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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1. Latar Belakang   

Di era saat ini, persaingan semakin kompetitif dalam segala bidang 

baik teknologi maupun manufaktur untuk itu perusahaan dituntut untuk 

bekerja secara efisien dan efektif  serta mampu mempertahankan 

keunggulan-keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif yang 

dimaksud dalam perusahaan adalah kinerja karyawan, pelayanan terhadap 

konsumen, serta kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

tersebut. Bukan hanya persaingan dalam bidang teknologi atau manufaktur 

yang sangat ketat, melainkan adanya persaingan di bidang kuliner atau 

makanan yang sangat ketat persaingannya terutama di indonesia saat ini. 

Berbagai macam jenis masakan dan makanan yang tawarkan oleh produsen 

untuk menarik minat para konsumen untuk mencoba hasil buatan dari 

mereka, baik makanan ringan ataupun makanan berat (nasi, sayuran, dll).  

Di Indonesia sendiri faktor yang dapat mempengaruhi suatu usaha 

bisnis itu maju atau berhasil adalah seorang wirausaha. Di mana seorang 

wirausaha harus menunjukan menunjukan peran yang sesuai untuk 

kemajuan bisnis usaha untuk menghasilkan suatu produk yang akan di 

perkenalkan atau di tawarkan ke masyarakat, apakah produk yang mereka 

tawarkan dapat di terima dan di sukai oleh konsumen atau sebaliknya. 

Sehingga peran dari kewiraushaan dalam memajukan suatu usaha sangat 

berpengaruh. Kesuksesan suatu usaha tidak tergantung besar atau kecilnya 

suatu usaha, tetapi lebih ke arah bagaimana cara mengelolanya serta pelaku 

usaha harus pandai melihat peluang usaha yang ada di sekitarnya. 

Keberhasilan yang diraih tidak begitu saja didapatkan tetapi harus melalui 

beberapa tahapan yang akan di jalankan oleh seorang wirausaha mereka 

harus memiliki ide dan visi yang membangun untuk bisnis mereka 
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kedepannya serta berani untuk mengambil risiko yang akan dihadapi 

dikemudian harinya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara pembuatan 

perencananaan usaha dan pengorganisasian dan menjalankannya.  

Dari peran yang dimiliki oleh wirauasaha untuk memajukan suatu 

bisnis usaha haruslah memiliki motivasi yang kuat karena merupakan 

pondasi awal untuk membangun suatu bisnis agar dikemudian hari dapat 

meraih kesuksesan. Selain adanya motivasi perlunya pendidikan yang 

memadai karena kita tau di era saat ini pendidikan merupakan hal yang 

sangat penting dalam menjalankan bisnis usaha. Seorang wirausaha juga 

setidaknya harus memiliki pengalaman yang menjadi sebuah tolak ukur 

yang dimana pengalaman itu menjadikan seorang wirausaha   lebih mengerti 

dan memahami dunia bisnis yang akan digelutinya. salah hal yang perlu 

diperhatikan pula adalah usia, usia merupakan kesanggupan seseorang untuk 

bisa melakukan suatu hal yang diinginkannya. Apabila usia wirausaha 

masih muda akan sangat gampang untuk melakukan sesuatu dengan fisik 

yang dimilikinya, tapi apabila usia wirausaha sudah masuk dalam golongan 

tua akan semakin sulit karena pengaruh dari fisik yang akan mempengaruhi 

wirausaha tersebut. Lingkungan juga sangat perlu untuk menunjang 

keberhasilan wirausaha, misalnya saja adanya dorongan yang positif dari 

keluarga, teman dan lingkungan sekitarnya.   

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005), wirausaha adalah 

seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengalami resiko dan 

ketidakpastian agar mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dengan 

mengidentifikasi peluang dan memanfaatkan sumber daya. Badudu dan Zain 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) mengartikan wirausaha 

sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk 

baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Dapat saya 

simpulkan bahwa wirausaha adalah seseorang yang memiliki kepandaian 

atau bakat dengan melihat peluang yang dapat menciptakan suatu bisnis 
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baru  yang dikelolanya untuk mendapat suatu keuntungan dengan resiko 

yang telah dia perkirakan sebelumnya. 

