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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1.Latar Belakang Penelitian 

 

 

Di Indonesia, usaha kecil merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai 

peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha kecil dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka kesempatan kerja sehingga 

membantu beban pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan 

karena telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha kecil menjadi pilihan yang 

mudah dan mudah dalam memberdayakan diri dalam masyarakat. 

Mayoritas wirausaha di Indonesia banyak didominasi oleh sektor Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM), terlebih lagi ketika dihadapkan pada kawasan pedesaan, 

dimana kegiatan perekonomian masyarakat banyak disokong oleh kegiatan usaha yang 

masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil. Di sisi lain UMKM di 

Indonesia sering dihubungkan dengan masalah – masalah yang sering terjadi yaitu 

masalah sosial dan ekonomi dalam negri seperti tingginya tingkat pengangguran, 

meningkatnya kemiskinan, timpangnya distribusi pendapatan serta tidak meratanya 

pembangunan antara desa dan kota. Namun dengan semakin berkembangnya UMKM 

pada saat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam pengentasan 

masalah-masalah yang terjadi dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan sebagai 

penanggulangan masalah tersebut sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia apalagi pada era perdagangan bebas yang menyebabkan perluasan pangsa pasar 

di segala bentuk usaha. 

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil merupakan bagian integral 

dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat 

penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya 

dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya sedangkan untuk sebuah usaha dibagi 

menjadi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan hasil kekayaan bersih dan hasil 

penjualan tahunannya sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Penggolongan Usaha Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 

USAHA KRITERIA 

ASSET OMZET 

Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta 

Kecil  >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Miliar 

Menengah  >500 Juta – 1 Miliar >2,5 Miliar – 50 Miliar 

Sumber: ( www.sjdih.depkeu.go.id, 2017 ) 

 

Banyak faktor yang mampu mengarahkan seseorang untuk menciptakan sikap dan 

pola pikir untuk menjadi diri sebagai seorang wirausahawan yang mampu menciptakan 

peluang dan membaca peluang. Menciptakan dan membaca peluang merupakan sebuah 

kunci mutlak yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Menurut (Suryana, 2013) 

seorang wirausaha mempunyai ciri-ciri yaitu: percaya diri, memiliki inisiatif, memiliki 

motif berprestasi, memiliki jiwa kepempinan dan berani mengambil risiko. 

Pada penelitian ini akan menggunakan dua variabel yang akan diambil dari 

beberapa karakteristik kewirausahaan yang biasa dimiliki oleh seorang wirausaha. 

Pemilihan dua variabel tersebut didapat dari hasil pra survey yang telah dilakukan oleh 

peneliti kepada 30 wirausaha di Kota Semarang mengenai beberapa karakteristik atau 

sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Hasil Pra Survey Mengenai Jiwa Kewirausahaan 

KARAKTERISTIK JUMLAH 

Percaya diri 19 

Kepemimpinan  7 

Berani mengambil risiko 15 

Berorientasi pada tugas dan hasil 10 

Kreatif dan inovatif 9 

  Sumber : ( olah data peneliti, 2017 ) 

 

Dari hasil pra survey di atas dapat diketahui bahwa dari kelima karakteristik 

kewirausahaan ternyata dua perolehan tertinggi yang dipilih oleh responden sebagai 

karakteristik yang sering atau selalu diterapkan dalam menjalankan serta mengelola usaha 

pada UMKM untuk mencapai sebuah keberhasilan usaha yaitu percaya diri dengan 

jumlah 19 dan berani mengambil risiko dengan jumlah 15 yang selanjutnya akan 

dijadikan variabel dalam penelitian ini karena kedua karakteristik tersebut lebih banyak 

http://www.sjdih.depkeu.go.id,/
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dipilih oleh responden. Dimana percaya diri dan berani mengambil risiko akan dijadikan 

variabel dalam penelitian ini karena dianggap mampu menjabarkan sikap seorang 

entrepeneur. Dapat diketahui pula bahwa sikap utama dan dasar yang sering diterapkan 

seorang wirausaha untuk keberhasilan usahanya yaitu percaya diri dan berani mengambil 

risiko sedangkan sikap lainnya hanya sebagai pendukung berjalannya usaha hingga 

menuju keberhasilan usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

karakteristik seorang entrepreneur yang utama harus memiliki rasa percaya diri dan 

berani mengambil resiko sebagai langkah awal dalam menjalankan usahanya. 

Rasa percaya diri pelaku usaha sangat berpengaruh  dalam menjalankan usahanya. 

Dimana kepercayaan diri itu sendiri merupakan keyakinan dan semangat yang tinggi 

untuk dapat mengendalikan keadaan yang akan menghasilkan hal-hal yang positif dalam 

menjalankan usahanya tersebut. Maka dengan menerapkan kepercayaan diri sendiri yang 

tinggi akan menimbulkan keinginan yang besar untuk menjalankan usahanya dengan 

sebaik-baiknya. Karena kepercayaan diri sendiri juga salah satu sifat yang menjadi faktor 

pendorong bagi pengusaha dalam mencoba tantangan dan tidak takut untuk berinovasi 

sehingga meningkatkan kualitas produktivitas usaha. Wirausaha yang sukses adalah 

wirausaha yang mandiri dan percaya diri menurut Wirasasmita dalam (Jumaedi, 2001).  

