
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kewirausahaan memiliki peranan untuk menambah daya tampung tenaga 

kerja, generator pembangunan, contoh bagi masyarakat lain, membantu orang 

lain, memberdayakan karyawan, hidup efisien, dan menjaga keserasian 

lingkungan. Jiwa kewirausahaan akan mendorong seseorang memanfaatkan 

peluang yang ada menjadi sesuatu yang menguntungkan. Pendorong utama 

meningkatnya kebutuhan akan entrepreneurship adalah munculnya ragam 

kesempatan berusaha dalam produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia.  

Berdasarkan data BPS (2015), penduduk Indonesia pada tahun 2005 

berjumlah 218.868.791 jiwa. Sementara jumlah angkatan kerja Indonesia pada 

Agustus 2008 mencapai 111,95 juta orang, bertambah 2,01 juta orang (1,83 

persen) dibanding Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang, dan bertambah 5,56 

juta orang (5,23 persen) dibanding Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang. 

Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun lebih cepat daripada 

peningkatan lapangan pekerjaan. Kesenjangan ini tentu saja akan menciptakan 

angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2008 

mencapai 8,39 persen, mengalami penurunan dibanding pengangguran Agustus 

2007 sebesar 9,11 persen dan Agustus 2006 sebesar 10,28 persen. Tingginya 3 
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tingkat pengangguran tentu akan menjadi beban yang besar bagi negara dan 

masyarakat, seperti meningkatkan angka kriminalitas dan kemiskinan. Maka 

kewirausahaan mendapat peluang bagus untuk mengurangi pengangguran karena 

membuka lapangan pekerjaan. 

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat dan banyaknya bisnis-bisnis 

baru bermunculan menyebabkan tidak banyak bisnis yang mampu bertahan, 

kebanyakan hanya bisnis yang kuat dan dipercaya oleh konsumennya yang dapat 

berhasil. Membeli franchise adalah salah satu jalan bagi calon entrepreneur 

untuk memulai bisninsnya karena franchisee tidak perlu susah payah 

mengenalkan produk ke konsumen, hanya perlu menjalankan konsep bisnis yang 

sudah ada dan untuk masalah produksi, operasional, manajemen, keuangan akan 

di pandu oleh franchisor.  

Di Indonesia bisnis franchise makanan dan minuman bertumbuh dengan 

suburnya. Beberapa diantara mereka membuka gerainya di lokasi yang strategis 

dan memiliki beberapa gerai di Indonesia. Salah satunya adalah franchise pizza. 

Pizza adalah salah satu makanan yang digemari di seluruh dunia. Tidak heran 

banyak gerai pizza mulai tumbuh dimana-mana. Begitu juga Panties Pizza. 

Panties Pizza adalah bisnis warung pizza yang menjual “Calzone” yang berasal 

dari Naples, Italia yang berarti Pizza Celana atau Pizza Lipat dengan filling yang 

variatif. Panties Pizza adalah warung “Pizza Lipat” pertama di Kota Solo yang 

berdiri sejak tahun 2012. Menurut salah satu franchisee, Panties Pizza 

mendapatkan respon yang baik dan seiring berjalannya waktu Panties Pizza 

selalu mengembangkan dan menambah jumlah varian menu yang dijual. Pada 
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bulan Oktober tahun 2014 Panties Pizza memutuskan memfranchisekan bisnis 

tersebut. Peminat pertama membuka cabang di Tangerang yang berada di Lippo 

Karawaci, dilanjutkan di Batam yang berada di Nagoya Hills, Lalu mulai masuk 

ke Jawa Tengah yaitu di Boyolali dan Semarang. Bisnis ini pun berkembang 

pesat. Hingga 2017 Panties Pizza memiliki 42 cabang. 

Menurut Saiman (2009) dalam memilih sebuah franchise seorang 

franchisee sebaiknya melakukan analisis tahapan untuk memilih franchise yang 

tepat, dimulai dari Analisis Diri, Analisis Merek, Analisis Pasar, Analisis 

Prospektus Waralaba, Analisis Support, Analisis Sistem, Analisis Keuangan.  

Peneliti melakukan penelitian pada franchise Panties Pizza yang berada di 

Ruko Jl Pleburan Barat No. 38a Semarang untuk mengetahui bagaimana tahapan 

yang dilkakukan oleh franchisee terhadap pemilihan bisnis franchise Panties 

Pizza Semarang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul “Analisis 

Pemilihan Bisnis Franchise Panties Pizza Semarang”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana proses dalam pemilihan bisnis franchise Panties Pizza Semarang. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan dalam 

pemilihan bisnis franchise Panties Pizza Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi calon wirausahawan 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi 

calon franchisee dan sebagai bahan masukan dan informasi yang dapat 

berguna bagi calon wirausahawan. 

b. Bagi lingkungan akademik 

Sebagai bahan diskusi dan rujukan serta untuk penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


