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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini, perekonomian di Indonesia sedang dibayang-bayangi dengan 

ketidakpastian global, seperti yang dirasakan oleh negara lain terutama di 

negara berkembang. Ketidakpastian global ini disebabkan oleh mengetatnya 

likuiditas, kombinasi dengan ekspansi kebijakan fiskal, perdagangan 

proteksionis dan kebijakan Amerika Serikat yang menaikan tarif pajak impor 

bagi produk-produk China. Fenomena ini tentu membawa dampak pada nilai 

tukar dollar AS yang menguat dan membuat mata uang Indonesia maupun 

negara lain semakin melemah. Dampak atas kejadian ini, Indonesia mengalami 

depresiasi sebesar 7,7 % seperti yang dikatakan Sri Mulyani, Menteri 

Keuangan Indonesia dalam acara IIGCE 2018 (Achmad Dwi Afriyadi, 2018; 

dalam Finance.detik.com, 2018). 

Tidak hanya permasalahan ekonomi global, namun kondisi alam 

Indonesia saat ini tak menentu juga dapat mempengaruhi perekonomian 

Indonesia. Terbukti adanya bencana alam yang terjadi di beberapa kota di 

Indonesia seperti di Lombok, sampai saat ini pemerintah telah mengeluarkan 

dana sebesar Rp 985,8 miliar untuk masyarakat yang terkena dampak bencana 

gempa bumi di Lombok (Tsarina Maharani, 2018; dalam detikNews.com, 

2018). Bencana alam yang lainnya yakni gempa disertai tsunami yang terjadi 

di Palu dan Donggala, juga membuat pemerintah perlu melakukan perbaikan 

dan rehabilitasi untuk wilayah-wilayah yang terkena bencana. Perbaikan atau 

rehabilitasi yang dilakukan yakni dengan mendukung kekuatan BNPB dan 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat memiliki kapasitas yang 

kuat untuk mengelola penanganan bencana. Adanya musibah bencana alam ini, 

Indonesia mengalami kerugian hingga mencapai Rp 22 triliun per tahunnya 

(Martha Warta Silaban, 2018; dalam bisnis.tempo.co, 2018). 
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Kemudian, kondisi selanjutnya yang dapat mempengaruhi kondisi 

ekonomi Indonesia yakni terdapat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak per 1 

November 2018 lalu. Hal ini terjadi akibat nilai tukar rupiah yang melemah. 

Belum lagi dengan kondisi perpolitikan Indonesia menjelang pemilihan 

presiden di tahun 2019 yang akan datang membuat investasi melambat karena 

para investor memilih untuk menunggu dan melihat hasil pemilu 2019 yang 

akan datang (Cantika Adinda, 2018; dalam alinea.id, 2018). Hal ini dapat 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melambat. Maka dari 

itu, pemerintah Indonesia melakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan 

dan mengatasi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia  salah satunya 

dengan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan yakni suatu upaya atau usaha yang pemerintah lakukan 

pada masyarakat secara sinergis dalam bentuk melakukan pertumbuhan iklim 

dan pengembangan usaha terhadap UMKM, agar mampu tumbuh serta 

berkembang menjadi usaha yang kuat atau tangguh dan mandiri (UU RI nomor 

20, 2008). Maka dari itu, perlunya pemberdayaan yang dilakukan dalam bidang 

ekonomi, dengan memandirikan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di 

Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. 

UMKM juga memiliki peran penting yakni dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi, menjadi pilar ekonomi yang tangguh, mampu menyerap tenaga kerja 

di Indonesia, dan salah satu kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia. UMKM itu sendiri memiliki arti sebuah bisnis usaha yang 

produktif, didirikan dan dilakukan sendiri oleh perorangan atau badan usaha 

yang belum memiliki cabang usaha atau bukan merupakan anak perusahaan 

atau bagian secara langsung, tidak langsung dari suatu perusahaan yang telah 

ada sebelumnya dan yang telah memenuhi kriteria Usaha Kecil, dalam Undang 

– undang nomor 20 tahun 2008. Menurut Ketua Umum DPP HIPPI (Suryani 

Motik), semestinya pemerintah menggandeng UMKM saat pertumbuhan 

ekonomi kurang bagus. Artinya, UMKM harus berperan aktif dalam 

pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan diberi tempat atau kesempatan. Adanya 

