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BAB I 

 

1.1 Latar Belakang  

Melambatnya ekonomi Indonesia mengakibatkan jumlah pengangguran dalam 

negeri bertambah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2014 - 

Februari 2015 jumlah pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang, sehingga 

total pengangguran mencapai 7,45 juta orang pada Februari 2015 dari realisasi 

periode sama tahun lalu sebanyak 7,15 juta orang (www.ekbis.sindonews.com). dari 

data ataupun informasi itu banyak pelaku wirausaha berpikir untuk menciptakan 

lapangan kerja sendiri. 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian dari usaha 

nasional yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 

UMKM sebagai pengontrol pertumbuhan ekonomi nasional dan regional (daerah) 

yang berpotensi memberdayakan semua sumber daya dan mendorong tumbuhnya 

pengembangan kewirausahaan, sebagai salah satu perannya adalah peningkatan 

kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi masyarakat. Karakteristik UMKM di 

Indonesia meliputi jumlah yang sangat banyak melebihi usaha besar dan kecil yang 

tersebar diseluruh pelosok pedesaan ataupun di kota, serta sangat padat karya 

sehingga UMKM mempunyai potensi besar untuk menambah angka kesempatan 

kerja.  

UMKM menyediakan kesempatan kerja yang sangat besar sehingga bisa 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. UMKM banyak bergerak di bidang 

pertanian, industri rumahan, dan kuliner. Salah satu UMKM yang berkembang saat ini 

adalah pada bidang kuliner, yaitu Warteg (warung tegal). Warteg merupakan suatu 

warung makan sederhana yang menyajikan masakan khas Indonesia yang rata-rata 
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pemiliknya berasal dari Kabupaten Tegal, Jawa tengah. Banyak yang menyukai 

masakan Tegal karena selain rasa makanan yang enak, harga juga sangat murah dan 

terjangkau. Warteg mempunyai rasa yang bervariasi dan macam-macam masakan 

yang beragam, konsumen dapat memilih sesuai keinginan konsumen. Warteg selalu 

dikunjungi oleh banyak kalangan, mulai kalangan pelajar, kalangan pekerja, kalangan 

masyarakat kelas bawah dan  menengah.  

Warteg memiliki modal yang tidak tinggi sehingga dapat menjadi bisnis 

positif untuk dikembangkan olah para pengusaha di bidang kuliner. Usaha warteg 

juga memperkerjakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, wanita maupun 

pria yang berniat untuk bekerja melayani konsumen. Dalam menjalankan sebuah 

bisnis kuliner ini harus memiliki karakteristik kewirausahaan. Menjalankan sebuah 

usaha warteg harus bisa membimbing karyawan agar disiplin dalam melayani 

konsumen tetap maupun tidak tetap, sehingga pemilik mempunyai jiwa 

kepemimpinan dan manajerial saat menjalankan usahanya. Jiwa kepemimpinan dan 

manajerial sebagai faktor penting untuk dapat mempengaruhi kinerja orang lain dan 

memberikan sinergi yang kuat demi tercapainya suatu tujuan. 

Usaha Warteg biasanya mulai buka pukul 05:00 pagi hingga pukul 23:00 

malam. Warteg buka setiap hari selama 24 jam, berdasarkan survey pendahuluan setiap 

Warteg rata-rata melayani 300 orang lebih setiap hari. Dalam sebulan, sanggup 

membeli barang seharga total Rp 1,5-2 juta lebih dari usahanya. Selain itu Warteg 

ataupun warung makan sejenis warteg mempunyai cash flow harian, yaitu belanja, 

memasak dan menjual makanan dalam satu hari. Jadi dapat perhitungan laba atau 

pendapatan lebih mudah, dan dapat memanfaatkan rumah sendiri ataupun lokasi yang 

strategis. Bisa juga menyewa tempat lain di lokasi keramaian.  
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Dari hasil wawancara dari pemilik salah satu Warteg di daerah Banyumanik, 

Konsumen usaha ini dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok besar. Konsumen 

yang tidak ingin makan di rumah setelah istirahat kantor, mahasiswa yang ingin 

mencari makan yang murah di sekitar kos-kosannya, maupun orang-orang yang 

sekedar membeli lauk-pauk untuk di rumah karena malas untuk membuat masakan 

sendiri.  Dalam bisnis kuliner berbentuk Warteg yang di butuhkan tidak hanya 

pengalaman dalam memasak namun diperlukan juga jiwa wirausahawan. 