Menurut (Suryana,2011). Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah 

keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnis dikatakan berhasil 

apabila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari orang melakukan 

bisnis. Menurut (Erliah, 2007:49) dalam jurnal Suarmawan, Kadek Agus 

(2015). Suatu usaha dikatakan berhasil apabila setelah jangka waktu tertentu 

usahanya mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil 

atau laba, jenis usaha atau pengelolaan. Dapat penulis simpulkan bahwa 

kesuksesan usaha yaitu keberhasilan yang mendapatkan laba dengan waktu 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan  untuk mencapai tujuannya dalam 

meningkatkan perusahaan maupun pengelolaannya. 

Keberhasilan suatu usaha sangat diinginkan oleh pemilik usaha dalam 

mengembangkan usahanya. Menurut Jani dan Omar (2011), terdapat faktor-

faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha adalah  dukungan 

keluarga, jaringan sosial, motivasi internal, teknologi informasi dan 

komunikasi. Faktor-faktor tersebut menyatakan bahwa dengan adanya 

dukungan dari keluarga, jaringan sosial yang luas, motivasi dari dalam diri, 

teknologi informasi dan komunikasi dapat membuat bisnis usaha berhasil. 

Keberhasilan dalam menjalani usaha merupakan dambaan bagi semua 

pelaku usaha, baik usaha skala kecil ataupun usaha dalam skala besar. 

Dalam mencapai keberhasilan tersebut perlu diketahui beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhinya. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh empat faktor 

yaitu (1) motivasi, (2) usia, (3) pengalaman, (4) tingkat pendidikan. 

Penelitian ini merupakan Replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh (Anggreini, 2017) yang meneliti tentang analisisi faktor-faktor usaha 

kecil dan menengah pada pengrajin tenun songket di Desa Jinengdalem 

Kecamatan Buleleng. Dengan hasil pembahasan penelitian (1) faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan usaha kecil dan menengah pada pengrajin 
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tenun songket di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng adalah (a) faktor 

motivasi dengan nilai variance sebesar 49,106%, (b) faktor usia dengan 

nilai variance sebesar 27,430%, (c) faktor pengalaman dengan nilai 

variance sebesar 17,705%,  (d) faktor pendidikan dengan nilai variance 

sebesar 9,758%. variabel yang digunakan adalah motivasi, pendidikan, 

pengalaman, dan usia. (2) faktor yang paling dominan mempengaruhi 

keberhasilan usaha kecil dan menengah pada pengrajin tenun songket di 

Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng adalah faktor motivasi dengan nilai 

varimax rotation 49,106%. Yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang berada di Kota 

Semarang-Ungaran serta penambahan variabel bebas yaitu Lingkungan. 

Dimana variabel bebas berupa faktor Lingkungan berasal dari penelitian 

(Agus Resi Sumandi dan Eka Sulistyawati, 2017) yang meneliti tentang 

pengaruh sikap, motivasi dan lingkungan terhadap niat berwirausaha. 

Dimana hasil penelitiannya adalah  Sikap secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap niat berwirausaha. Ini berarti setiap peningkatan sikap akan 

mengakibatkan niat berwirausaha pada Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis ikut meningkat. Motivasi secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap niat berwirausaha. ini berarti setiap peningkatan motivasi 

akan mengakibatkan niat berwirausaha pada Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ikut meningkat. Lingkungan secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap niat berwirausaha. ini berarti setiap 

peningkatan lingkungan akan mengakibatkan niat berwirausaha pada 

Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ikut meningkat. 

Menurut (Syahyuti,2010). Motivasi timbul dari diri sendiri untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu dan juga bisa dikarenakan oleh dorongan 

orang lain. Tetapi motivasi yang paling baik adalah dari diri sendiri karena 

dilakukan tanpa paksaan dan setiap individu memiliki motivasi yang 

berbeda untuk mencapai tujuannya. Mengukur motivasi dapat dilihat dari; 

dorongan mencapai tujuan, semangat kerja, inisiatif dan kreatifitas, rasa 

tanggungjawab. 
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Menurut (Hasbullah, 2009). Tingkat pendidikan dapat diukur melalui 

(1) pendidikan formal dilihat dari pendidikan yang didapat dibangku 

sekolah, (2) pendidikan non formal dilihat dari pelatihan – pelatihan yang 

pernah diikuti.  

