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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Jumlah pengangguran di negara Indonesia semakin hari semakin 

meningkat. Hal ini bisa kita lihat melalui data yang disampaikan oleh Badan 

Pusat Statistik bahwa pada tahun 2017, jumlah pengangguran di Indonesia 

meningkat sebnayak 10.000 jiwa dengan total akhir menjadi 7.04 juta jiwa 

pada Agustus 2017 dari sebelumnya sebanyak 7.03 juta jiwa di bulan Agustus 

2016. Kepala badan pusat statistic, Kecuk Suhariyanto mengatakan, 

pertambahan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah 

angkatan kerja di Indonesia (kompas.com, 2017). 

Setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan bebas untuk menentukan setiap pekerjaan sesuai dengan minat 

dan bakat yang dimilikinya. Ketika seseorang memutuskan untuk bekerja 

menjadi seorang wirausahawan, pelaku usaha ini harus mengetahui terlebih 

dulu seluk beluk usaha yang akan dijalaninya, kemudian mereka jga perlu 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan usaha yang akan ditekuninya 

nanti. Seperti halnya dengan usaha yang dilakukan oleh pengusaha bandeng 

presto yang bernama Mumu. Setelah melewati beberapa kegagalan dalam 

menjalani usaha Bandeng Presto, pada era tahun 2000-an beliau mulai 

menemukan titik terang usaha bandeng presto. Dalam sehari beliau mampu 

untuk memproduksi kurang lebih satu ton bandeng presto dan bisa 

mempekerjakan sebanyak 12 orang. Harga produk bandeng presto yang di 

pasarkan ada di kisaran harga Rp 22.000 - Rp 24.000/kg. Hal ini tidak 

terlepas dari usaha dan kegigihannya, serta adanya motivasi yang diberikan 

oleh keluarganya. Selain itu pengalaman-pengalaman kegagalan 

sebelumnyalah yang membuat ia sekarang menjadi seorang wirausahawan 

yang berhasil (kompas.com, 2017). 

Salah satu Industri yang memiliki potensi, khususnya di kota Semarang 

adalah industri bandeng presto. Dengan jumlah kurang lebih 30 pelaku usaha 
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mikro yang ada di Semarang, data ini diperoleh dari buku sentra industri 

potensial kota Semarang tahun 2013. 

Usaha bandeng presto dipilih karena usaha ini memproduksi makanan 

khas Semarang  dan usaha mikro bandeng presto ini sudah dijalankan lebih 

dari 4 tahun. Usaha bandeng presto tidak mudah untuk dilakukan, banyak hal 

yang harus dipersiapkan untuk memulainya. Salah satu contohnya adalah cara 

pengemasan. Pengemasan yang baik juga sangat perlu untuk diperhatikan, 

karena pesaing pelaku usaha bandeng presto ini mulai menjamur dan tidak 

lain karena usaha ini mulai banyak ditengok oleh pelaku bisnis di Kota 

Semarang. Pelaku bisnis juga harus terbiasa dan bisa menerima kritik saran 

atau tanggapan yang diberikan oleh tetangga maupun konsumen mengenai 

bandeng presto yang mereka produksi. 

Permasalahan yang terdapat pada latar belakang ini adalah adanya 

peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia (Hulu), dan cara mengatasi 

permasalahan tersebut dengan membuka lapangan usaha mikro bandeng 

presto yang berlokasi di Semarang (Hilir). 

Kota Semarang memiliki beberapa perindustrian pengolahan bandeng 

presto, diantaranya terdapat dua contoh industri pengolahan bandeng presto 

yang berada di Kota Semarang. Yang pertama Bandeng New Istiqomah, 

usaha ini menjual berbagai variasi produk bandeng yaitu bandeng presto, 

bandeng tanpa duri, otak-otak bandeng, nugget bandeng, dan tahu bakso 

bandeng. Pemilik usaha bandeng ini bernama Petrus. Produk ini bias bertahan 

hingga 15 hari di luar pendingin karena tidak ingin mengurangi cita rasa 

kesegaran dari ikan tersebut. Sedangkan, jika disimpan di dalam alat 

pendingin maka produknya dapat bertahan hingga 2-3 bulan. Usaha milik 

Bapak Petrus juga mengusahakan tidak terlalu banyak residu yang tersisa dari 

sisa olahan bandeng. Pada saat mengolah nugget dan tahu bakso yang 

dimanfaatkan adalah bagian daging bandeng. Kemudian, kulit bandeng yang 

sudah tidak terpakai dapat di olah menjadi krupuk kulit. Sedangkan durinya 

dapat diolah menjadi snack kering berupa stick bandeng. Usaha bandeng 
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presto ini sudah dirintis sejak tahun 1997. Nama Bandeng Istiqomah di ambil 

