatullahi wabarokatuh 

 
Dina Fitria Marta Sari 
 
 
 
 
 
 
 
Link kuesioner: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDuvkkOljuRAyfLYJ882gjbPZ7Tc9cncOMhVhec
U9G4_wFCw/viewform 
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LAMPIRAN II 

HASIL OLAH DATA 

 

BAGIAN 1 – IDENTITAS RESPONDEN 
 
Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Statistics 
Jenis_Kelamin   
N Valid 100 

Missing 0 

 
Jenis_Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 61 61.0 61.0 61.0 

Perempuan 39 39.0 39.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Identitas Responden berdasarkan Usia 
Statistics 

Usia   
N Valid 100 

Missing 0 
 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 18-30 Tahun 91 91.0 91.0 91.0 

31-40 tahun 7 7.0 7.0 98.0 

41-60 Tahun 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

Identitas Responden berdasarkan Bidang Bisnis 
Statistics 

Bidang_Bisnis   
N Valid 100 

Missing 0 

 
Bidang_Bisnis 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Fesyen 28 28.0 28.0 28.0 

Kerajinan 10 10.0 10.0 38.0 

Kuliner 62 62.0 62.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identitas Responden berdasarkan Lama Bisnis 
Statistics 

Lama_Bisnis   
N Valid 100 

Missing 0 

 
Lama_Bisnis 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 1 tahun 46 46.0 46.0 46.0 
1-2 tahun 36 36.0 36.0 82.0 

2-3 tahun 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Identitas Responden berdasarkan Target Bisnis 

Statistics 
Target_Bisnis   
N Valid 100 

Missing 0 

 
Target_Bisnis 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < Target 1 1.0 1.0 1.0 

= target 72 72.0 72.0 73.0 
> target 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
BAGIAN 2 – PERSEPSI RESPONDEN 
 
Persepsi Responden 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Geografi 
 

Statistics 
 X.1.1.1 X.1.1.2 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 
Mean 3.4300 3.4700 
Std. Deviation .70000 .68836 
Minimum 1.00 1.00 
Maximum 4.00 4.00 
Sum 343.00 347.00 

 
X.1.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 3 3.0 3.0 6.0 

S 42 42.0 42.0 48.0 

SS 52 52.0 52.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
X.1.1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 3 3.0 3.0 3.0 

TS 2 2.0 2.0 5.0 

S 40 40.0 40.0 45.0 

SS 55 55.0 55.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Persepsi Responden 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Demografi 
 

Statistics 

 X.1.2.1 X.1.2.2 X.1.2.3 X.1.2.4 X.1.2.5 

N Valid 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 
Mean 3.2300 2.9500 2.9200 2.9600 2.7300 
Std. Deviation .66447 .72995 .74779 .73745 .77662 
Minimum 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Sum 323.00 295.00 292.00 296.00 273.00 

 
X.1.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 7 7.0 7.0 9.0 

S 57 57.0 57.0 66.0 

SS 34 34.0 34.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
X.1.2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 5 5.0 5.0 5.0 
TS 14 14.0 14.0 19.0 

S 62 62.0 62.0 81.0 

SS 19 19.0 19.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

X.1.2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 4 4.0 4.0 4.0 

TS 20 20.0 20.0 24.0 
S 56 56.0 56.0 80.0 

SS 20 20.0 20.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

X.1.2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 23 23.0 23.0 25.0 

S 52 52.0 52.0 77.0 

SS 23 23.0 23.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.1.2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 6 6.0 6.0 6.0 

TS 29 29.0 29.0 35.0 
S 51 51.0 51.0 86.0 

SS 14 14.0 14.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Persepsi Responden 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Psikografi 
 

Statistics 

 X.1.3.1 X.1.3.2 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 
Mean 3.5700 2.9200 
Std. Deviation .71428 .66180 
Minimum 1.00 1.00 
Maximum 4.00 4.00 
Sum 357.00 292.00 

 
X.1.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 10 10.0 10.0 11.0 
S 20 20.0 20.0 31.0 

SS 69 69.0 69.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.1.3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid STS 2 2.0 2.0 2.0 

TS 20 20.0 20.0 22.0 

S 62 62.0 62.0 84.0 

SS 16 16.0 16.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persepsi Responden 
Variabel Model Bisnis (x2) 
 

Statistics 
 X.2.1.1 X.2.2.1 X.2.3.1 X.2.4.1 X.2.5.1 X.2.6.1 X.2.7.1 X.2.8.1 

N Valid 100 100 100 100 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.8200 3.7300 3.6400 3.5700 3.4300 3.4600 3.4800 3.4400 
Std. Deviation .38612 .50960 .50292 .57305 .60728 .50091 .54086 .55632 
Minimum 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00 
Maximum 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
Sum 382.00 373.00 364.00 357.00 343.00 346.00 348.00 344.00 

 
X.2.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 18 18.0 18.0 18.0 

SS 82 82.0 82.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3.0 3.0 3.0 

S 21 21.0 21.0 24.0 

SS 76 76.0 76.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 1 1.0 1.0 1.0 

