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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

Secara harafiah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha.Wira artinya 

utama, gagah, luhur, berani, teladan atau pejuang. Sedangkan usaha artinya 

kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk 

mendapatkan keuntungan. Dengan demikian arti wirausaha adalah seseorang 

yang mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dalam upaya 

memperoleh keuntungan. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah 

kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru. 

Seorang wirausaha harus belajar banyak tentang diri sendiri, kekuatan, dan 

kelemahan dari tindakan-tindakan yang dilakukan sendiri, kegagalan harus 

diterima sebagai pengalaman belajar. Beberapa wirausaha dapat berhasil 

setelah mengalami banyak kegagalan. Belajar dari pengalaman masa lampau 

dan pengalaman orang lain akan sangat membantu para wirausaha dalam 

menyalurkan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai hasil- hasil yang positif 

dan keberhasilan merupakan buah dari usaha yang tidak kenal lelah. 

Saat ini sudah banyak bisnis yang dijalankan maju dan berkembang 

menjadi perusahaan yang begitu besar. Pada umumnya bisnis usaha tersebut 

memiliki visi dan misi agar dapat tujuan yang diinginkan bisa tercapai dan 

sukses untuk jangka waktu yang lama. Namun pada kenyataannya, seringkali 

tujuan tersebut tidak bisa terwujud. Bisnis yang dijalankan gagal untuk maju 
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dan ingin berkembang biasanya disebabkan oleh tidak adanya perencanaan 

suksesi yang sangat matang, untuk meminimalkan resiko kegagalan, 

memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan serta 

meminimalkan ketergantungan individu, dan lebih menekankan kepada proses 

dan sasaran yang ditentukan (Wedhasmara, 2009). 

Seorang wirausaha harus mempunyai kreatifitas dan inovasi dalam 

menciptakan hal – hal yang baru. Di setiap pemikiran dan langkah wirausaha 

adalah kesuksesan dalam bisnis yang sedang dijalankan. Ketrampilan dan 

strategi seorang wirausaha harus mampu menciptakan suatu peluang, 

mengantisipasinya serta mengupayakan kesuksesan bagi dirinya, 

perusahaannya, maupun orang lain. Segala sesuatu tentang kesuksesan 

wirausaha yang berhubungan dengan usahanya tersebut dapat dipelajari, 

dilatih dan dikenal selama ini sebagai kewirausahaan. Disiplin ilmu 

kewirausahaan dalam perkembangannya mengalami perkembangan yang 

cepat di berbagai bidang seperti: industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan 

dan pada bidang lain. Kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang 

nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup 

usaha (Kristianto dalam Dewi, 2013) 

Bisnis usaha yang ingin sukses haruslah pandai menganalisa target pasar. 

Meski ia memiliki produk atau pelayanan dengan kualitas terbaik, namun, jika 

ia tidak memiliki pasar yang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan 

akan mengalami kesulitan. Untuk itu agar bisa sukses untuk jangka waktu 

yang lama segmentasi tempat untuk mengenalkan bisnis yang dijalankan dapat 
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dilihat banyak orang atau sering kali masyarakat melewati tempat usaha yang 

sedang dijalankan. 

Suksesi merupakaan kunci penting dalam mempertahankan 

keberlangsungan hidup didalam sebuah bisnis yang sedang dijalankan. 

Definisi suksesi menurut Atwood dalam Pisianto & Mustamu, (2014) yaitu 

menempatkan orang yang tepat di waktu yang tepat. Spesifiknya suksesi 

merupakan proses mengidentifikasi pemimpin masa depan dalam suatu 

organisasi dan mengembangkan mereka agar seseorang yang di tunjuk 

nantinya sebagai seorang suksesor siap untuk menjalankan perannya sebagai 

seorang pemimpin. Dalam proses suksesi, pemain kunci adalah kemampuan 

manajerial. Sehingga dalam memilih dan mempersiapkan calon pengganti 

dibutuhkan beberapa kriteria kesuksesan untuk suksesor tersebut. 

Event Organizer  adalah merupakan jasa yang menyediakan atau 

menyelenggarakan berbagai kebutuhan dalam perencanaan, pengaturan, 

desain konsep, maupun praktek dari berbagai event atau kegiatan yang 

beragam (Tumewu, Lumanauw, Ogi., 2014). Perkembangan usaha di 

Indonesia telah memperlihatkan bahwa usaha bisa kita bangun asalkan kita 

bisa mencari peluang dengan baik dan salah satunya adalah Event Organizer. 

Event Organizer itu sendiri di percaya untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diinginkan oleh client atau pelanggan, contohnya: peluncuran produk - produk 

baru, perayaan ulang tahun, seminar, pagelaran musik, dan pernikahan yang di 

sesuaikan dengan permintaan pengguna jasa atau inisiatif Event 

Organizer sendiri.  
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Untuk mewujudkan kesuksesan sebuah event selalu bekerja sama atau 

teamwork lalu bekerja keras dan membuat konsep yang jelas dan terarah, 

seperti Konsep yang menarik, Proses pertemuan atau mengadakan meeting 

antara client, vendor dan event organizer untuk membahas acara yang sedang 

dibuat, lalu mengeksekusinya dengan baik dan meminimalisir kesalahan disaat 

acara dimulai. 

