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1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

  

 Membaca Al Quran dengan tartil merupakan hal yang penting, karena 

kesalahan dalam membacanya dapat merubah makna dari sebuah ayat. Bagi 

sebagaian orang, belajar ilmu tajwid dan makhraj merupakan hal yang tidak 

mudah. Walaupun telah banyak buku-buku yang diterbitkan untuk belajar 

membaca Al Quran dengan tajwid, namun buku dirasa kurang efektif untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut karena mempelajari Al Quran tidak bisa 

sendirian atau harus ada yang mengarahkan dan mengajarkan.  

 Learn-Quran.co merupakan sebuah startup penyedia layanan edukasi 

belajar membaca Al Quran digital dari Indonesia, melihat kondisi ini sebagai 

tantangan serta kesempatan yang baik untuk mengembangkan solusi belajar 

membaca Al Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar melalui aplikasi 

smartphone. Aplikasi yang telah beredar sejak tahun 2015 ini terdiri dari 

audiovisual yang disuarakan langsung oleh Muhammad S. Basyir, Al-Hafiz 
seorang Qori yang berpengalaman dalam tilawah Quran internasional dan 

pengajar beragam kelas Al Quran. Aplikasi Learn Quran Tajwid memiliki standar 

komprehensif yang disusun bersama pengajar dari LIPIA (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Islam dan Arab). Aplikasi Learn Quran Tajwid cocok untuk 

digunakan pada segala tingkatan pelajar, karena memiliki materi yang terdiri dari 

dasar pembelajaran (Huruf Arab, Harakaat, dll) sampai ketingkat yang lebih 

mahir. Sehingga pelajar bisa memahami materi dengan lebih mudah. Aplikasi 

Learn Quran Tajwid memiliki fitur-fitur yang sangat membantu pembelajaran, 

berikut fitur yang terdapat dalam Learn Quran Tajwid :  Theory atau penjelasan 

keseluruhan topik pembelajaran dan contoh cara membacanya, serta terdapat 

Practice atau latihan berbagai contoh pembelajaran, Test untuk menguji sejauh 

apa pengguna sudah menguasai hal yang dipelajari, dan My Progress untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pembelajaran pengguna.  

 Learn Quran Tajwid terbentuk untuk memberikan inovasi dan solusi 

dalam dunia pembelajaran Al Quran. Memadukan teknologi dengan Qira’at 

Ashim riwayat Hafsh, yang dinamakan dengan metode Apps in Mind. Aplikasi ini 

telah memiliki lebih dari 1.5 juta user yang terdaftar, serta 60 ribu pengguna aktif 

setiap bulannya. Pada tahun 2017, aplikasi Learn Quran Tajwid menjadi salah 

satu dari 21 aplikasi muslim paling inovatif secara global menurut 

ummahwide.com. Prestasi ini tentu membanggakan untuk startup lokal yang 

dapat berkompetisi secara global. Kedepannya Learn-Quran.co berencana akan 

melengkapi produknya dengan fitur yang dapat membantu menghafal Al Quran 

dan dapat mengimplementasikan Al Quran. 

 Namun prestasi Learn-Quran.co belum diimbangi dengan strategi 

manajemen yang memadai. Belum adanya bisnis model yang sesuai, membuat 

manajemen Learn-Quran.co kesulitan untuk menghasilkan revenue maupun 

pendanaan dari pihak eksternal. Hal ini mengakibatkan pihak manajemen belum 

dapat menentukan posisi Learn-Quran.co di market, serta memprediksi berapa 

lama lembaga penyedia aplikasi edukasi digital ini dapat bertahan. 
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 Merujuk pada teori Mr. On Lee, CTO Kaskus Network pada laman 

Linkedin-nya. Bahwasanya terdapat tiga rintangan yang harus dilalui oleh startup 

untuk dapat berkembang, antara lain: teknologi, bisnis, serta kepemimpinan dan 

manajemen. Secara teknologi, startup Learn-Quran.co sudah dapat diterima oleh 

pasar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna perbulannya yang bertumbuh 

(Gambar 1).  