UMKM yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia tersebut telah menguasai 
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hingga 99 persen  untuk menyerap tenaga kerja dalam negeri sebesar lebih dari 

107,6 juta masyarakat Indonesia. UMKM juga mampu berkontribusi sebesar 

60,6 persen terhadap PDB Indonesia (Putri Syifa Nurfadilah, 2018; dalam 

Kompas, 2018). 

Namun kontribusi dari UMKM yang cukup besar tersebut belum tentu 

mencerminkan bahwa UMKM di Indonesia tidak memiliki kelemahan. Banyak 

sekali kelemahan dalam UMKM yakni kesulitan memasarkan produk, adanya 

keterbatasan modal atau keuangan, keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan 

bahan baku, teknologi, kemampuan manajemen dan relasi kerja atau kemitraan 

(Hubies,  2009;  Anggraini,  2013; dalam Calista Nadia Irawan, 2017). Salah 

satu kelemahan UMKM atau yang dimiliki oleh pengusaha kecil yakni 

kemampuan manajemen yang kurang untuk menentukan pola atau motif 

manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan proses pengembangan 

usahanya, membuat pengelolaan usaha yang dilakukan menjadi terbatas 

(Hubies, 2009; Anggraini, 2013; dalam Calista Nadia Irawan, 2017). Maka dari 

itu, keberhasilan UMKM itu sendiri tergantung dari kemampuan 

kewirausahaan yang dimiliki oleh wirausaha dengan memperhatikan orientasi 

kewirausahaan. 

Arti dari Kewirausahaan itu yakni suatu sikap, perilaku yang memiliki 

kemampuan kreatif, inovatif, jeli dalam melihat peluang,  dan memiliki sikap 

terbuka untuk masukan dan perubahan yang mampu membawa bisnis menjadi 

bertumbuh dan memiliki nilai yang bermanfaat. Bila kemampuan 

kewirausahaan tersebut dimiliki seorang wirausaha dan menerapkan orientasi 

kewirausahaan dalam bisnisnya, maka  wirausaha tersebut dapat berperan 

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian negara dan 

kesejahteraan masyarakat. Jadi, bisa dikatakan bahwa orientasi kewirausahaan 

merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari suatu 

bisnis (Lee & Peterson, 2000; dalam Elia Quantananda & Bambang Haryadi, 

20015). Orientasi kewirausahaan dari pemilik usaha memiliki peranan yang 

dapat meningkatkan kesuksesan suatu bisnis secara signifikan, sehingga usaha 

tersebut dapat berjalan dengan sehat (Mahmood & Hanafi, 2013; Zainol & 
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Ayadurai, 2011; dalam Jurnal Rita Indah & Irma Tysari, 2014).  Maka, sebuah 

usaha yang memiliki konsep orientasi kewirausahaan akan cenderung 

melakukan yang terbaik bagi usahanya (Rauch, Wiklund, Lumpkin & frese, 

2009; wiklund & Shepperd, 2005; dalam Jurnal Elia Quantananda & Bambang 

Haryadi, 2015).                                                                                                                        

