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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini mencari pekerjaan sangatlah tidak mudah, disisi lain minimnya 

lapangan pekerjaan membuat banyak orang berkeinginan untuk membuka usaha 

sendiri atau berwirausaha. Di era sekarang ini usaha yang mendominasi adalah 

usaha kecil dan menengah, usaha tersebut menjadi pilihan utama dikarenakan 

memiliki fleksibilitas dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang 

sangat dinamis dibanding dengan perusahaan besar yang bersifat birokratis. 

Kewirausahaan (entrepreneur) salah satu bidang dalam perekonomian yang 

berperan penting didalam sebuah negara yang sedang berkembang. 

Kewirausahaan ini menentukan kemajuan maupun kemunduran ekonomi suatu 

Negara. Di dunia ini tidak ada suatu negara yang bisa maju jika tidak ditopang oleh 

sejumlah masyarakat yang berwirausaha. Setiap sepuluh menit lahir suatu usaha 

baru di negara – negara maju baik benua Eropa maupun amerika serikat (Saiman, 

2009) dalam jurnal Ajeng (2017). Semakin banyak suatu negara yang menjadi 

pelaku usaha, semakin tinggi juga peningkatan perekonomian Negara tersebut 

itulah mengapa kewirausahaan ini sangat berperan penting dalam suatu Negara. 

Perguruan tinggi sudah seharusnya memberikan pengetahuan atau ilmu 

mengenai kewirausahaan, dimana dengan begitu akan menumbuhkan jiwa 

berwirausaha pada mahasiswa dan bisa menjadi jalan alternatif untuk mengurangi 

tingkat pengangguran, karena dengan adanya pengetahuan atau ilmu 

kewirausahaan yang diberikan perguruan tinggi terhadap mahasiswanya 

diharapkan kelak para sarjana bisa menjadi wirausahawan muda yang terdidik, 

mampu merintis usahanya sendiri dan bisa bersaing. Orang yang memiliki jiwa 

kewirausahaan memiliki ciri antara lain mempunyai visi yang jelas, kreatif dan 

inovatif, jeli melihat peluang yang ada, mampu berorientasi pada kepuasan 
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konsumen, keuntungan finansial, berani menanggung resiko, berjiwa kompetisi 

secara sehat dan adil, cepat tanggap dan gerak cepat dan terakhir seorang 

wirausaha harus memiliki jiwa sosial (Astamoen, 2005: 53) dalam jurnal 

Handayani (2013). Seseorang harus mengetahui apa saja kelebihan dan 

kekurangan usaha yang akan di tekuninya dan mengerti segala aspek yang ada di 

usaha tersebut, mulai dari aspek operasional, aspek sumber daya manusia, aspek 

pemasaran, dan aspek keuangan. Beberapa keuntungan yang diraih oleh seorang 

wirausaha antara lain keuntungan financial, kebebasan, dan kepuasan dalam 

menjalani hidup.  

Menurut Primiana (2009) dalam jurnal Angraeni (2017) keberhasilan usaha 

adalah permodalan sudah terpenuhi, penyaluran produktif, dan tercapainya tujuan 

organisasi. Laba juga termasuk sebagai faktor utama yang menjadi ukuran 

keberhasilan suatu usaha (Albert dalam Suryana (2014)). Menurut Riyanti (2011) 

dalam jurnal Handayani (2013) Usaha kecil yang berhasil juga dikarenakan faktor 

wirausaha itu sendiri yang cerdas, kreatif, mengikuti kemajuan teknologi, dan bisa 

menerapkan dengan proaktif, mereka juga memiliki energi yang melimpah serta 

dorongan dan kemampuan asertif. Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa keberhasilan usaha yaitu bagimana suatu bisnis bisa berhasil 

mencapai tujuannya, dimana keberhasilan tersebut terjadi karena pelaku usaha 

memiliki otak cerdas, kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan bisa 

menerapkannya secara proaktif, dan hal itu terlihat dari perubahan usaha dimana 

keadaannya lebih baik daripada periode sebelumnya secara teknis dan efisiensi 

secara ekonomis, target yang ditentukan pelaku usaha, modal, skala usaha, hasil 

atau laba, pengelolaan, keuangan usaha tersebut, serta image usaha tersebut.  