 

Sumber : Google Analytic (2018) 

Gambar 1   Grafik pengguna Learn Quran Tajwid periode Juli 2015 – Agustus 

     2018 

 

Aplikasi Learn Quran Tajwid lebih banyak diakses oleh pengguna 

smartphone Android daripada IOS. Aplikasi tersebut juga mendapatkan rating 

yang nyaris sempurna di Play Store, 13.806 user memberikan rating tertinggi 

(*****) pada aplikasi Learn Quran Tajwid (Gambar 2), artinya pengguna merasa 

puas menggunakan aplikasi tersebut.   

 

Sumber : Play Store & Apps Store (2018) 

Keterangan : * rating aplikasi, semakin banyak bintang yang diberikan menunjukkan tingkat 

kepuasan pengguna 

Gambar 2   Rating Learn Quran Tajwid di Android dan IOS 
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Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah pembelian aplikasi premium atau 

berlangganan fitur premium pada platform android maupun IOS tidak sampai 

10% dari total pengguna perbulannya, hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan 

yang diperoleh dari akses berlangganan masih cukup rendah.  

 

 

Gambar 3  Jumlah pembelian aplikasi Learn Quran Tajwid di IOS dan Android 

    periode September 2015 – Mei 2018 

 

Merujuk pada data-data diatas, Learn Quran Tajwid belum dapat 

memaksimalkan revenue dari pembelian atau pembayaran fitur premium, dimana 

dari rata-rata pengguna bulanan yang berkisar 60,000 – 70,000 pengguna, hanya 

100 sampai 200 pengguna saja yang memutuskan untuk berlangganan fitur 

premium. Selain itu, belum adanya anggaran yang memadai untuk promosi atau 

campaign. Karena ketika Learn-Quran.co melakukan campaign pada pertengahan 

tahun 2016, jumlah pembelian aplikasi meningkat (Gambar 3).  

Analisis dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan 

strategi diperlukan untuk Learn Quran Tajwid guna meningkatkan pemasukan 

atau mendapatkan pendanaan dari pihak luar (investor). Mengingat potensi yang 

ada pada aplikasi ini, hal yang sudah dilakukan saat ini dinilai masih belum 

optimal. Namun jika aspek pendanaan atau kurangnya revenue yang didapat oleh 

Learn-Quran.co terhambat, tentu hal tersebut akan berakibat pada terhambatnya 

pihak manajemen untuk memenuhi anggaran pengembangan teknologi atau 

produk selanjutnya. 

Terkait komposisi tim, pengembangan aplikasi Learn Quran Tajwid hanya 

terdiri dari tiga orang dan satu founder. Dimana dua orang engineer bertugas 

untuk menulis kode aplikasi dan mengelola infrastruktur, serta seorang product 

manager yang bertugas untuk mengurus manajemen produk, desain produk, 

marketing, campaign serta customer support. Menurut Drumond (2017), Senior 

Product Marketing Manager pada perusahaan Atlassian, agile software 

development team membutuhkan setidaknya product manager, product design, 

application engineer, operational engineer, marketing dan campaign, dan 

customer support. Dan menurut Usman dan Vanhaverbeke. (2017) startup pemula 

harus belajar dari perusahaan besar dalam memanfaatkan peluang dan menjawab 

tantangan dengan inovasi secara terbuka dan tertutup, serta memastikan peran 

penting manajer dalam menerapkan inovasi dalam menjalankan usaha yang 

sedang dijalankan. Keberhasilan manajer pemula dapat diukur dari pengalaman 

sebelumnya bekerja dan bagaimana membangun mitra dengan perusahaan besar. 
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Kondisi yang dihadapi oleh Learn-Quran.co saat ini, berdasarkan data 

yang didapat pada saat deepth interview dengan founder Learn Quran Tajwid, 

menyatakan bahwa budget yang dimiliki oleh Learn-Quran.co saat ini belum 

memungkinkan untuk menghire lebih banyak orang terlebih dengan ekspertise 

dilevel tertentu. Berdasarkan permasalahan tersebut, founder Learn Quran Tajwid 

memutuskan untuk membuka peluang bagi pihak luar untuk berinvestasi pada 

pengembangan Aplikasi Learn Quran Tajwid. Saat ini, Learn-Quran.co masih 

dapat bertahan dengan sistem subsidi silang dari produknya yang lain, Learn-

Quran.co bukan hanya membutuhkan dana tambahan, namun juga koneksi dan 

legitimasi untuk membantu mengembangkan bisnisnya (dibuktikan dengan traffic 

pengguna yang belum memiliki kenaikan secara signifikan). Sehubungan dengan 

kondisi tersebut, pendanaan tambahan melalui investor (Venture Capital atau 

Angel Investor) adalah cara yang lebih cocok untuk Learn-Quran.co.  