dari nama istrinya. Setelah dilakukan berbagai penelitian jenis produk 

bandeng presto yang dijual di Semarang, ternyata kandungan protein yang 

paling tinggi terdapat pada produk Bandeng Presto Istiqomah dibanding 

dengan produk yang lainnya. Inilah yang menjadi salah satu keistimewaan 

produk bandeng New Istiqomah dibanding dengan produk yang lainnya. 

Usaha yang kedua ada Bandeng Duri Lunak Kharisma. Seperti kita 

ketahui, bandeng presto merupakan salah satu makanan khas yang sepertinya 

wajib di beli oleh para wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Bandeng 

presto ini merupakan salah satu home industri yang dimiliki oleh ibu Nani 

Prihandini. Pemasaran produk ini sudah tersebar di beberapa toko pusat oleh-

oleh di Semarang. Nama “Bandeng Presto Kharisma” sendiri diambil karena 

bandeng presto identik dengan kharismanya di kota Semarang.  

Usaha bandeng presto ini sudah berjalan selama 4 tahun dan dikelola 

langsung oleh bu Nani. Setiap harinya, Bandeng Presto Kharisma dapat 

memproduksi hingga 50 kg bandeng presto. Selain itu produk bandeng presto 

yang digunakan tentunya adalah ikan bandeng yang segar. Rasa dari produk 

inilah yang menjadikan usaha bandeng presto diminati oleh banyak 

konsumen. Dalam 1 kemasan Bandeng Presto Kharisma, terdapat 5 ekor 

bandeng presto dengan berat 1kg. Bandeng Presto Kharisma ini beralamat di 

jalan wiroto dalam III, Semarang Barat. Sejak awal berdiri usaha ini sudah 

mendapatkan izin dari dinkes kota Semarang. Izin tersebut diperoleh berkat 

upayanya dalam menjalankan usaha dan memperoleh fasilitas dari pemerintah 

kota Semarang. Produk Bandeng Presto Kharisma ini sendiri di jual dengan 

harga Rp 85.000/kg. 

Terdapat banyak tantangan yang dihadapi wirausahawan yang ingin 

sukses dalam menempuh kariernya, antara lain yaitu adanya modal, usia dan 

bakat. Tantangan yang dihadapi wirausahawan sendiri tentunya akan berbeda-

beda, maka hasilnya juga bervariasi pula tergantung kemampuan wirausaha 

tersebut dalam memecahkan ide atau masalahnya. Menurut Clelland, (dalam 

Munfaqiroh, 2016) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
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terhadap keberhasilan usaha ada dua yaitu faktor internal dan fakor eksternal. 

Faktor internal yaitu motivasi, pengalaman, kepribadian, dan faktor eksternal 

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lokasi usaha 

Faktior internal dan eksternal menjadi pengaruh penting yang bisa 

mendukung perkembangan keberhasilan usaha seseorang. Oleh karena itu, 

faktor internal dan eksternal perlu dipahami dan dikaji secara lengkap 

sehingga dapat mendukung keberhasilan usaha. 

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha, maka peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Internal dan Eksternal 

yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro Bandeng Presto di 

Semarang” 

1.2.  Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah pada uraian diatas, maka peniliti 

dapat merumuskan permasalahan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah faktor internal berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro 

bandeng presto di Semarang ? 

2) Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap keberhasilan usaha mikro 

bandeng presto di Semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:  

1) Ingin mengetahui pengaruh faktor internal terhadap keberhasilan usaha 

mikro bandeng presto di Semarang. 

2) Ingin mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan usaha 

mikro bandeng presto di Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1) Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keahlihan dalam 

berwirausaha. 

2) Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu khususnya di 

bidang kewirausahaan dalam menjalankan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