Keberhasilan suatu usaha merupakan dambaan bagi semua pelaku usaha, 

dimana pelaku usaha akan melakukan apa saja demi keberhasilan usaha yang 

ditekuninya. Menurut Basrowi (2016) ada empat faktor yang berpengaruh dalam 

keberhasilan usaha yaitu (1) motivasi, (2) usia, (3) pengalaman, (4) pendidikan. 

Faktor motivasi timbul dari diri sendiri dan dari dorongan orang lain, tetapi 
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motivasi yang baik adalah motivasi yang dari diri sendiri karena dilakukan sendiri 

tanpa paksaan dan setiap individu mempunyai motivasi sendiri dalam mencapai 

tujuannya. Pada faktor usia, usia seseorang yang tinggi, juga memiliki ilmu 

pengetahuan yang tinggi pula karena pengetahuan seseorang diperoleh dari 

pengalaman sendiri maupun orang lain (Notoatmojo, 2003) dalam jurnal Angraeni 

(2017). Menurut Moekijad (1992) dalam jurnal Angraeni (2017) aktivitas kerja 

yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh usia pekerja itu sendiri. Amron (2002) 

dalam jurnal Angraeni (2017) mengatakan bahwa keberhasilan pekerjaan 

seseorang ditentukan dari usia orang itu sendiri. Untuk mengukur usia pekerja 

dapat dilihat dari: usia produktif dan usia tidak produktif. Faktor pengalaman, 

pengalaman adalah suatu pengetahuan yang dimiliki sesorang dari pekerjaan yang 

sudah pernah dilakukan di beberapa waktu tertentu. Handoko (2004) dalam jurnal 

Angraeni (2017) menyatakan “semakin luas pengalaman kerja seseorang. Semakin 

terampil juga orang itu bertindak untuk mencapai tujuan yang di tetapkan”. 

Mengukur pengalaman seseorang dapat dilihat dari; lama waktu atau masa kerja, 

pengetahuan dan keterampilan, dan penguasaan terhadap pekerjaan. Faktor 

pendidikan, usaha yang dilakukan sesorang untuk mencapai tingkat hidup atau 

penghidupan yang lebih tinggi (Hasbullah, 2009) dalam jurnal Angraeni (2017). 

Pendidikan seseorang dapat diukur berdasarkan (1) pendidikan formal, dilihat dari 

pendidikan dibangku sekolah. (2) pendidikan non-formal dilihat dari pelatihan – 

pelatihan yang pernah diikuti.  

Dalam menjalankan suatu usaha tidak lepas dari suatu permasalahan atau 

penghambat sebuah usaha. Beberapa permasalahan atau penghambat yang biasa 

terjadi pada usaha kecil antara lain seperti pada faktor internal (1) minimnya 

modal, (2) sumber daya yang terbatas, (3) lemahnya jaringan usaha dan 

kemampuan penetrasi pasar. Pada faktor eksternal seperti (1) iklim usaha yang 

belum kondusif, (2) minimnya sarana dan prasarana usaha, (3) implikasi otonomi 

daerah, (4) implikasi perdagangan bebas (4) sifat produk dengan lifetime pendek, 

(5) minimnya akses pasar.    
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Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mempunyai suatu wadah 

untuk menampung wirausahawan mahasiswa. Wadah tersebut dinamakan Center 

for Student Entrepreneurship (CSE), merupakan pusat pengembangan 

kewirausahaan di Universitas Katolik Soegijapranata, juga sebagai wadah bagi 

mahasiswa Unika Soegijapranata yang telah memiliki usaha dan antusias untuk 

memulai suatu usaha. CSE ini mulai berdiri sejak Mei 2018. CSE ini sudah 

memiliki 150 Anggota, yang 90%-nya sudah memiliki usaha sendiri yang berasal 

dari berbagai fakultas di Unika Soegijapranata.  

