
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap orang selalu mendambakan kesuksesan dalam hidupnya, 

dengan harapan agar kehidupannya menjadi sejahtera. Untuk mencapai tujuan 

tersebut masing –masing orang berbeda –beda cara dan keinginannya. Ada 

sebagaian orang yang ingin menjadi seorang pegawaibaik itu pegawai negeri 

maupun pegawai swasta. Keinginan tersebut muncul dengan dengan berbagai 

alasan, misalnya untuk memperoleh penghasilan yang tetap, menghindari 

kerugian, memiliki sedikit tantangan, dan alasan –alasan yang lain. 

 Menurut Suryana 2016 “kewirausahaan sering dikaitkan dengan 

proses, pembentukan atau pertumbuhan suatu bisnis baru yang berorientasi 

pada pemerolehan keuntungan, penciptaan nilai, dan pembentukan produk 

atau jasa baru yang unik dan inovatif”. Senada dengan pendapat tersebut, 

Ropke (Suryana ,2016) mengemukakan bahwa “kewirausahaan merupakan 

proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang 

berbeda dari yang telah ada (inovasi), tujuannya adalah tercapainya 

kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat”. Oleh karena itu, 

berwirausaha merupakan suatu pekerjaan atau karier yang harus bersifat 

fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil risiko, keputusan, 

dan tindakan untuk mencapai tujuan. 



 
 

Keinginan untuk memperoleh pekerjaan ini menjadi sulit diwujudkan 

karena semakin tidak seimbangnya antara jumlah pencari kerja dan lapangan 

kerja yang tersedia. Kita bisa melihat misalnya ketika terjadi penerimaan 

CPNS bagaimana jumlah pelamar bisa mencapai puluhan kali lipat dari 

jumlah lowongan yang tersedia. Jumlah pencari kerja masih akan terus 

bertambah karena semakin banyaknya para lulusan sekolah menengah dan 

perguruan tinggi yang juga mencari pekerjaan, sedangkan jumlah lapangan  

pekerjaan penambahaanya hanya sedikit. 

Kondisi tersebut membuat sebagian orang tidak memilih untuk 

mencari pekerjaan dan menjadi karyawan tetapi memilih untuk berwirausaha 

dan sekaligus menjadi seorang juragan. Selain alasan sulitnya mencari 

pekerjaan ada beberapa alasan mengapa orang berwirausaha yaitu :(1)Alasan 

pemenuhan diri untuk menjadi mandiri, lebih produktif dan untuk 

memggunakan kemampuan pribadi (2)Alasan pelayanan dan memberi 

pekerjaan pada masyarakat (3)Alasan keuangan untuk mencari nafkah dan 

kaya pendapatan tamnahan (4)Alasan sosial untuk memperoleh status atau 

gengsi untuk dapat dikenal, dihormati dan bertemu banyak orang. Dengan 

alasan –alasan tersebut orang mulai berwirausaha dengan mendirikan 

berbagai macam usaha. Diantara orang –orang yang berwirausaha ini ada 

diantaranya yang berhasil mengembangkan usahanya menjadi sebuah 

perusahaan yang besar dengan berbagai cabang diberbagai daerah bahkan 

dimanca negara, selain itu juga ada yang usahanya sejak didirikan sampai 



 
 

sekian lama tetap saja tidak ada perkembangan bahkan ada mengalami 

kegagalan dalam berwirausaha. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jani dan Omar (2011) terdapat 

faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan usaha adalah (1) dukungan 

keluarga, (2) jaringan sosial, (3) motivasi internal, dan (4) teknologi 

informasi dan komunikasi. Dari adanya faktor-faktor tersebut menyatakan 

bahwa dengan adanya dukungan keluarga, jaringan sosial, motivasi internal, 

dan teknologi informasi dan komunikasi dari perusahaan dapat membuat 

bisnis yang dijalankan menjadi berhasil.  

Selain penelitian Jani dan Omar (2011), bahwa faktor lain yang 

mendukung keberhasilan usaha menggunakan jurnal penelitian Farrington 

dan Venter (2010)  sebagai pendukungnya yaitu menambahkan variabel 

dukungan non keluarga. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dalam 

penelitian Farrington dan Venter (2010) adalah pekerja atau karyawan. Pada 

penelitian ini difokuskan pada anggota non keluarga yaitu karyawan pada 

bengkel motor “Dunia Motor”. 

Diantara mereka yang meraih kesuksesan dalam berwirausaha adalah 

mereka yang memang mempunyai modal yang besar dan memulai usahanya 

dengan skala yang besar. Jenis usahanyapun adalah usaha yang mempunyai 

resiko yang besar dengan barang yang tahan lama. Misalnya usaha jasa foto 

copy, usaha percetakan dan jenis usaha lain. Disisi yang lain sangat jarang 

sekali jenis usaha untuk produk –produk yang tidak tahan lama seperti 

makanan olahan yang dapat mengembangkan usahanya serta mampu 



 
 

membuka cabangnya diberbagai daerah. Hal ini dapat kita lihat didaerah 

sekitar kampus banyak para penjual makanan yang sejak pertama berjualan 

ditenda dan sampai sekarang juga berjualan ditenda. 

Lambing dan Kuehl (Suryana, 2009) berpendapat bahwa keuntungan 

berwirausaha adalah:  

1. Mengontrol keuangan. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola 

keuntungan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. 

2. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau 

perasaan bermotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. 

Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan 

keuntungan sangat memotivasi wirausaha.   

3. Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha 

menjadi seorang “bos” yang penuh kepuasan.   

Kelemahan berwirausaha menurut Lambing dan Kuehl (Suryana,2009) yaitu:   

1. Beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis 

baik pemasaran, keungan, personal, maupun pengadaan dan pelatihan.   

2. Pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan 

waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan 

keluarga, rekreasi, hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis.  

Kecilnya margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal. 

Seorang wirausaha menggunakan sumber dana miliknya sendiri, maka 

margin keuntungan yang diperoleh relatif kecil. 



 
 

Di Semarang banyak sekali usaha kecil menengah yang berhasil salah 

satunya adalah bengkel motor dan variasi sparepart. Banyak sekali dijumpai 

hampir di setiap di jalan banyak bengkel-bengkel besar yang melayani 

service apapun untuk motor roda dua. Usaha bengkel ini merupakan sebuah 

usaha yang terletak di Semarang tepatnya di Jalan Mataram Haryono no 549, 

Semarang dan bengkel “Dunia Motor” ini sudah cukup dikenal oleh banyak 

orang di Semarang. 

Bengkel Motor ini berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang ini. 

Pemilik bengkel motor merupakan seorang pria yang bernama Bapak Herry 

dan dibantu bersama dengan istrinya. Istrinya sebagai ibu rumah tangga  dan 

mengurus anak-anaknya. Beliau sempat berfikir bagaimana bisa menambah 

penghasilan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Dan akhirnya di 

tahun 2012 tepat dibulan Februari, beliau mecoba membuka usaha bengkel 

motor kecil-kecilan dan hanya masih ada 3 orang karyawan saja. Awalnya 

toko dari bengkel motor tersebut kecil dan sesak yang hanya menerima jasa 

service dan setrum accu saja. Beberapa bulan berjalan, bengkel motor 

tersebut ramai dan banyak didatangi oleh pengunjung dan banyak mengalami 

perkembangan.  

Bengkel motor “Dunia Motor” ini sekarang sudah banyak mengalami 

perkembangan usahanya di bidang jasa yaitu melayani pemasangan spare 

part, accu, dan modifikasi lainnya, yang sebelumnya hanya menjualkan 

barang-barangnya saja. Dengan berjalannya waktu, “Dunia Motor” 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dilihat dari banyaknya karyawan 



 
 

yang ingin bekerja di tempat beliau. Dan sekarang jumlah karyawan yang 

bekerja di “Dunia Motor” ada 7 orang karyawan dan toko bengkel tersebut 

menjadi lebih besar sehingga pengunjung yang datang bisa menunggu di 

runag tunggu. Keberhasilan usaha “Dunia Motor” ini terdapat beberapa faktor 

yang mendukung sehingga “Dunia Motor” bisa meraih keberhasilan hingga 

sekarang ini dan faktor yang mendukung tersebut dapat dikaitkan dengan 

penelitian Jani dan Omar (2011) dan Farrington dan Venter (2010). 

Seorang wirausaha harus memiliki orientasi dan peluang yang besar 

untuk mencapai tujuan kedepannya. Dari perkembangan tersebut diketahui 

bahwa dengan memiliki orientasi dan peluang-peluang yang cukup dapat 

membantu untuk kesuksesan usaha bengkel motor tersebut. Dari banyaknya 

perkembangan bisnis Bapak Herry pengusaha bengkel motor, juga harus 

memiliki sifat, tindakan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan sebagai 

seorang wirausahawan.   

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dengan ini penulis 

ingin mengangkat keberhasilan usaha bengkel motor ke dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR 

KEBERHASILAN USAHA PEMILIK BENGKEL MOTOR DAN 

VARIASI SPAREPART “DUNIA MOTOR”. 

 

 

 

 



 
 

1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka rumusan 

masalah yang dikemukakan adalah :   

a. Bagaimana dukungan jaringan sosial yang dilakukan dalam usaha 

Bengkel  

b. Motor “Dunia Motor” ? 

b. Bagaimana dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam usaha 

Bengkel Motor “Dunia Motor” ? 

d. Bagaimana dukungan motivasi internal dalam usaha Bengkel Motor    

“Dunia Motor” ? 

e. Bagaimana dukungan karyawan dalam usaha Bengkel Motor “Dunia 

Motor”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan faktor-faktor 

yang mendukung keberhasilan usaha pada Bengel Motor “Dunia Motor”: 

1. Untuk mengetahui dukungan jaringan sosial yang dilakukan dalam usaha 

Bengkel Motor “Dunia Motor”. 

2. Untuk mengetahui dukungan keluarga dalam usaha Bengkel Motor 

“Dunia Motor”. 

3. Untuk mengetahui dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

usaha Bengkel Motor “Dunia Motor”. 

4. Untuk mengetahui dukungan motivasi internal dalam usaha Bengkel 

Motor “Dunia Motor”. 



 
 

5. Untuk mengetahui dukungan karyawan dalam usaha Bengkel Motor 

“Dunia Motor”. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi  Pengusaha Bengkel Motor “Dunia Motor” 

 Sebagai pandangan bagi “Dunia Motor” untuk melihat  faktor-faktor 

 apa saja yang membuat usaha bengkel motor ini dapat berhasil dan 

 juga sebagai pedoman untuk dapat meningkatkan dan 

 mempertahankan keberhasilan yang telah diraih sekarang. 

b. Bagi Akademis 

 Sebagai acuan dan referensi untuk melakukan penelitian dengan topik 

 atau judul yang sama di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