Menurut Handoko (2004) pengalaman adalah ia menyatakan “semakin 

luas pengalaman kerja seseorang, semakin terampil seseorang dalam 

bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Untuk mengukur 

pengalaman seseorang dapat dilihat dari; lama waktu atau masa kerja, 

pengetahuan dan keterampilan, dan penguasaan terhadap pekerjaan. 

Pendidikan adalah usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok orang 

lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan 

yang lebih tinggi.  

Menurut (Notoatmodjo,2003). Usia, semakin tinggi usia seseorang 

maka semakin bertambah pula ilmu atau pengetahuan yang dimiliki karena 

pengetahuan seseorang diperoleh dari pengalaman sendiri maupun 

pengalaman yang diperoleh dari orang lain Menurut Amron (2009) usia 

seseorang dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Untuk mengukur usia pekerja dapat dilihat dari: usia produktif, 

dan usia tidak produktif. Pengalaman adalah pengetahuan atau ketrampilan 

yang telah dikuasai oleh seseorang akibat dari pekerjaan yang telah 

dilakukan selama beberapa waktu tertentu. Pengalaman mengelola usaha 

juga dapat diperoleh dari pengasuhan yang diberikan oleh orang tua yang 

berprofesi sebagai wirausaha.   

Wibowo (2011) menyatakan bahwa lingkungan dibedakan menjadi 

dua lingkungan primer dan sekunder. Lingkungan primer adalah hubungan 

interkasi terdekat dan paling erat yang bersosialisasi dengan seseorang, 

seperti keluarga. Sedangkan lingkungan sekunder memiliki interaksi yang 

lebih longgar, seperti teman, tokoh panutan, dan lain-lain. 
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Bagi pengusaha tahu baso yang berada di Kota Semarang-Ungaran, 

usaha ini sudah menjadi salah satu makanan khas dari kota tersebut karena 

merupakan usaha yang terbilang cukup lama serta memiliki rasa yang enak 

untuk mempertahankan kualitasnya di pasaran, sehingga tetap eksis sampai 

saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh keberhasilan 

wirausaha dalam menjalankan bisnis usaha tahu baso. Bukan hanya 

mengetahui seberapa besar keberhasilan yang dilakukan oleh wirausaha 

tahu baso tetapi dapat untuk mempertahankan eksistensi dari tahu baso DI 

Kota Semarang-Ungaran. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEBERHASILAN WIRAUSAHA DALAM MENJALANKAN BISNIS 

USAHA TAHU BASO DI UNGARAN KABUPATEN SEMARANG. 

1.2. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah pada penelitian ini adlah sebgaai berikut : 

Apakah terdapat pengaruh motivasi, pendidikan, pengalaman, usia 

dan lingkungan terhadap kesuksesan wirausaha pada bisnis usaha tahu baso 

di Ungaran Kabupaten Semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneltian  

1.3.1. Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi, pendidikan, 

pengalaman, usia dan lingkungan  terhadap kesuksesan 

wirausaha pada bisnis usaha tahu baso di Ungaran Kabupaten 

Semarang.  

1.3.2.  Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah : 

1.3.2.1. Bagi Penulis  

 Penelitian ini di harapkan menjadi sebuah penambahan 

pemahaman jika ingin menjadi seorang wirausaha yang sukses. 
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1.3.2.2. Bagi Akademik  

Penelitian ini di harapkan menjadi sebuah bahan 

referensi atau informasi bagi penelitian yang serupa untuk di 

jadikan seabagai penambahan wawasan atau pemahaman 

peneliti di masa yang akan datang. 

1.3.2.3. Bagi pengusaha tahu baso 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan 

pemahaman kepada seorang wirausaha tahu baso untuk 

mengembangkan usahanya serta adanya perubahan sikap yang 

akan membawa pada perubahan kesuksesan usaha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