Wirausahawan adalah seorang yang menciptakan bisnis baru dengan 

mengambil resiko, kreatif dan inovatif serta berani mengambil  ketidakpastian demi 

mengambil cara identifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber 

daya yang ada terutama Sumber daya manusia (Suryana, 2013)  

Peneliti memilih wilayah Kota Semarang sebagai objek penelitian, karena di 

sekitar Kota Semarang terdapat banyak pasar, toko sembako yang besar, perumahan 

besar maupun kecil ataupun kos-kosan untuk pelajar maupun umum, kantor-kantor, 

universitas dan lain-lain. Warteg adalah tempat makan yang di pilih masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan makan siang maupun hanya membeli lauk pauk, karena banyak 

orang-orang tidak dapat pulang saat istirahat kerja pada siang hari, pelajar atau 

mahasiswa yang ingin mencari tempat makan yang standar kantong anak pelajar dan 

ibu-ibu rumah tangga yang malas untuk membuat lauk pauk dirumah sehingga 

membeli di warteg terdekat. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik kewirausahawan   pemilik 

usaha Warteg di wilayah Kota Semarang. Penelitian ini menganalisis 4 (empat) usaha 

Warteg yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun dengan pendapatan dan jumlah  

konsumen yang semakin meningkat, beroperasi di kota semarang, sudah dikenal 
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masyarakat, ramai dikunjungi oleh konsumen baik secara tetap maupun tidak tetap, 

terletak di lokasi yang strategis, dekat pusat keramaian seperti kantor, kos-kosan 

ataupun universitas.  

Dari hasil wawancara pendahuluan kepada pemilik dan konsumen, 

kebanyakan konsumen yang makan di warteg merupakan kalangan mahasiswa dan 

karyawan kantor ataupun orang yang bekerja di sekitar lokasi warteg tersebut di buka, 

dan menurut salah satu konsumen  dia memilih warteg sebagai tempat makan karena 

selain dekat dengan tempat kerja, dari segi harga sangatlah murah hanya Rp 10.000 

bisa dapat nasi dan lauk pauk lengkap ditambah minum teh hangat dan  

pelayanannya termasuk cepat, karena saat konsumen datang dan memesan menu 

makanan langsung dilayani oleh karyawan yang bekerja di warteg dengan baik 

sehingga konsumen merasa puas dengan pelayanan maupun menu makanan yang 

tersedia.  

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta diatas, peneliti tertarik menganalisis 

bagaimana karakteristik pemilik usaha UMKM ini berdasarkan teori karakteristik dari  

Scarborough dan Zimmerer  dalam suryana (2013), yaitu hasrat dan tanggung jawab, 

lebih menyukai resiko menengah, meyakini kemampuan untuk sukses,  Hasrat untuk 

mendapat umpan balik, tingkat energi yang tinggi, orientasi masa depan, keterampilan 

dalam mengorganisasi dan lebih menilai prestasi daripada uang. Sikap dan perilaku 

sebagai wirausahawan tercemin dalam setiap karakteristik seorang entrepreneur. 

Karakteristik sesorang wirausahawan menurut Scaharborogh dan Zimmerer tersebut 

apakah sudah dimiliki pemilik warteg yang di jadikan responden dan apakah sudah di 

terapkan  untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis kuliner Wartegnya. 
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Berdasarkan tulisan dan perumusan masalah di atas peneliti mengambil judul 

“Karakteristik Wirausahawan Pada Pemilik Usaha Kuliner Warteg di Sekitar Wilayah 

Kelurahan Tembalang Kota Semarang (Studi Kasus Terhadap Empat Warteg di 

Wilayah Kelurahan Tembalang Kota Semarang) 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana karakteristik wirausaha pemilik usaha kuliner warteg di sekitar 

wilayah Kelurahan Tembalang Kota Semarang menurut teori Scharborough dan 

Zimmerer? 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari karakteristik 

wirausaha pemilik usaha kuliner warteg di sekitar wilayah Kelurahan Tembalang 

Kota Semarang menurut teori Scharborough dan Zimmerer. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi wirausha 

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemilik usaha 

kuliner warteg ini dan dapat memperkuat karakternya dan pengusaha yang 

akan membuka bisnis baru yang sama di bidang kuliner. 

2. Manfaat bagi peneliti  

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi, wawasan dan 

pengetahuan kepada peneliti, serta sebagai referensi penelitian di masa 

mendatang 

 

 