Evaluasi dan analisis diperlukan untuk merumuskan strategi Learn-

Quran.co yang baru, dengan melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan investor untuk berinvestasi dalam startup. Hal ini menjadi tantangan 

yang harus di hadapi oleh Learn-Quran.co untuk mengimplementasikan strategi 

yang sesuai, agar dapat terus eksis dalam bisnis layanan edukasi digital melalui 

pengembangan produk dan layanannya. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan 

dengan menganilisis permasalahan pada Manajemen Startup Learn-Quran.co. 

Masalah yang dihadapi oleh Learn-Quran.co, sebagai startup yang akan 

memasuki tahun ke 4-nya adalah kurangnya pemodalan untuk mengembangkan 

produk dan valuasi startup Learn-Quran.co, baik secara pendapatan maupun 

modal dari pihak eksternal. M. Sani selaku CEO Learn-Quran.co, berkeinginan 

merumuskan strategi untuk menarik minat investor, agar dapat mengatasi 

permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini. Berdasarkan hal-hal tersebut, 

masalah-masalah yang ingin peneliti ketahui adalah: 

1. Indikator-indikator seperti apakah yang menarik minat investor untuk 

berinvestasi dalam suatu startup? 

2. Bagaimana persepsi investor terhadap startup Learn-Quran.co? 

3. Bagaimana strategi untuk menarik investor pada startup Learn-Quran.co? 

  

 

Tujuan Penelitian 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis indikator-indikator yang menjadi pertimbangan investor untuk 

berinvestasi di dalam suatu startup. 

2. Menganalisis persepsi investor terhadap startup Learn-Quran.co. 

3. Merumuskan strategi untuk menarik minat investor pada startup Learn-

Quran.co. 
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Manfaat Penelitian 

 

 Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Bagi Learn-Quran.co sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam 

merumuskan strategi menarik investor untuk berinvestasi.  

2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi informasi ilmiah dan wawasan 

tentang faktor yang mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi pada 

startup serta dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.  

3. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pengaplikasian ilmu manajerial yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan di program magister managemen 

bisnis IPB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup analisis dan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 

gambaran umum startup Learn-Quran.co, analisis indikator-indikator yang 

dipertimbangkan oleh investor untuk berinvestasi pada startup, persepsi investor 

terhadap startup Learn-Quran.co dan produknya Learn Quran Tajwid dengan 

metode importance performance analysis, serta merumuskan strategi untuk 

menarik minat investor yang dapat direkomendasikan untuk startup Learn-

Quran.co. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perusahaan Rintisan atau Startup 

 

Startup didefinisikan sebagai perusahaan rintisan yang memiliki produk 

hasil usaha berupa barang atau jasa baru yang atraktif, inovatif, solutif, dan dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Startup juga didesain dengan tujuan perusahaan 

tersebut dapat berkembang dengan cepat atau rapid growth (Warner 2011 dan 

Graham 2012). Menurut Steve G. Blank (2018), salah satu pakar di bidang 

kewirausahaan. Startup merupakan organisasi temporer yang dikembangkan 

dengan tujuan mencari model bisnis yang repeatable dan scalable. Hal yang 

membedakan startup dengan usaha kecil yang lain adalah startup merupakan 

sebuah institusi yang dikembangkan untuk membuat produk layanan yang baru 

dan inovatif dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Orang yang berani 

membuat produk atau layanan baru dalam kondisi yang tidak pasti merupakan 

seorang entrepreneur, terlepas apakah dia bekerja sendiri, untuk perusahaan profit 

maupun organisasi non-profit (Ries 2011). 

Startup merupakan hasil implementasi dari business plan. Dimana proses 

pengembangan, dilakukan dengan memproyeksikan ke dalam suatu rencana bisnis 

dan akhirnya direalisasikan dalam bentuk startup. Berangkat dari pengalaman 

pribadi dan pengalaman menjadi mentor startup, Ries (2011) menciptakan Lean 

Startup, sebuah sistem yang membuat startup dapat beroperasi lebih ringkas dan 




