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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 

Kewirausahaan bagi masyarakat awam selalu dikaitkan dengan 

melakukan kegiatan kewirausahaan dan untuk mencapai laba. Makna 

tersebut terlalu sempit, karena kewirausahaan mempunyai pengertian yang 

luas.  Pekerja bebas orang yang melakukan suatu usaha yang mandiri dan 

tidak berorientasi untuk memperoleh keuntungan, contohnya Dokter dan 

Akuntan, mereka pengusaha tetapi tergolong profesional dengan sumber 

pendapatan yang diperoleh dari Gaji. Oleh karena itu pemahaman tentang 

kewirausahaan harus lebih di pelajari. Apabila membicarakan 

kewirausahaan pasti akan  ada kaitannya dengan pelaku usaha/wirausaha. 

Seorang wirausaha kunci dari berkembangya suatu usaha yang 

dikelolanya. Pelaku usaha juga harus mempunyai jiwa wirausaha, serta 

mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Tidak dipungkiri seorang wirausaha harus mempunyai ide-ide yang 

kreatif untuk mengambangkan usahanya dan karakteristik untuk 

menjalankan usahanya. Kendala yang dihadapi setiap wirausaha yaitu 

modal dan setiap  perubahan  yang  terjadi di sekitar lingkungannya. 

Proses pembelajaran mencerminkan adanya kemauan untuk menanggapi 

perubahan ( Hartanto dalam  Manajemen dan Usahawan Indonesia, 1945 ). 

Selain menanggapai perubahan yang ada, seorang wirausaha dapat 
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memanfaatkan peluang dengan kondisi yang minimum, mengantisipasi 

ancaman yang datang, dan memikirkan azas etika bisnis yang sehat.  

Wirausaha adalah orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan 

seperti keberanian mengambil resiko, sabar, kreatifitas dan berorientasi ke 

masa depan untuk mengembangkan usaha yang ditekuni nya. Orang yang 

pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi 

baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya 

serta mengukur permodalan operasinya ( Kamus Umum Bahasa Indonesia 

1996, hlm. 1130 ). Menurut Pekerti, (1985, hlm 6) mereka yang 

mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan 

miliknya sendiri, sekaligus menciptakan kerja bagi orang lain. Seorang 

Pengusaha dalam menjalankan usahanya memerlukan karakter untuk 

mengembangkan usahanya. 

Salim Siagian ada 17 ciri-ciri dan cara-cara  kewirausahaan yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan  wirausaha Indonesia yang tangguh 

dan unggul. Dari 17 tersebut, di kelompokkan 2  kualifikasi yaitu 

Administrative Entrepreneurs dan Innovative Entrepreneurs. 

Administrative Entrepreneurs ( Wirausaha Handal ) adalah Wirausaha 

yang memilikki karakter mengelola sumber daya dan  modal untuk 

menghasilkan barang atau jasa serta memasarkan barang atau jasa tersebut. 

Innovative Entrepreneurs ( Wirausaha Tangguh) Wirausaha yang 

memilikki karakter inovasi, kreatif, dan dapat mengantisipasi risiko.  
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Kualifikasi  Administrative Entrepreneurs ( Wirausaha Handal ):  

a. Memilikki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi.  

b. Mau dan mampu mencari dan menangkap peluang usaha. 

c. Mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan 

barang dan jasa. 

d. Mau dan mampu berkomunikasi, tawar menawar dan musyawarah 

dengan berbagai pihak. 

e. Menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, 

hemat, dan disiplin. 

f. Mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya serta lugas dan 

tangguh tetapi luwes dalam melindunginya. 

g. Mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas 

perusahaan dengan  memotuvasi orang lain. 

h. Berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan serta 

menggalang kerjasama yang saling menguntungkan. 

Kualifikasi Innovative Entrepreneurs (Wirausaha Tangguh dan Unggul) : 

i. Berpikir dan bertindak stratejik serta adaptif terhadap perubahan 

dalam berusaha mencari peluang keuntungan termasuk yang 

mengandung risiko. 

j. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai 

keunggulan dalam memuaskan konsumen ( teknik TQC ). 
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k. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan 

perusahaan (dan pengusahanya) serta meningkatkan kemampuan 

dengan system pengendalian intern. 

l. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan 

perusahaan terutama dengan pembinaan motivasi dan semangat 

kerja serta pemupukan permodalan. 

m. Berani mengambil risiko serta mampu memperhitungkan dan 

berusaha menghindarinya. 

n. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya bakti yang 

lebih untuk langganann, pemilik, pemasok, SDM, bangsa dan 

Negara. 

o. Antisipatif terhadap perubahan akomodatif terhadap lingkungan. 

p. Kreatif mencari dan menciptakan peluang pasar dan meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi. 

q. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan 

melalui investasi baru diberbagai bidang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Salim 

Siagian dengan buku berjudul Kewirausahaan Indonesia dengan 

semangat 17-8-45, yang terbagi menjadi 8 macam syarat pokok, 4 

macam sebagai kualifikasi tangguh dan 5 sebagai kualifikasi 

unggul. Usaha Bubur Kacang Hijau  di kota Semarang atau yang 

sering dikenal dengan BURJO mudah kita temukan, terutama di 

area sekitar kampus. Usaha BURJO sudah ada dari dulu, tetapi 

akhir-akhir ini sedang di minati oleh  konsumen, terutama  
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kalangan  mahasiswa. Karena usaha ini ber operasi 24 jam, 

kemudian harga yang ditawarkan relatif  terjangkau  dengan menu  

yang  tersaji bermacam-macam, selain itu juga menjadi tempat  

nongkrong  bagi anak muda zaman sekarang, dan menimbulkan 

persaingan dengan restoran cepat saji yang beroperasi 24 jam. 

Usaha  BUBUR KACANG HIJAU ini sangat menarik, karena 

pemilik warung  BURJO sudah  memilikki  konsep ruangan, 

penataan  tempat yang  matang, walaupun dengan  tempat yang 

minimalis dan setiap konsep satu dengan yang lain hampir sama.  

Dengan sumber daya yang dimilikki  memudahkan  para penjual 

BUBUR KACANG HIJAU untuk melakukan kegiatan usahanya. 

Peneliti memilih Burjo, karena usaha ini mudah dijumpai di 

lingkungan kampus, menarik untuk diteliti karena usaha kecil yang 

bersegmentasi dari semua kalangan, rasa kekeluargaan antara 

penjual sangat erat, dan pemilik usaha burbur kacang hijau 

mempunyai konsep yang tersusun rapi serta setiap pelaku usaha 

mempunyai ciri karakteristik wirausaha yang berebeda. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “KARAKTERISTIK 

WIRAUSAHA PADA PENJUAL BUBUR KACANG HIJAU DI 

SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan Bagaimana 

Karakteristik Wirausaha Penjual BUBUR KACANG HIJAU DI 

SEKITAR KAMPUS UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG?  

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

 Untuk mengetahui Tinggi atau Rendah Karakteristik Wirausaha 

Bubur Kacang Hijau di sekitar kampus Universitas Diponegoro. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi Wirausaha 

Sebagai masukan bagi pelaku usaha Bubur Kacang Hijau dalam 

mengembangkan usahanya dengan karakter yang  dimilikki. 

b. Bagi Peneliti 

Sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan karakteristik wirausaha. 
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