S 34 34.0 34.0 35.0 

SS 65 65.0 65.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 1 1.0 1.0 2.0 
S 38 38.0 38.0 40.0 

SS 60 60.0 60.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
X.2.5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 3 3.0 3.0 4.0 

S 48 48.0 48.0 52.0 

SS 48 48.0 48.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.6.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 54 54.0 54.0 54.0 

SS 46 46.0 46.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.7.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2.0 2.0 2.0 

S 48 48.0 48.0 50.0 
SS 50 50.0 50.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.2.8.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 3 3.0 3.0 3.0 
S 50 50.0 50.0 53.0 

SS 47 47.0 47.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Persepsi Responden 
Variabel Inovasi (x3) 
 

Statistics 

 X.3.1.1 X.3.2.1 X.3.3.1 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 
Mean 3.6400 3.6900 3.7500 
Std. Deviation .48242 .46482 .43519 
Minimum 3.00 3.00 3.00 
Maximum 4.00 4.00 4.00 
Sum 364.00 369.00 375.00 

 
X.3.1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 36 36.0 36.0 36.0 

SS 64 64.0 64.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
X.3.2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 31 31.0 31.0 31.0 

SS 69 69.0 69.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
X.3.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid S 25 25.0 25.0 25.0 

SS 75 75.0 75.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Persepsi Responden 
Variabel Keberhasilan Bisnis (Y) 
 

Statistics 

 Y.1.3.1 Y.1.4.1 Y.1.5.1 

N Valid 100 100 100 

Missing 0 0 0 
Mean 3.4000 3.4600 3.4700 
Std. Deviation .51247 .57595 .54039 
Minimum 2.00 1.00 2.00 
Maximum 4.00 4.00 4.00 
Sum 340.00 346.00 347.00 

 
Lama_Bisnis 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < 1 tahun 46 46.0 46.0 46.0 

1-2 tahun 36 36.0 36.0 82.0 
2-3 tahun 18 18.0 18.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Target_Bisnis 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid < Target 1 1.0 1.0 1.0 
= target 72 72.0 72.0 73.0 

> target 27 27.0 27.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y.1.3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid TS 1 1.0 1.0 1.0 

S 58 58.0 58.0 59.0 

SS 41 41.0 41.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Y.1.4.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid STS 1 1.0 1.0 1.0 

TS 1 1.0 1.0 2.0 

S 49 49.0 49.0 51.0 

SS 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
Y.1.5.1 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid TS 2 2.0 2.0 2.0 

S 49 49.0 49.0 51.0 
SS 49 49.0 49.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 
BAGIAN 3 – UJI INSTRUMEN 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Geografi 
 
Uji Validitas 

Correlations 

 X.1.1.1 X.1.1.2 TX.1.1 

X.1.1.1 Pearson Correlation 1 .508** .847** 

Sig. (2-tailed)  .004 .000 

N 30 30 30 
X.1.1.2 Pearson Correlation .508** 1 .888** 

Sig. (2-tailed) .004  .000 
N 30 30 30 

TX.1.1 Pearson Correlation .847** .888** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.669 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Demografi 
 
Uji Validitas 

Correlations 

 X.1.2.1 X.1.2.2 X.1.2.3 X.1.2.4 X.1.2.5 TX.1.2 

X.1.2.1 Pearson Correlation 1 .385* .850** .633** .536** .822** 
Sig. (2-tailed)  .036 .000 .000 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
X.1.2.2 Pearson Correlation .385* 1 .474** .496** .469** .692** 

Sig. (2-tailed) .036  .008 .005 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

X.1.2.3 Pearson Correlation .850** .474** 1 .757** .673** .906** 
Sig. (2-tailed) .000 .008  .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

X.1.2.4 Pearson Correlation .633** .496** .757** 1 .818** .884** 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .000  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

X.1.2.5 Pearson Correlation .536** .469** .673** .818** 1 .839** 
Sig. (2-tailed) .002 .009 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 

TX.1.2 Pearson Correlation .822** .692** .906** .884** .839** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.882 5 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Segmentasi Pasar (x1) 
Indikator Psikografi 
 
Uji Validitas 

Correlations 

 X.1.3.1 X.1.3.2 TX.1.3 

X.1.3.1 Pearson Correlation 1 .496** .869** 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 
N 30 30 30 

X.1.3.2 Pearson Correlation .496** 1 .861** 
Sig. (2-tailed) .005  .000 
N 30 30 30 

TX.1.3 Pearson Correlation .869** .861** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.663 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Model Bisnis (x2) 
 
Uji Validitas 

Correlations 

 X.2.1.1 X.2.2.1 X.2.3.1 X.2.4.1 X.2.5.1 X.2.6.1 X.2.7.1 X.2.8.1 TX2 

X.2.1.1 Pearson 
Correlation 

1 .592** .517** .374* .241 .302 .374* .522** .668** 

Sig. (2-tailed)  .001 .003 .042 .199 .104 .042 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.2.1 Pearson 
Correlation 

