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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Kewirausahaan telah lama menjadi perhatian penting dalam 

mengembangkan pertumbuhan sosioekonomi suatu negara karena menyediakan 

begitu banyak kesempatan kerja, berbagai kebutuhan konsumen, jasa pelayanan, 

serta menumbuhkan kesejahteraan dan tingkat kompetisi suatu negara. Seiring 

dengan berkembangnya arus globalisasi, kewirausahaan juga semakin menjadi 

perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yaitu kompetisi 

ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi (Peterson & Lee, 2000 dalam 

Ismail et al, 2012). Hal ini disebabkan karena, organisasi-organisasi yang terampil 

dalam berinovasi, sukses menghasilkan ide-ide baru, akan mendapatkan 

keunggulan bersaing dan tidak akan tertinggal di pasar dunia yang terus berubah 

dengan cepat (Balhara dan Singh, 2015).  

Kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kewirausahaan bukan 

hanya semata-mata berperan sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, 

namun juga sebagai pendorong perubahan sosial bagi peningkatan kualitas hidup 

manusia. Sebagian besar pendorong perubahan, inovasi dan kemajuan suatu 

negara adalah para wirausahawan. Wirausahawan adalah seseorang yang 

menciptakan sebuah usaha yang berhadapan dengan risiko dan ketidakpastian 

bertujuan memperoleh keuntungan dan mengalami pertumbuhan dengan cara 

mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan sumber daya yang diperlukan 
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(Prabandari dan Rosita, 2013). Dunia entrepreneur merupakan dunia yang 

unik, itulah sebabnya mengapa entrepreneur atau wirausahawan dituntut selalu 

kreatif dan inovatif setiap waktu. Dewasa ini banyak kesempatan untuk 

berwirausaha bagi setiap orang yang jeli melihat peluang bisnis tersebut. Karir 

kewirausahaan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang menghasilkan 

imbalan finansial yang nyata.  

Wirausahawan diberbagai industri membantu negara dalam hal 

menambahkan pilihan pekerjaan bagi masyarakat serta memberikan banyak 

pilihan barang dan jasa bagi konsumen baik dalam maupun luar negeri. Meskipun 

perusahaan raksasa lebih menarik perhatian publik dan sering kali menghiasi 

berita utama, bisnis kecil tidak kalah penting perannya bagi kehidupan sosial dan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di jaman globalisasi sekarang ini, dunia 

berubah dengan cepat disegala bidang kehidupan. Keadaan ini mendorong 

terjadinya perubahan terjadinya perubahan sosial dimana-mana (Prabandari dan 

Rosita, 2013). 

Motivasi usaha merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya 

jiwa wirausaha seseorang. Kesuksesan seseorang seringkali disertai dengan 

motivasinya yang kuat dalam menjalakan setiap usaha yang dijalaninya. Salah 

satu kunci wirausaha adalah membuat suatu usaha yang khas, dan sesuai dengan 

hobi serta minatnya sehingga motivasi bekerja selalu terjaga. Teori motivasi yang 

akan digunakan dalam hal ini adalah teori motivasi Mc.Clelland (Mangkunegara, 

2008) yang menjelaskan kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi dan kebutuhan untuk kekuasaan. Teori 
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McClelland digunakan karena teori motivasi lainnya seperti Maslow tidak cocok 

untuk digunakan sebagai dasar teori wirausaha. 

Fenomena yang terjadi dalam bisnis rumah makan Mie Sumatra di 

Semarang adalah kondisi persaingan bisnis restoran di Semarang yang saat ini 

semakin ketat. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya restoran yang berdiri di 

Semarang, sehingga membuat diperlukannya keunikan dalam bisnis restoran yang 

berkembang di Kota Semarang. Berdasarkan hasil observasi, terdapat 17 restoran 

Mie Sumatra di Semarang. Mie Sumatra merupakan suatu jenis usaha restoran 

bakmi dengan ciri khas masakan Sumatra yaitu mie yang tipis. Jenis makanan 

yang ditawarkan menggunakan daging babi dan di beberapa tempat menggunakan 

tepung goreng krispy. Mie Sumatra merupakan salah satu masakan khas dari 

orang keturunan Tio Ciu yang berada di Indonesia. Restoran yang menggunakan 

nama Mie Sumatra di Indonesia sebagian besar ada di kota Semarang saja, 

sehingga hal ini menjadi suatu daya tarik dan ciri khas dari kota Semarang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini menjadi suatu fenomena 

tersendiri yang menarik untuk diteliti tentang apa yang memotivasi pengusaha 

untuk membuka usaha Mie Sumatra. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang ingin diteliti, yaitu : “Bagaimana motivasi berwirausaha pengusaha 

Mie Sumatra di Semarang?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: “mendeskripsikan 

motivasi berwirausaha pengusaha Mie Sumatra di Semarang”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi motivasi 

berwirausaha pengusaha Mie Sumatra di Semarang. 

2. Bagi Akademisi 

Bagi akademisi dapat menjadikan bacaan ini untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang manajemen kewirausahaan dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian yang 

menyangkut entrepreneurship. 