Setelah tema sudah ditetapkan, maka kita harus memberikan perbedaan 

pada konsep tersebut dari event organizer yang lain. Kita harus melakukan 

keberanian dalam eksperimen pembuatan konsep yang berbeda-beda, bahkan 

jika perlu sesuatu yang belum pernah di bayangkan orang lain. Jelas itu sangat 

penting, karena itulah sebuah EO harus memiliki ide-ide kreatif. Kita tidak 

ingin membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa akan tetapi acara yang 

spetakuler. Seperti usaha yang dijalankan yaitu event organizer topeng the 

event yang merancang dan melayanai suatu acara dan "Topeng" itu sendiri 

adalah pekerja di belakang layar. Identifikasi faktor yang akan diteliti meliputi 

karakteristik wirausaha, lokasi usaha, dan kemampuan manajerial. Tugas yang 

dijalankan adalah membuat acara atau pertunjukan yang bagus, seperti topeng 

yang indah, tanpa harus tahu siapa yang ada di balik layar itu. Selalu memiliki 

"semangat" untuk melayani di semua acara special, menjadi acara yang 

berlangsung sepanjang hidup atau satu kali dalam hidup, seperti Pernikahan, 

Pesta Ulang Tahun, Reuni, Acara Perusahaan, Pameran, dan banyak lagi. 

Percaya, peduli cinta, adalah moto yang dibuat oleh Event Organizer 

Topeng the Event. Membuat konsep pernikahan seperti sesuai yang di 
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inginkan, seperti seorang koki yang membuat makanan lezat dengan hasil 

terbaik, itulah yang Event Organizer Topeng The Event lakukan. Event 

Organizer Topeng The Event akan mengoordinasikan vendor terbaik di 

bidangnya, untuk menghasilkan pernikahan yang diimpikan, sesuatu yang 

akan selalu diingat oleh pengantin wanita dan keluarga mereka. Event 

Organizer Topeng The Event memiliki banyak mitra yang profesional 

dibidangnya yang dapat direkomendasikan untuk acara yang akan dibuat. 

Event Organizer Topeng The Event berdiri pada tahun 2008 sampai 

sekarang. Pemilik Event Organizer Topeng The Event bisa sukses 

dikarenakan pemilik Event Organizer Topeng The Event selalu bekerja keras 

tanpa harus takut nantinya akan mengalami kegagalan yang terpenting yakin 

usaha yang dibuat akan berhasil atau sukses. Maka dari itu setiap tahun ke 

tahun klien yang memakai jasa Event Organizer Topeng The Event semakin 

meningkat dari setiap tahunnya mendapat klien sampai puluhan sekarang bisa 

mendapatkan lebih dari seratus klien setiap tahunnya, dan bukan hanya di 

semarang saja yang memakai Event Organizer Topeng The Event akan tetapi 

diluar kota banyak yang menggunakan jasa dari Event Organizer Topeng The 

Event seperti Jogja, Malang, Solo, Jakarta dan yang paling jauh sampai ke 

Bali. 

Pemilik Event Organizer Topeng The Event mengatakan dalam memulai 

usaha dalam bentuk apapun memang membutuhkan pertimbangan berupa skill 

(kemampuan) dan modal. Namun, selama ada kerja keras terutama dalam hal 

pemasaran baik itu pemasaran dalam hal produk dan jasa, maka akan lebih 
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mudah mendapatkan kepercayaan dari klien, Kesuksesan berawal dari sebuah 

kerja keras. Berarti harus menanamkan sifat bekerja keras sedari dini. 

Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dalam judul Identifikasi Faktor 

– Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha Pengusaha Event Organizer 

Topeng The Event di Semarang. 

Penelitian ini di replikasi dari peneliti Rizki Pamungkas dan Rizal Hari 

Magnadi tentang FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN 

USAHA PADA PEMEGANG USAHA WARALABA PADA TAHUN 2014. 

Dan penelitian ini di replikasi juga dari Reni Shinta Dewi tentang 

PENGARUH FAKTOR MODAL PSIKOLOGIS, KARAKTERISTIK 

ENTREPRENEUR, INOVASI, MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA, DAN KARAKTERISTIK UKM TERHADAP 

PERKEMBANGAN USAHA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL 

PADA TAHUN 2013. 

 

1.2 Perumusan Masalah  
 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

yang diajukan:  

- Bagaimana identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi kesuksesan 

usaha pengusaha Event Organizer Topeng The Event ditinjau dari 

karakteristik wirausaha, lokasi usaha, dan kemampuan manajerial. 
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1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
 

1.3.1 Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor – faktor kesuksesan 

usaha pengusaha Event Organizer Topeng The Event ditinjau dari 

karakteristik wirausaha, lokasi usaha, dan kemampuan manajerial. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

      Manfaat dari penelitian ini: 

a) Manfaat bagi pihak Event Organizer Topeng The Event  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dapat 

memberikan informasi pada usaha pengusaha Event Organizier 

Topeng The Event. Selain itu juga dapat mengembangkan lebih 

lagi usahanya dimasa yang akan datang dengan memperhatikan 

variabel – variabel dalam penelitian ini. 

b) Manfaat bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi atau referensi di bidang kewirausahaan khususnya dalam 

mengidentifikasi faktor faktor kesuksesan dalam melakukan suatu 

bisnis dan dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang ingin 

mengembangkannya.


