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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah akan mendorong 

masyarakat menciptakan berbagai macam bisnis di segala sektor. Pertumbuhan 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang semakin tinggi adalah bukti 

dari perkembangan bisnis yang juga berkontribusi besar menciptakan 

pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan pendapatan per kapita. Melalui 

UMKM, berbagai sumber daya baik sumber daya daerah maupun tenaga kerja 

lokal yang belum dimanfaatkan secara potensial dapat dikelola dengan maksimal 

dan dikomersialkan sehingga menghasilkan pendapatan bagi daerah maupun 

negara (Manurung, 2005).  

Melonjaknya jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa 

pertumbuhan pengusaha juga semakin meningkat. Terlihat dari data Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2017 (diakses melalui 

www.cnnindonesia.com, tanggal 10 Mei 2018) yang mencatat bahwa dalam lima 

tahun terakhir kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84 persen menjadi 

60,34 persen. UMKM juga telah membantu penyerapan tenaga kerja dari 96,99 

persen tumbuh menjadi 97,22 persen. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), 

kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar yaitu mencapai 61,41 

persen sementara penyerapan tenaga kerja UMKM juga mendominasi hampir 97 
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persen dari total tenaga kerja nasional. Jumlah UMKM di Indonesia sendiri telah 

mencapai 60 juta unit (Mutmainah, 2016). 

Perkembangan bisnis yang semakin pesat tidak akan terlepas dari faktor 

orientasi pengusaha dalam mengelola bisnisnya. Orientasi kewirausahaan memilki 

peranan yang signifikan dalam kesuksesan bisnis, sehingga bisnis tersebut dapat 

berkinerja dengan sehat (Pratama, 2017). Wiklund & Shepherd, 2005 dalam 

(Arief, Thoyib, Sudiro, & Rohman, 2013) menegaskan bahwa orientasi 

kewirausahaan akan mempengaruhi perkembangan bisnis dalam meningkatkan 

laba, mengikuti perkembangan zaman, dan dapat bersaing dengan bisnis lainnya. 

Kepemilikan orientasi kewirausahaan yang tinggi menjadikan peluang seorang 

pengusaha untuk berhasil semakin besar karena dapat menjalankan usahanya 

dengan lebih terarah dan juga membantu dalam mengambil keputusan yang 

terbaik (Rahardjo, 2017). Orientasi kewirausahaan mempunyai beberapa dimensi, 

yaitu bertindak secara otonom, kemauan untuk berinovasi, berani mengambil 

risiko, kecenderungan untuk menjadi agresif terhadap pesaing, serta relatif 

proaktif untuk peluang pasar (Lumpkin & Dess, 1996b). 

Bisnis kuliner daerah semakin tumbuh subur seiring dengan 

perkembangan jumlah penduduk, daya beli masyarakat yang terus menunjukkan 

tingkat positif, serta gaya hidup yang senang membeli makanan di luar rumah 

(Rapatata, 2014). Sebagian besar usaha UMKM berada pada sektor makanan dan 

minuman. Pernyataan ini diperkuat oleh Dirjen Industri Agro Kementerian 

Perindustrian dalam bisnis.com yang menilai bahwa populasi Indonesia yang 

mencapai 258,7 juta jiwa merupakan pasar yang berpotensial untuk industri 
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makanan dan minuman. Pencapaian industri makanan dan minuman mencatat 

pertumbuhan sebanyak 7,19% pada tahun 2017 yang berkontribusi 

terhadap produk domestik bruto (Dinnata, 2017).  Selain itu dalam ekonomi 

kreatif, subsektor kuliner memiliki kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan 

subsektor lainnya, yaitu sebanyak 30 persen dari PDB (Merina, 2017). 

Kota Semarang adalah salah satu kota dengan tempat persaingan bisnis 

kuliner terbanyak yang dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha-usaha baru 

berskala kecil pada industri makanan yang berkembang pesat (Iswidodo, 2017). 

Berikut adalah data perkembangan jumlah bisnis makanan di Kota Semarang: 

  

Gambar 1.1. Perkembangan Bisnis Rumah Makan Kota Semarang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2017),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

diakses melalui www.jateng.bps.go.id (Statistik, 2016) 

Penelitian ini difokuskan pada bisnis rumah makan padang skala UMKM 

di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang dengan 

alasan yang pertama merupakan salah satu bisnis kuliner yang memiliki cita rasa 

bumbu tradisional khas Indonesia yang sudah mendunia. Masakan padang 

terutama rendang meraih peringkat pertama makanan terenak dunia versi CNN 
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pada tahun 2011 (Tribun, 2018). Masakan padang juga terdapat di banyak negara 

seperti di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Australia, Hongkong bahkan di benua 

Amerika dan Eropa (Adya, 2017). Kedua, masakan padang sebenarnya adalah 

masakan daerah yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat namun karena 

kegigihan masyarakatnya dan para pengusaha di daerah tersebut masakan padang 

ini dapat menyebar luas di seluruh Indonesia bahkan dunia dan menjadi 

kegemaran banyak masyarakat. Selain itu, masakan padang terkenal dengan rasa 

gurih dan pedas yang dapat diolah dengan beraneka bahan baku (Bundo, 2018). 