.592** 1 .414* .406* .217 .045 .406* .469** .629** 

Sig. (2-tailed) .001  .023 .026 .250 .812 .026 .009 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.3.1 Pearson 
Correlation 

.517** .414* 1 .672** .438* .425* .560** .409* .771** 

Sig. (2-tailed) .003 .023  .000 .015 .019 .001 .025 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.4.1 Pearson 
Correlation 

.374* .406* .672** 1 .444* .300 .538** .518** .745** 

Sig. (2-tailed) .042 .026 .000  .014 .107 .002 .003 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.5.1 Pearson 
Correlation 

.241 .217 .438* .444* 1 .454* .650** .437* .688** 

Sig. (2-tailed) .199 .250 .015 .014  .012 .000 .016 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.6.1 Pearson 
Correlation 

.302 .045 .425* .300 .454* 1 .558** .425* .596** 

Sig. (2-tailed) .104 .812 .019 .107 .012  .001 .019 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.7.1 Pearson 
Correlation 

.374* .406* .560** .538** .650** .558** 1 .740** .845** 

Sig. (2-tailed) .042 .026 .001 .002 .000 .001  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X.2.8.1 Pearson 
Correlation 

.522** .469** .409* .518** .437* .425* .740** 1 .788** 

Sig. (2-tailed) .003 .009 .025 .003 .016 .019 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TX2 Pearson 
Correlation 

.668** .629** .771** .745** .688** .596** .845** .788** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.863 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Inovasi (x3) 
 
Uji Validitas 

Correlations 

 X.3.1.1 X.3.2.1 X.3.3.1 TX3 

X.3.1.1 Pearson Correlation 1 .659** .455* .873** 

Sig. (2-tailed)  .000 .012 .000 

N 30 30 30 30 
X.3.2.1 Pearson Correlation .659** 1 .356 .833** 

Sig. (2-tailed) .000  .053 .000 
N 30 30 30 30 

X.3.3.1 Pearson Correlation .455* .356 1 .730** 
Sig. (2-tailed) .012 .053  .000 
N 30 30 30 30 

TX3 Pearson Correlation .873** .833** .730** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Uji Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.745 3 

 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Keberhasilan Bisnis (Y) 
 
Uji Validitas  

Correlations 

 Y.1.1.1 Y.1.2.1 Y.1.3.1 Y.1.4.1 Y.1.5.1 TY 
Y.1.1.1 Pearson Correlation 1 .000 .050 .352 .515** .632** 

Sig. (2-tailed)  1.000 .792 .056 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 
Y.1.2.1 Pearson Correlation .000 1 .272 .401* .332 .563** 

Sig. (2-tailed) 1.000  .146 .028 .073 .001 
N 30 30 30 30 30 30 

Y.1.3.1 Pearson Correlation .050 .272 1 .570** .197 .568** 
Sig. (2-tailed) .792 .146  .001 .297 .001 
N 30 30 30 30 30 30 

Y.1.4.1 Pearson Correlation .352 .401* .570** 1 .671** .848** 
Sig. (2-tailed) .056 .028 .001  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 

Y.1.5.1 Pearson Correlation .515** .332 .197 .671** 1 .798** 
Sig. (2-tailed) .004 .073 .297 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 

TY Pearson Correlation .632** .563** .568** .848** .798** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uji Reliabilitas 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.688 5 

 
Bagian 4 – Uji Asumsi Klasik 
 
Uji Normalitas 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 100 
Normal Parametersa.b Mean .0000000 

Std. Deviation 1.48445102 
Most Extreme Differences Absolute .053 

Positive .043 
Negative -.053 

Test Statistic .053 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c.d 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 
Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.095 1.043  -1.049 .297 

Segmentasi Pasar -.036 .025 -.163 -1.448 .151 
Model bisnis .048 .037 .161 1.321 .190 

Inovasi .172 .094 .204 1.825 .071 

a. Dependent Variable: absres 
 
Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
Segmentasi Pasar .760 1.316 

Model bisnis .647 1.546 

Inovasi .765 1.307 

a. Dependent Variable: Keberhasilan bisnis 
 
BAGIAN 5 – UJI KELAYAKAN MODEL 
 
Determinasi R-Square 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .534a .285 .262 1.50747 
a. Predictors: (Constant). Inovasi. Segmentasi Pasar. Model bisnis 
b. Dependent Variable: Keberhasilan bisnis 

 
BAGIAN 6 – UJI SIGNIFIKANSI 
 
Uji Signifikansi Parsial (Uji T) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.266 1.791  2.381 .019 

Segmentasi Pasar .042 .043 .097 .982 .328 

Model bisnis .132 .063 .226 2.104 .038 

Inovasi .547 .162 .334 3.382 .001 
a. Dependent Variable: Keberhasilan bisnis 

 
Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 86.844 3 28.948 12.739 .000b 

Residual 218.156 96 2.272   
Total 305.000 99    

a. Dependent Variable: Keberhasilan bisnis 
b. Predictors: (Constant). Inovasi. Segmentasi Pasar. Model bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


