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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Jumlah pengusaha yang ada di Indonesia bisa dikatakan kurang dari 

teoriekonomi yang disepakati di seluruh dunia. Teori tersebut mengatakan bahwa 

negara tidak akan maju kalau jumlah pengusahanya tidak mencapai dua persen. 

David McClelland yang mengemukakan bahwa suatu negara bisa menjadi 

makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2% dari jumlah penduduk.Negara-

negara maju memilki jumlah entrepreneur lebih dari angka itu. Sebagai contoh, 

jumlah wirausaha diAmerika Serikat sudah mencapai 11,5 hingga 12 persen dari 

seluruh jumlahpenduduk, di Singapura tujuh persen, China dan Jepang 10 persen, 

India tujuh persen,dan Malaysia tiga persen.Menurut Biro Pusat Statistik jumlah 

data persentaseentrepreneur dari total penduduk Indonesia pada tahun 2012 masih 

sekitar 1,56%.Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memberdayakan generasi 

muda sejak diniuntuk menjadi pengusaha (Chaidirritonga.com, 2013). 

Dalam memulai dan menjalankan suatu usaha dibutuhkan jiwa kewirausahaan 

yang dapat mengelola suatu usaha dengan baik. Menurut Suparyanto (2012:24), 

jiwa kewirausahaan dapat dimiliki seseorang sebagai bakat pembawaan sejak 

kelahirannya. Jiwa kewirausahaan juga dapat dibentuk melalui proses pendidikan 

dan pengalaman. Sehubungan dengan itu alangkah baiknya jika kewirausahaan di 

ajarkan dan dipraktikan mulai dari bangku pendidikan dasar sampai perguruan 

tinggi. Jiwa kewirausahaan ialah faktor yang mendorong seseorang untuk 
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melakukan suatu perbuatan atau kegiatan tertentu, sehingga jiwa kewirausahaan 

dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang.  

Selain itu dalam menjalankan suatu usaha juga harus memiliki karakteristik 

kewirausahaan. Menurut Meredith (1996), terdapat 6 karakteristik kewirausahaan  

yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil resiko, 

kepemimpinan, keorisinilitasn, dan berorientasi masa depan. Enam karakteristik 

perusahaan tersebut diperoleh dari hasil tanggapan responden pada pada penelitian 

Meredith (1996). Meredith melakukan penelitian tentang karakteristik 

enterpreneur dengan alasan untuk memberikan kontribusi bagi para enterprenur 

demi kesuksesan usaha mereka dimasa mendatang.  

Pemerintah Indonesia saat ini sedang meningkatkan kegiatan 

entrepreneuruntuk mewujudkan keinginan bangsa Indonesia menjadi negara maju. 

Berbagai caraterus dilakukan melalui acara seminar kewirausahaan maupun 

melalui pelatihankewirausahaan yang dilakukan oleh motivator ataupun melalui 

entrepreneur yangsudah menjalankan kegiatan wirausaha. Kegiatan tersebut terus 

dilakukan agarmenciptakan bibit-bibit muda berjiwa entrepreneur yang nantinya 

bisa membukalapangan pekerjaan baik untuk dirinya sendiri maupun orang 

lain.Individu mencoba untuk terjun menjadi pengusaha karena banyak 

memilikipertimbangan, tetapi bila diperhatikan biasanya berakhir pada kebebasan 

mengelolausahanya sesuai kata hati, dengan penghasilan yang jauh dibandingkan 

dengankenaikan gaji 5-10% setiap tahun.Permasalahan yang dialami calon 

entrepreneurselain harus mempunyai modal cukup untuk memulai usaha, calon 

entrepreneur jugaperlu kosentrasi penuh supaya mengetahui liku-liku usaha yang 
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sedang coba ditekuni, terutama usaha yang dijalankan oleh seorang wanita yang 

sangat hati hati untuk melangkah menjalankan usahanya. 

Menurut Suyatno (2010:179), keberhasilan usaha industri kecil di pengaruhi 

oleh berbagai faktor. Kinerja usaha perusahaan merupakan salah satu tujuan dari 

setiap pengusaha. Kinerja usaha industri kecil dapat diartikan sebagi tingkat 

keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti: 

kinerja keuangan dan image perusahaan. 

Faktor lokasi juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilansuatu 

bisnis. Menurut Jeni Raharjani (2005), strategi lokasi adalah salah satudeterminan 

yang paling penting dalam perilaku konsumen, perusahaan harus memilihlokasi 

yang strategis dalam menempatkan tokonya di suatu daerah yang dekat dengan 

keramaian dan aktiivitas masyarakat.  

Tanah Mas adalah perumahan yang telah berdiri sejak tahun 1970 an. 