Ketiga, bisnis rumah makan padang merupakan bisnis kuliner yang sedang 

menjamur dan memiliki persaingan yang ketat di Kota Semarang saat ini 

khususnya di Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo karena harganya 

yang terjangkau, memiliki porsi yang banyak, dan merupakan makanan cepat saji.  

Rumah makan padang yang diteliti berada di sepanjang Jalan Fatmawati 

hingga Jalan Sendang Mulyo, Semarang. Kecamatan Tembalang, Kelurahan 

Sendang Mulyo merupakan daerah berkembang yang disiapkan menjadi kota baru 

mandiri berbasis ekonomi dan ramai dipadati penduduk (Pambudi, 2012).  Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya perumahan yang dibangun seperti Perumahan Afa 

Permai, Fatmawati Regency, Green Elang Residence, Perumahan PGRI Klipang, 

Klipang Pesona Asri, Mutiara Gading, dll. Selain itu, lokasinya juga berdekatan 

dengan Universitas Unimus, SDN Negeri Sendang Mulyo, SD Al Azam, SMP 

Islam Tunas Harapan, SMK Purnama, Pasar  Pedurungan, Pasar Sendang Mulyo, 

RSUD Wongsonegoro, Superindo, dan banyak minimarket. Menurut Bapak 

Soedarshono, Lurah Sendang Mulyo mengatakan bahwa Kelurahan Sendang 
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Mulyo memiliki jumlah penduduk yang tergolong banyak dibandingkan dengan 

kelurahan lain, yaitu sebanyak 29 ribu jiwa. Kepadatan penduduk yang cukup 

tinggi dan kondisi perekonomian yang relatif rendah, dibuktikan dengan banyak 

tersedianya perumahan kelas menengah ke bawah menyebabkan masyarakat 

menyukai makanan yang memiliki harga terjangkau, salah satunya adalah 

masakan padang (Widiastomo, 2014).  

Untuk memenangkan persaingan yang ketat dan memajukan usahanya, 

pengusaha rumah makan padang di Kelurahan Sendang Mulyo, Kecamatan 

Tembalang harus memiliki orientasi kewirausahaan yang berkualitas dengan lima 

variabel, yaitu: innovative, risk-taking, proactive, competitive aggressiveness, dan 

autonomy (Lumpkin & Dess, 1996a). Mengidentifikasi dimensi kewirausahaan 

merupakan tonggak penting dalam pengembangan suatu bisnis. Berdasarkan pada 

uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: Analisis 

Orientasi Kewirausahaan Pengusaha Rumah Makan Padang di Kecamatan 

Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diangkat 

adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana Orientasi Kewirausahaan Pengusaha Rumah Makan Padang di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang?” 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian untuk mengeksplorasi dan mengetahui analisis 

orientasi kewirausahaan pengusaha rumah makan padang skala UMKM di 

Kecamatan Tembalang, Kelurahan Sendang Mulyo, Kota Semarang. 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain: 

a. Bagi pengusaha (praktisi) 

Sebagai masukan dan bahan pengetahuan agar pengusaha 

termotivasi untuk memiliki dan meningkatkan orientasi 

kewirausahaan yang baik serta berkompeten sehingga di masa 

mendatang dapat lebih memajukan bisnisnya (UMKM). 

b. Bagi kalangan akademisi 

Sebagai referensi bagi peneliti yang hendak melakukan 

penelitian dengan topik serupa serta menambah wawasan dan 

memperkaya ilmu pengetahuan dalam mengembangkan sikap 

orientasi kewirausahaan pada pengusaha rumah makan padang 

di Kelurahan Sendang Mulyo, Semarang. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat  

penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA   

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk  

menganalisis permasalahan yang ada dan merupakan hasil studi pustaka,  

kerangka pikir, dan definisi operasional.  

BAB III: METODE PENELITIAN  

Metode penelitian meliputi: obyek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber  

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.  

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Meliputi gambaran umum responden, jawaban responden, dan analisis 

hasil penelitian.  

BAB V: PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran yang didapat dengan merangkum isi dari  

bab-bab sebelumnya. 