Lumpkin & Dess (1996) pernah memaparkan bahwa orientasi 

kewirausahaan merupakan orientasi suatu usaha yang memiliki prinsip, upaya 

dan strategi untuk mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan 

yang ada untuk mengembangkan usaha tersebut. Orientasi Kewirusahaan 

dalam suatu usaha bisnis menurut Miller (1983) terbagi atas 3 dimensi antara 

lain (Miller, 1983; dalam Jurnal Elia Quantananda & Bambang Haryadi, 2015) 

yakni inovatif, proaktif dan pengambilan Risiko. Inovatif merupakan sikap 

wirausaha dengan kecenderungan suka memunculkan dan merealisasikan ide 

baru atau mencoba hal-hal yang baru yang berbeda dari yang ada sebelumnya 

dengan antusias mengadopsi ide-ide atau metode yang baru untuk usaha 

mereka (Lumpkin & Dess, 2001; Wiklund & Shepherd, 2005; dalam Jurnal 

Elia Quantananda & Bambang Haryadi, 2015). Kedua adalah Proaktif, yang 

merupakan sikap inisiatif pemilik usaha yang mencari peluang baru yang 

muncul dengan mengembangkan, memperkenalkan dan memperbaiki produk 

atau jasa yang akan dipasarkannya (Lumpkin & Dess, 2001; Kobia & Sikalich, 

2010; Kreiser et al, 2002; dalam Jurnal Quantananda & Bambang Haryadi, 

2015). Ketiga atau terakhir yakni Pengambilan Risiko yaitu sebuah tindakan 

wirausaha yang memiliki keinginan untuk memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki untuk dapat menjalankan suatu pekerjaan yang dia inginkan, walaupun 

tidak ada kepastian hasil yang akan didapat (Lumpkin & Dess, 2001; Kobia & 

Sikalich, 2010; dalam Jurnal Elia Quantananda & Bambang Haryadi, 2015). 

Industri kuliner saat ini sangat berkembang pesat, baik makanan atau 

minuman. Tercatat bahwa, industri kuliner termasuk penyumbang terbesar 

PDB Ekonomi Kreatif tahun 2016 dari tiga subsektor utama ekonomi kreatif 

(Fadhly Fauzy Rachman, 2018). Dua subsektor utama lainnya yakni subsektor 
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fashion dan kriya. Industri kuliner sendiri telah berkontribusi sebesar 41,40% 

yang setara dengan Rp 382 triliun (Irene Tatyana Sabdarini, 2018; dalam 

Bekraf.go.id : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia ). 

Hal tersebut sudah tidak heran lagi dikarenakan pangan merupakan kebutuhan 

primer bahkan paling utama bagi manusia. Sehingga industri kuliner makanan 

ini berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi yang ada. 

Salah satu industri kuliner makanan yang berkembang pesat adalah 

bakso. Bakso menurut KBBI merupakan makanan yang terbuat dari daging, 

bisa berasal dari daging sapi, udang dan ikan yang dicincang, dimasukan 

tepung kanji, putih telur lalu dicampurkan, dan dibentuk bulat-bulat. Biasanya 

bakso disajikan dengan kuah kaldu sapi panas, dengan mie kuning atau bihun, 

daun bawang dan bawang goreng. Ada juga tambahan varian atau pilihan 

lainnya seperti tetelan, iso (usus), babat, tahu atau tahu bakso yang membuat 

bakso lebih enak. Bakso merupakan jenis makanan yang banyak digemari di 

masyarakat Indonesia bahkan orang non pribumi. Penggemar dari kuliner 

bakso ini tersebar dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Karena sangat 

populer dan menjadi favorit banyak orang, bakso bisa ditemukan atau dijual di 

gerobak, restoran bahkan di mall. Hal ini bisa menjadi alasan atau faktor bisnis 

yang menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan karena tidak ada batasan 

umur, gender atau kalangan apapun yang bisa membuat tidak semua orang 

dapat mengonsumsi atau menyukai makanan ini. 

Kemajuan industri kuliner makanan bakso beberapa tahun belakangan, 

yang muncul dengan berbagai kreatifitas yang mengikuti selera konsumen. 

