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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pada jaman sekarang ini, tidak semua orang hanya puas dengan bekerja 

sebagai karyawan, atau mengikut di perusahaan tertentu. Banyak orang yang ingin 

menjadi wirausaha, ini terbukti pada tahun 2017  ratio wirausaha naik menjadi 

3,1% dari 1,67% , dari tahun 2013/2014. (www.depkop.go.id)   Salah satu 

peluang bisnis yang sangat baik ialah jika kita dapat menjual apa yang dibutuhkan 

para konsumen.  Makanan dan Minuman contohnya, semua orang di dunia ini 

pasti membutuhkan makanan dan minuman, karena hal tersebut adalah kebutuhan 

primer dari setiap umat manusia. Jika kita keluar rumah saja saat siang maupun 

malam kita dapat menjumpai begitu banyaknya Wirausahawan yang menekuni di 

usaha makanan dan minuman ini, ada yang dari level terendah yaitu gerobak-

gerobak ada yang level menengah yaitu warung dan level tinggi yaitu restaurant. 

Hal ini dipandang cukup baik, karena semakin banyaknya UMKM tentu akan 

semakin baik bagi Negara, karena UMKM pasti menciptakan lapangan pekerjaan, 

mereka juga pasti membutuhkan mitra usaha sehingga perekonomian Negara tidak 

lesu.  

Dari data terakhir jumlah UMKM pada tahun 2013 terdapat 57.895.721 juta 

usaha.(www.depkop.go.id)  Dan 57.189.393 tergolong ke usaha mikro. Yang 

tergolong ke usaha mikro menurut UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 

pasal 6 ialah yang memiliki aset maksimal 50 juta, dan omset maksimal 300 juta. 

Disini kita dapat melihat, ternyata dari seluruh jumlah UMKM 98% nya adalah 

usaha mikro. Sedangkan UMKM di Jawa Tengah pun mengalami peningkatan, 

2006 lalu jumlah UMKM hanya berkisar 3,69 juta namun pada tahun 2017 ini 

jumlahnya meningkat sudah mencapai 4,17 juta.  Dari 4,17 juta tersebut juga ada 

pembagiannya. Usaha menengah besar terdapat 42.483 usaha dengan serapan 
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tenaga kerja 1.803.367. Sedangkan untuk usaha mikro kecil  jumlahnya mencapai 

4.131.727. Dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 7.601.459 orang. Kita bisa 

melihat dari tahun ke tahun jumlah UMKM terus bertambah, khususnya usaha 

mikro dan kecil, mereka memiliki peran yang sangat besar dalam pereknomian di 

Indonesia. Di Jawa Tengah pun, usaha mikro dan kecil menjadi kekuatan yang 

penting dalam menyumbah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  Salah satu 

sektor industri  yang memberikan dampak  yang signifikan terhadap 

perekonomian di Indonesia ialah sektor makanan dan minuman.  Dari sektor ini 

pula memberikan peranan penting dalam pembangunan sektor industri. 

Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri non migas 

merupakan yang terbesar dibandingkan subsektor lainnya yang mencapai 33,6 

persen pada triwulan III tahun 2016. “Dengan pertumbuhan 9,82 persen, sektor ini 

menopang sebagian besar pertumbuhan industri non migas dengan pertumbuhan 

mencapai 4,71 persen.( http://www.kemenperin.go.id ). Data Kementrian 

Perindustrian menunjukan bahwa sektor makanan dan minuman termasuk dalam 

10 besar kelompok yang memiliki nilai ekspor terbesar yakni 4,51 miliar dolar 

AS. Oleh karena itu pemerintah harus memandang sektor ini secara penting, 

karena potensinya bisa semakin besar untuk kedepannya, apalagi sekarang 

Indonesia sudah tergabung dengan MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean) dimana 

industri makanan dan minuman di Indonesia harus bersaing dengan makanan dari 

Negara ASEAN lainnya.  

