
Belajar Membangun Startup ala Dropbox 

Kehadiran internet telah mengubah banyak hal dan membawa dunia ke arah yang lebih praktis. Tak 

sekedar memudahkan siapapun dalam mencari informasi, internet juga menjadi pondasi bagi banyak 

aplikasi. Dari beberapa aplikasi berbasis internet yang ada, ada salah satu aplikasi yang cukup menarik, 

yaitu Dropbox. Bisa dibilang Dropbox adalah salah satu aplikasi berbasis web dan mobile yang 

merevolusi. Tapi sebelum berbicara lebih jauh, apa sih Dropbox? 

Bagi kamu yang belum tahu, secara singkat Dropbox bisa disebut sebagai penyedia layanan 

penyimpanan file online. Kamu bisa menyimpan file apapun yang kamu simpan ke akun Dropbox milikmu 

dan mengunduhnya kapanpun dibutuhkan. Cukup akses alamat websitenya www.dropbox.com, kamu 

sudah bisa menikmati layanan ini. 

Sepintas ide Dropbox memang terlihat sederhana. Namun nyatanya, media penyimpanan online ini 

mampu merevolusi dunia. Bahkan kini Dropbox telah bersanding dan menginspirasi banyak raksasa 

teknologi seperti Google, Apple dan yang lainnya untuk membuat layanan serupa. Bahkan kini nilai 

Dropbox sudah mencapai USD 10 miliar.  

Tapi bagaimana Dropbox bisa tumbuh sebesar itu? Bagi kamu yang ingin atau sedang memulai bisnis 

rintisan berbasis teknologi (startup), inilah perjalanan Dropbox hingga menjadi salah satu penyedia 

layanan penyimpanan online populer.  

Awal Kelahiran Dropbox 

Kisah kelahiran Dropbox memang tidak bisa lepas dari kisah pendirinya, Drew Houston. Saat menjadi 

mahasiswa di MIT, Drew kerap lupa membawa flash disc. Masalah seperti ini terjadi secara berulang-

ulang hingga akhirnya ia mulai merasa frustrasi. Namun dari masalah tersebut, ia memperoleh ide untuk 

membuat media penyimpanan online yang kemudian menjadi cikal bakal dari Dropbox. 

Sebenarnya media penyimpanan online ini awalnya hanya proyek iseng-iseng Drew saja. Namun ia 

menyadari bahwa solusi yang ia temukan ini juga bisa membantu banyak orang. Akhirnya, pada tahun 

2007 ia bergabung dengan Y Combinator yang merupakan salah satu wadah bagi para kreatif untuk 

mengembangkan aplikasi miliknya. Pada tahun yang sama atau tepatnya Juni 2007, ia akhirnya 

mendirikan Dropbox, Inc. 

Dropbox Mendapatkan Pendanaan Pertama 

Ide Dropbox pada kala itu sukses menarik perhatian Y Combinator yang merupakan wadah tempat Drew 

mengembangkan solusi media penyimpanan onlinenya. Dalam waktu yang cukup singkat, Dropbox 

sudah memperoleh pendanaan pertamanya dari Y Combinator. Dengan dana awal yang diperoleh, 

Dropbox semakin disempurnakan. Setidaknya butuh waktu selama kurang lebih 1 tahun hingga Dropbox 

benar-benar resmi diluncurkan ke pasar.  

Dropbox Diluncurkan ke Pasar 

Sekitar 1 tahun sejak Dropbox masuk ke dapur Y Combinator, akhirnya Dropbox siap diluncurkan ke 

pasar. Acara TechCrunch50 menjadi momentum peluncuran solusi media penyimpanan online ini. 

Sebagai informasi, TechCrunch50 merupakan sebuah konferensi teknologi tahunan yang 

diselenggarakan oleh TechCrunch yang merupakan salah satu media teknologi besar di Amerika. 

Kala itu, tahun 2008 adalah peristiwa penting dalam sejarah berdirinya Dropbox. Inilah titik awal kelahiran 

Dropbox ke publik. Bahkan secara mengejutkan, Dropbox berhasil memikat banyak pengguna. 

http://www.dropbox.com/


Dropbox Ditawar Oleh Steve Jobs, Sang Pendiri Apple 

Kesuksesan Dropbox mengusik perhatian Steve Jobs, sang pendiri Apple. Pada bulan Desember tahun 

2009, Jobs mengajak pendiri Dropbox, Drew Houston dan rekannya, Arash Ferdowski untuk bertemu di 

kantor Apple. Bagi Jobs, Dropbox bisa menjadi salah satu aset berharga Apple. Namun sebelum Jobs 

mengajukan penawaran kepada sang pendiri Dropbox, Houston memotong kata-kata Jobs dan 

mengatakan bahwa ia sudah memutuskan untuk membangun perusahaannya sendiri. 