Ada banyak varian produk bakso yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha 

bakso, contohnya saja bakso dengan bentuk yang unik seperti bakso bola tenis 

(ukurannya sebesar  bola tenis), bakso kerikil (kecil-kecil tak beraturan 

bentuknya seperti kerikil), bakso balungan (bakso beserta tulang dengan 

daging yang sedikit masih menempel), bakso babat hingga bakso kupat atau 

lontong, bakso beranak. Bahkan pengusaha bakso dibeberapa kota juga 

memiliki ciri khas masing-masing seperti bakso malang memiliki banyak 
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variasi bakso seperti bakso urat, bakso isi keju, bakso isi sosis, bakso isi rawit, 

bakso isi sumsum, ada pula pangsit goreng, tahu goreng dan banyak sekali 

variasi lainnya. Sedangkan bakso Solo memiliki ciri khas bakso yang kuahnya 

lebih bening, tidak begitu banyak variasinya, hanya bakso biasa dan bakso isi 

telur puyuh, selain itu juga terdapat taoge, mie kuning, bihun dan daun seledri 

saja (Sophia Mega. 2016). Selain varian bentuk dan isi yang berbeda, 

kemajuan industri kuliner bakso juga mengalami peningkatan dari segi 

pelayanan. Banyak dari pengusaha industri kuliner saat ini bekerjasama dengan 

aplikasi online yakni Gojek atau Grab yang dapat memesan serta 

mengantarkan ke tempat tujuan tanpa perlu mengantri. Dengan adanya aplikasi 

tersebut semakin memudahkan konsumen maupun pembeli untuk melakukan 

transaksi. 

Berkembangnya industri kuliner makanan usaha bakso ini membuat para 

konsumen memiliki banyak varian yang beragam untuk dikonsumsi. Hal ini 

juga membuat semakin banyak pula jumlah pengusaha bakso di Semarang 

yang saling bersaing satu sama lain hingga terbentuknya strukur pasar 

persaingan sempurna. Persaingan yang semakin tinggi dan banyaknya 

permintaan ini menuntut para pengusaha bakso untuk semakin berinovasi lagi 

menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas produk dan ada pula yang 

beberapa berlomba-lomba untuk membuat ciri khas atau pembeda produk 

baksonya dengan yang lain. Maka berkembanglah pengusaha-pengusaha bakso 

dengan berbagai kreatifitasnya seperti bakso kerikil, bakso isi telur asin, bakso 

beranak, bakso mercon dan masih banyak lagi. Untuk menciptakan suatu 

produk baru atau meningkatkan produk yang dapat disukai, maka dapat 

dilakukan dengan mencari informasi produk varian bakso melalui internet, 

media sosial atau saran dari pelanggan. Kemudian menggunakan bahan-bahan 

membuat bakso yang segar dan berkualitas, maupun pelayanan yang semakin 

ramah. Sehingga konsumen semakin puas, bahkan menjadi pelanggan setia. 

Namun kenyataannya tidak semua pengusaha bakso melakukan hal 

tersebut untuk meningkatkan usahanya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 
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kewirausahaan dan pengetahuan tentang orientasi kewirausahaan yang belum 

banyak dimiliki oleh setiap pengusaha bakso. Kemampuan dan pengetahuan 

tentang kewirausahaan ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, budaya, keluarga dan lainnya. Maka dari itu penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mendalam terkait dengan orientasi kewirausahaan 

yang dimiliki oleh pengusaha bakso di Semarang. Oleh sebab itu, penelitian ini 

diberi judul  “Identifikasi Orientasi Pengusaha Bakso di Semarang”. 

 

1.2 Perumusah Masalah 

Menurut uraian latar belakang yang kita simak di atas, dapat ditarik 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana identifikasi orientasi kewirausahaan pada pengusaha bakso di 

Semarang?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menurut rumusan masalah yang telah kita simak diatas, berikut tujuan 

dari penelitian ini : 

Untuk mengetahui identifikasi orientasi kewirausahaan pengusaha bakso di 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat 

untuk menambah wawasan, informasi, referensi atau sebagai panduan 

mengenai identifikasi orientasi kewirausahaan serta tiga dimensinya untuk 

penelitan yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat manambah informasi 

serta masukan bagi pengusaha bakso di Semarang mengenai orientasi 

kewirausahan untuk dapat meningkatkan usaha mereka. 