Terlepas dari semua itu, UMKM terutama skala mikro dan kecil yang 

berkecimpung di dunia makanan dan minuman masih menghadapi berbagai 

macam masalah. Apalagi, tahun 2017 ini sudah termasuk era digital dimana 

terdapat teknologi yang sangat canggih, jika UMKM  Penjual makanan dan 

minuman tidak mengikuti jaman, mereka bisa saja  tidak berkembang dan ujung-

ujungnya gulung tikar. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari untuk ikut serta 

membantu untuk mengembangkan UMKM, terutama skala mikro, dengan cara 

mempermudah izin usahanya, atau dari mempermudah pemninjaman uang ke 

bank untuk modal usaha, atau sering mengadakan bazar-bazar yang isinya ialah 
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Pengusaha Mikro Makanan dan Minuman, sehingga produk mereka lebih dikenal 

masyarakat.  Selain dukungan dari Pemerintah,  kinerja dari para pemilik juga 

perlu dipertanyakan, apakah mereka melayani dengan semangat, apakah keuangan 

dikelola dengan benar?  Apakah ada pembukuan untuk mempermudah proses 

pencatatan? Selain itu apakah motivasi berwirausaha mereka ada hubungannya 

kinerja di dalam bisnis mereka? Karena Motivasi juga penting bagi ketahanan 

usaha mereka..Motivasi berwirausaha sendiri memiliki arti dorongan atau 

kekuatan dama diri individu untuk mempertahankan semangat kewirausahaan di 

semua tindakannya Krishna(2013), dalam Thesman dan Ardianti. Sedangkan 

menurut Kumar et al, (2003) dalam Wijaya dan Winargo (2016) motivasi 

berwirausaha dapat di kelompokan menjadi 2, yaitu motivasi internal dan 

eksternal. Yang terkandung di dalam motivasi internal ialah keingininan untuk 

melakukan sesuatu yang baru; tingkat pendidikan; latar belakang; jumlah tahun 

pengalaman bekerja dan sebagainya.  Sedangkan motivasi eksternal antara lain: 

dukungan dan bantuan pemerintah; ketersediaan faktor produksi dan sebagainya. 

 Individu yang memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan usahanya 

akan mencapai kinerja yang lebih maksimal dalam bisnisnya.  Menurut Amstrong 

& Baron (1998) dalam Thesman dan Ardianti (2014) kinerja merupakan hasil 

pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tujuan strategis organisasi, 

kepuasan konsumen dan memberikan kontrbusi ekonomi. Semarang Adalah salah 

satu kota yang terkenal dengan kulinernya, sehingga sering dijuluki “Surga Bisnis 

Kuliner”, dalam setahun paling tidak ada puluhan usaha kuliner baru.  Ketua 

Kamar Dagang Indonesia yaitu Arnaz Juga mengatakan bahwa saat ini Kota 

semarang bisa disebut sebagai kota kuliner dan memiliki peluang tinggi sebagai 

tempat investasi bisnis kuliner, hal ini terbukti dengan maraknya kuliner di kota 

semarang yang bervariasi.  Selain itu Ketua bidang Ekonomi dan Keuangan 

Himpunan Pengusahan Muda Indonesia  ( HIPMI) Jawa Tengah Menyatakan 

bisnis kuliner di semarang semakin menjamur, yang artinya sekarang banyak 

tempat makan dari café, restaurant dan bahkan pinggiran. 

(http://jateng.tribunnews.com/2017/05/09/kadin-sebut-semarang-surga-bisnis-
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kuliner-ini-buktinya)  Tetapi dengan adanya banyak usaha yang semakin 

bermunculan, bukan berarti semua usaha tersebut bisa sukses dan bertahan. Para 

Pemilik Usaha harus mampu menyiapkan strategi untuk menggaet konsumen 

sehingga usaha mereka bisa tetap bertahan dan berkembang.Oleh karena itu, 

peneliti ingin mengerti dan menganalisa apakah terdapat hubungan antara 

Motivasi Berwirausaha dengan kinerja bisnis Usaha Mikro yang menjual 

Makanan dan Minuman di Kota Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara motivasi berwirausaha dengan kinerja bisnis di 

Usaha Mikro makanan dan minuman di Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk Mengetahui Hubungan antara motivasi berwirausaha dengan kinerja bisnis 

di Usaha Mikro makanan dan minuman di Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman 

 Memberikan Informasi terhadap Pengusaha, apakah ada hubungan antara 

Motivasi Berwirausaha dengan Kinerja Bisnis di usaha mereka.  Selain itu juga 

bisa sebagai pemicu untuk menaikan Motivasi mereka dalam berusaha sehingga 

Kinerja pun akan meningkat. 

2. Bagi Pembaca 

 Menambah pengetahuan tentang Motivasi Berwirausaha , Kinerja bisnis 

dan Hubungan antara Motivasi Berwirausaha dengan Kinerja Bisnis.  Selain itu 

bisa juga dijadikan bahan bacaan dan pertimbangan untuk penelitiaan selanjutnya. 
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3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Memberikan informasi bagi calon peneliti selanjutnya yang ingin 

menggunakan data-data yang ada untuk perbandingan sehingga bisa melengkapi 

penelitian tersebut untuk menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