Mendengar pernyataan tersebut, Jobs tersenyum dan mengatakan bahwa kelak Apple akan 

menargetkan pasar yang sama. Menurutnya, Dropbox bukanlah produk melainkan fitur. Tantangan 

tersebut memang terbukti beberapa waktu kemudian melalui iCloud yang merupakan media 

penyimpanan online eksklusif untuk para pengguna produk-produk Apple. Bahkan dalam pertemuan 

tersebut Jobs juga berminat untuk mengunjungi kantor Dropbox dan melihat dapur produksinya. 

Meski pertemuan tersebut membuat Dropbox dan Apple bersaing dalam menyediakan media 

penyimpanan online, Houston sang pendiri Dropbox memperoleh banyak ilmu berharga dari Jobs. Jadi 

bisa dibilang, Steve Jobs juga menjadi salah satu mentor atau guru penting bagi Houston dalam 

mengembangkan Dropbox. 

Dropbox terus Meraksasa 

Meski diterpa banyak masalah, Dropbox terus berkembang. Semakin banyak investor yang mendanai 

Dropbox, layanan penyimpanan online inipun terus tumbuh hingga mampu menguasai 14,14% pasar 

media penyimpanan cadangan (backup) dunia pada tahun 2011. Bahkan pada tahun yang sama, jumlah 

pengguna Dropbox sudah mencapai angka 50 juta. 

Besarnya Dropbox tidak hanya bisa dilihat dari jumlah pengguna dan pertumbuhan penggunanya saja. 

Dalam hal pasar dan nilai, Dropbox juga terus membesar. Tak hanya beroperasi di pasar Amerika saja, 

Dropbox juga terus melebarkan sayapnya ke pasar internasional. Tercatat pada tahun 2011, pendapatan 

tahunan Dropbox sudah mencapai USD 240 juta. 

Layaknya perusahaan besar lainnya, Dropbox juga mengakuisisi beberapa perusahaan lain. Langkah 

tersebut dilakukan untuk memperkuat layanan dan bisnisnya. Dropbox juga merambah ke versi mobile 

dan memungkinkan penggunanya untuk menggunakan layanan Dropbox melalui smartphone Android, 

Blackberry 10, iOS dan Windows 10 Mobile. 

Rencana IPO (Initial Public Offering) Dropbox 

Meski telah berhasil meraih banyak pengguna dan menjadi salah satu perusahaan teknologi paling 

bernilai di dunia, Dropbox tidak berhenti mengembangkan layanan dan bisnisnya. Demi membesarkan 

bisnisnya, Dropbox bahkan sudah berencana untuk IPO (Initial Public Offering). 

Sebagai informasi, IPO (Initial Public Offering) atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi 

Penawaran Umum Perdana adalah saat dimana sebuah perusahaan pribadi (private company) berubah 

menjadi perusahaan publik dengan menjual saham atau sebagian kepemilikan perusahaan kepada 

publik. Perusahaan-perusahaan besar sekelas Google, Apple, Microsoft dan Facebook juga melakukan 

hal yang sama. 

Saat ini Dropbox memang masih menjadi perusahaan privat atau pribadi. Kepemilikan perusahaan masih 

tertutup pada pendiri perusahaan dan para pemodalnya saja. Namun wacana IPO Dropbox sudah 

mengemuka sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan ada yang memprediksi bahwa IPO Dropbox akan 

terjadi pada tahun 2017 mendatang. 

Pelajaran dari Dropbox 

Untuk menjadi sebesar sekarang, Dropbox membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Pengembangan 

Dropbox dilakukan secara terus-menerus, bahkan hingga sekarang. Namun sama halnya dengan 



perusahaan berbasis teknologi lainnya, Dropbox mengawalinya dari masalah yang nyata. Berangkat dari 

sinilah solusi Dropbox terus dikembangkan. Berawal dari masalah itu jugalah Dropbox mulai menjual dan 

mengambil keuntungan dari solusi yang dikembangkannya. 