Peran CSE ini adalah sebagai pendamping wirauasahawan mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata, dari dampingan CSE terbukti banyak 

wirausahawan mahasiswa yang sudah berhasil, seperti beberapa wirausahawan 

mahasiswa yang akan menjadi responden yaitu Bagas dengan usahanya Kopi Uap, 

yang didirikan pada tahun 2017 selagi ia masih menjadi mahasiswa dengan pada 

awalnya hanya ingin mengenal dunia industri kopi lebih dalam. Hingga saat ini 

omset yang dihasilkan dari usahanya sendiri mencapai Rp.35.000.000/bulan dan 

memiliki tenaga kerja sebanyak 10 orang. Responden lainnya yaitu Novi dengan 

usahanya yang bergerak dibidang food manufacturer, berdiri sejak tahun 2016 

dimana memulai hanya dengan tekad dan kerja keras karena mempunyai usaha 

adalah salah satu syarat kelulusan di universitas. Sampai saat ini omset yang 

dihasilkan sebesar Rp.10.000.000/bulan dengan 3 tenaga kerja dan memiliki 

beberapa aset seperti tempat produksi dan mesin / peralatan operasional.  Berbeda 

dengan yang lain, ada salah satu responden yang mendirikan sebuah usaha di 

bidang jasa yaitu Devina dengan usahanya MUA (Make Up Artist) yang bergerak 

mulai tahun 2016 dimana responden ingin menjadi wanita yang mandiri dan 

berpenghasilan di usia muda, sampai saat ini omset yang dihasilkan  

Rp.5.000.000/bulan. Dengan dampingan CSE banyak pula mahasiswa yang 

antusias untuk memulai usahanya. Untuk itu penelitian ini akan meneliti faktor – 

faktor apa saja yang menentukan keberhasilan wirausahawan mahasiswa di 

Universitas Katolik Soegijapranata.  
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Fokus dalam penelitian ini adalah mengungkap faktor – faktor yang 

menentukan keberhasilan wirausahawan mahasiswa dalam menjalankan 

usahanya, bagimana mahasiswa tersebut bisa membuat suatu usaha dan 

mengembangkan usahanya tersebut serta bisa mempertahankan usahanya tersebut 

menjadi suatu usaha yang sukses selagi masih berstatus sebagai mahasiswa. 

Diharapkan untuk selanjutnya bisa menjadi masukan bagi berbagai pihak, 

terutama bagi mahasiswa yang ingin belajar menjadi wirausaha selagi masih 

kuliah. Dengan menjadi mahasiswa yang berwirausaha, mahasiswa bisa 

mengaplikasikan langsung teori dari kampus kepada bisnis mereka, bisa 

mengetahui potensi dan minat sejak dini, serta menambah wawasan dalam 

berwirausaha. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul 

“Identifikasi Faktor – Faktor Yang Menentukan Keberhasilan 

Wirausahawan Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata”.   

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Identifikasi faktor – faktor yang menentukan keberhasilan 

wirausahawan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata dalam menjalankan 

usahanya.”  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui identifikasi faktor – faktor yang 

menentukan keberhasilan wirausahawan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini (1) manfaat teoritis, diharapkan dapat 

memberikan informasi dalam pengembangan ilmu kewirausahaan khususnya 

dalam bidang keberhasilan usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan 
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perguruan tinggi yang bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan mengurangi 

tingkat pengangguran yang ada. (2) manfaat praktis bagi lembaga Universitas 

Katolik Soegijapranata diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

 

Bab II, merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, kerangka 

pikir penelitian, konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan, sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis data 

yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian dan pembahasannya. 

 

Bab V, merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan. Saran 

dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain, atau 

berupa rekomendasi yang bersifat operasional sehingga harus mudah dipahami 

dan dijalankan oleh perusahaan. 

  