Sebuah kewirausahaan dapat ditunjukan dengan sikap dan semangat serta perilaku 

ang dijadikan teladan dalam sebuah keberanian dalam mengambil risiko yang harus 

diperhitungkan atas kemampuan dan kemauan yang dimiliki diri sendiri. Menurut 

Mudjiarto dalam (Ali et al., 2012) banyak aspek yang masih menjadi kendala bagi 

UMKM, antara lain akses permodalan, akses teknologi dan informasi, akses manajemen 

perusahaan. Yang menyebabkan kendala semacam ini diduga diakrenakan tidak kuatnya 

karakter perilaku kewirausahaan yang dimiliki seorang wirausaha serta belum kuatnya 

peran manajerial dalam mengelola usaha. Hal seperti ini sering tak terbahas dalam setiap 

perencanaan pengembangan UMKM.  

Para wirausahawan tidak pernah terlepas dari sebuah pengambilan risiko karena 

risiko dan peluang bagaikan dua sisi keping mata uang yang tidak terpisahkan. Sehingga 

diperlukan kemampuan pandai beradaptasi dengan perubahan, dan membangun kekuatan 

pribadi yakni karakteristik yang kuat dalam diri wirausahawan untuk tetap bertahan 

memilih jalan hidup sebagai seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan yang sukses 

bersedia mengambil risiko yang terkalkulasi atau menghindari risiko yang tidak perlu. 

Dalam penelitian ini khususnya bahwa UMKM di Kota Semarang juga mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.3 

Data Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang Tahun 2013-2015 

TAHUN JUMLAH 

2013 11.383 

2014 11.585 

2015 11.692 

Sumber : (www.diskopumkm.semarangkota.go.id, 2017) 

 

 

 Dalam penelitian ini khususnya untuk UMKM pada sektor makanan juga banyak 

kemajuan teknologi diversivikasi produk dan inovasi aneka ragam olahan pangan dari 

bahan baku yang sama ataupun bahan baku yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai tambah dan nilai ekonomi yang didapat dari hasil proses olahan tersebut harganya 

lebih tinggi dan mempunyai prospek bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi pencanangan 

Kota Semarang sebagai Kota Kuliner harus didukung oleh aneka ragam produk olahan 

pangan, baik sebagai makanan khas, camilan atau berbagai masakan untuk menarik 

wisatawan serta mendukung industri pariwisata. 

Pada penelitian ini yang akan menjadi objek adalah UMKM makanan ringan di 

Kota Semarang khususnya pada sentra industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya 

dipilih dalam penelitian ini karena UMKM pada sektor tersebut menjadi salah satu sektor 

yang dianggap tidak ada matinya, dilihat dari kebutuhan akan pangan setiap orang selalu 

meningkat, inovasi produk pangan yang semakin beragam serta selalu meningkatnya 

jumlah UMKM pada sektor tersebut sehingga kebutuhan akan pangan dapat selalu 

terpenuhi yang dibarengi dengan semakin selektifnya konsumen dalam memilih apa yang 

akan dikonsumsi. Di sisi lain UMKM makanan ringan berupa industri kerupuk, keripik, 

peyek dan sejenisnya merupakan salah satu UMKM yang memiliki sentra industri di Kota 

Semarang, artinya UMKM tersebut sudah diakui keberadaannya serta terdaftar pada 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dimana hampir disetiap Kelurahan 

terdapat sentra industri tersebut. Hal ini membuat para wirausaha sebagai pelaku usaha 

harus memiliki sikap percaya diri serta berani untuk mengambil risiko dalam 

pengembangan usahanya demi mewujudkan suatu keberhasilan usaha. Kepercayaan diri 

dengan pengambilan risiko berkaitan erat karena semakin besarnya keyakinan seorang 

mengenai kemampuan diri sendiri akan semakin besar juga keberanian seorang dalam 

mengambil keputusan yang penuh dengan risiko dalam pencapaian keberhasilan usaha. 

http://www.diskopumkm.semarangkota.go.id/
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Dengan demikian, berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini diberi judul 

sebagai berikut : “PENGARUH PERCAYA DIRI DAN BERANI MENGAMBIL 

RISIKO TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PADA UMKM MAKANAN 

RINGAN DI KOTA SEMARANG” 

 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh percaya diri terhadap keberhasilan usaha pada UMKM 

makanan ringan di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh berani mengambil risiko terhadap keberhasilan usaha pada 

UMKM makanan ringan di Kota Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh percaya diri dan berani mengambil risiko terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang? 

 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain penelitian untuk : 

1. Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh percaya diri terhadap 

keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang. 

2. Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh berani mengambil risiko 

terhadap keberhasilan usaha pada UMKM makanan ringan di Kota Semarang. 

3. Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh secara bersama variabel 

percaya diri dan berani mengambil risiko terhadap keberhasilan usaha pada 

UMKM makanan ringan di Kota Semarang. 

 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

lebih lanjut bagi UMKM dalam pencapaian keberhasilan usaha. 

2. Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian pemerintah atau pihak lain 

yang akan memberikan pelatihan kepada UMKM, bahwa tidak hanya 

memberi pelatihan mengenai bagaimana mengolah dan menciptakan 
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produk akan tetapi pelatihan mengenai penanaman jiwa kewirausahaan 

karakteristik percaya diri dan berani mengambil risiko juga penting 

kaitannya dengan pengembangan UMKM.  

b. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan 

bahan referensi bagi pihak lain yang juga melakukan penelitian dengan topik 

serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