Penduduk di daerah Tanah Mas cukup padat, karena padatnya penduduk di daerah 

Tanah Mas banyak penduduk yang membuka usaha di Tanah Mas. Banyak ragam 

usaha yang telah di buka oleh penduduk sekitar, diantaranya yaitu laundry, mini 

market, toko baju, salon, toko alat tulis, pet shop, air isi ulang, rumah makan, dan 

lain-lain. . Penduduk yang  membuka usaha rumah makan di Tanah Mas cukup 

banyak. Bahkan bukan hanya penduduk Tanah Mas yang menikmatinya, namun 

penduduk dari daerah luar Tanah Mas dan juga luar kota banyak yang datang ke 

Tanah Mas untuk kuliner. Sehingga banyak orang yang menyebut Tanah Mas 

sebagi tempat kuliner. Beberapa usaha rumah makan yang cukup terkenal di 

Tanah Mas yaitu rumah makan Chang Chang Lai, rumah makan Mie Kota 

Kembang, dan rumah makan Cipta Rasa.  
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Rumah makan Chang Chang Lai merupakan rumah makan yang berdiri 

cukup lama yaitu sejak tahun 2001. Rumah makan ini cukup dikenal oleh warga 

Semarang dan sekitarnya dengan menu andalannya yaitu Mie Sumatera. Mie 

Sumatera merupakan perbaduan antara mie dengan campuran sayur taoge, caesim 

dan potongan danging babi merah. Selain itu rumah makan Chang Chang Lai juga 

menyediakan menu lainnya seperti nasi goreng, kwetiao, dan mie goreng dengan 

harga yang terjangkau.  

Rumah makan Mie Kota Kembang merupakan rumah makan yang juga 

berdiri cukup lama yaitu sejak tahun 2001. Banyak warga Tanah Mas dan luar 

tanah mas yang datang ke rumah makan ini untuk menikmati hidangan di rumah 

makan Mie Kota Kembang. Rumah makan Mie Kota Kembang juga merupakan 

salah satu rumah makan yang menyediakan fasilitas pesan antar. Menu andalan 

rumah makan Mie Kota Kembang adalah mie ayam dengan berbagai toping yaitu 

mie ayam jamur, mie ayam bakso dan mie ayam pangsit dengan harga yang 

terjangkau dan rasa yang tidak berubag dari dulu hingga sekarang.  

Rumah makan Cipta Rasa juga merupakan salah satu rumah makan yang 

berdiri cukup lama di Tanah Mas, yaitu sejak tahun 2002. Rumah makan ini 

merupakan rumah makan yang menyediakan berbagai menu masakan Chinese dan 

Indonesia dengan harga yang terjangkau dan rasa yang enak. Rumah makan Cipta 

Rasa menyediakan berbagai olahan makanan berbahan dasar ayam, seafood, babi, 

kodok, dan sayuran. Menu andalan rumah makan Cipta Rasa yaitu Capjay ala 

rumah makan Cipta Rasa. Rumah makan Cipta rasa cukup dikenal oleh warga 

sekitar Tanah Mas dan Luar Tanah Mas. Rumah makan ini merupakan salah satu 

rumah makan yang juga menyediakan fasilitas layanan pesan antar. 
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Industri rumah makan hingga saat ini menunjukan perkembangan yang cukup 

pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan berdirinya berbagai jenis rumah makan. 

Namun dalam waktu yang sama juga banyak rumah makan yang gulung tikar 

karena tidak dapat mempertahankan jumlah pelanggannya. Bisnis rumah makan 

memiliki prospek yang cukup bagus namun juga rentan, khususnya dalam 

konsistensi rasa, mutu, harga dan pelayanan.  

Menurut keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

NO.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang peraturan usaha rumah makan, dalam 

peraturan ini yang dimaksud dengan usaha rumah makan adalah suatu usaha yang 

menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara 

komersial.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Karakteristik Entrepreneurship pada 

Pengusaha Rumah Makan di Tanah Mas di Kota Semarang” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: “ Bagaimana identifikasi karakteristik entrepreneurship 

pada pengusaha rumah makan di Tanah Mas di kota Semarang menurut teori 

dari Geoffrey G. Meredith?” . 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik wirausaha rumah makan menurut kriteria teori yang 

dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluaswawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang berbagai macam hal mengenai karaakteristik 

entrepreneurship. 

b. Kegunaan Praktisi: 

(1) Bagi Penulis 

Dapat menjadi tambahan wawasan dalam halkewirausahaan dan untuk 

mengetahui berbagaimacam hal yang melatar belakangi karaakteristik 

entrepreneurship..Penelitian ini juga memberi manfaat berupa praktik 

langsung darisegala teori motivasi, budaya motivasi, kewirausahaan 

sertapendidikan analisis yang selama ini didapatkan. 

(2) Bagi Mahasiswa 

Memberi manfaat untuk memperluas gambaran dalampenulisan 

skripsi. Bisa menjadi studi pembanding maupunpenunjang dalam 

penelitian mereka selanjutnya. 

(3) Bagi Universitas 

Para dosen dapat mengetahui pentingnya membentuklingkungan dan 

budaya kewirausahaan dalam lingkup Universitas. 
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(4) Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai salah satu sumber informasi tentang Karakteristik 

Entrepreneurship. 

 

 

 

  


