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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

UMKM merupakan usaha yang di dirikan atas dasar inisatif 

seseorang. UMKM dapat membantu mengolah sumber daya alam yang 

ada secara komersial. Hal ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah 

maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM dari waktu ke waktu 

mengalami perkembangan yang bagus. Kemandirian masyarakat 

dengan mendirikan UMKM dapat mengurangi angka pengangguran 

dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pusat perhatian 

pemerintah, karena UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis 

global. UMKM merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan 

oleh Indonesia. Usaha Mikro, kecil dan Menengah selain berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi juga mempunyai peran dalam 

pembangunan ekonomi nasional yang strategis. Kepedulian 

Pemerintah terhadap UMKM dengan program – program yang baik 

untuk menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia. Peranan UMKM 

di perekonomian memang besar. Pemerintah Indonesia memberikan 

dukungan yang sangat besar terhadap UMKM untuk menjadikan 

UMKM berhasil dan berkembang bukan berarti tanpa kendala. 

Mayoritas wirausaha di Indonesia banyak didominasi adalah 

usaha kecil menengah (UKM), ketika pada kawasan pedesaan kegiatan 

perekonomian masyarakatnya mayoritas kegiatan usaha yang masih 
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didominasi usaha – usaha skala mikro dan kecil. Menurut undang-

undang tentang usaha kecil (2008), usaha kecil merupakan bagian 

integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, 

dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional pada umuimnya dan tujuan 

pembangunan ekonomi pada khususnya. 

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara 

berkembang memandang pentingnya keberadaan UMKM, yaitu 

pertama karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal 

menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari 

dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya 

melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering 

diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas 

dari pada usaha besar (Subcki, 2019) 

Pembangunan ekonomi nasional bukan hanya menjadi 

tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga tanggung jawab 

bersama. Pelaku utama dalam hal pembangunan  nasional adalah 

masyarakat, pemerintah hanya punya peran untuk dapat mengarahkan, 

membimbing, dan menciptakan fasilitas penunjang. UMKM dapat 

berperan penting untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. 

UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang 

masih menganggur.  

Masalah yang dihadapi oleh Negara Indonesia adalah masalah 

pengangguran. Di Indonesia terjadi sangat minimnya lapangan 
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pekerjaan, sehingga terjadi  banyak pengangguran. Adapun cara untuk 

mengurangi pengangguran di Indonesia adalah dengan menciptakan 

wirausahawan, agar pengangguran di Indonesia dapat berkurang. 

Banyak aspek yang masih menjadi kendala untuk UMKM. Wirausaha 

umumnya , mereka adalah orang yang mempunyai kenginan untuk 

berprestasi, kenginan untuk bertanggung jawab, mempunyai 

kemampuan inovasi. Untuk memulai bisnis usahanya sendiri, 

memerlukan kerja keras, dan membutuhkan kekuatan untuk berusaha. 

Jika seseorang ingin usahanya berhasil, mereka harus bekerja keras, 

berusaha mengembangkan ide-ide usahanya. Di dalam berbisnis, 

kemungkinan gagal itu pasti ada, tekanan emosional, tantangan untuk 

bekerja keras. Dengan adanya perilaku wirausaha maka dapat 

mengembangkan usaha dan dapat mencapai keberhasilan usaha. 

Seorang Wirausahawan juga memerlukan modal yang cukup untuk 

mendirikan sebuah usaha. Modal adalah faktor usaha yang harus 

tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan 

mempengaruhi terhadap perkembangan usaha dalam pencapaian 

pendapatan (Riyanto, 2015). 

Kemungkinan gagal dalam bisnis adalah hal yang wajar 

menjadi ancaman untuk para wirausaha, tantangan bekerja keras, dan 

meminta tingkat komitmen dan pengorbanan. Wirausaha mengalami 

tekanan pribadi yang tidak menyenangkan, lebih menginvestasikan 

tenaga dan banyak waktu yang lebih banyak. 

Di dalam penelitian yang di pilih untuk menjadi penelitian 

adalah salah satu di Wilayah Semarang yang dipilih untuk menjadi 
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penelitian ini adalah di Wilayah Sambiroto. Di Wilayah Sambiroto 

terdapat berbagai macam UKM, misalnya seperti ada yang mendirikan 

usaha warung makan, baikso, dan lan – lan. Dengan adanya perilaku 

wirausaha ini di harapkan dapat mencapai keberhasilan usaha dan 

dapat mengembangkan usahanya. Pada zaman sekarang banyak tempat 

– tempat baru untuk makan / cafe yang bisa dikunjungi oleh konsumen, 

misalkan saja: Warung Upnormal , Eden, Tavern dan masih banyak 

yang lainnya. Tempat – tempat tersebut didesain sangat mewah, 

menarik, nyaman untuk dikunjungi sehingga bisa berlama – lama 

untuk komunikasi dan kumpul bersama teman-teman di tempat 

tersebut. Di tempat tersebut juga memiliki koki yang handal serta 

mempunyai wawasan yang luas dan dapat memasak masakan luar 

negeri. Saya tertarik terhadap perkembangan warung makan yang 

terdapat di Sambiroto yang hanya bisa membuat menu makanan 

Indonesia. Mereka menjual dengan menu yang sama, tempat yang 

digunakan kurang nyaman, namun mereka dapat bertahan di dalam 

persaingan usaha yang semakin sulit sampai sekarang ini. Warung 

Makan yang akan saya jadikan sample mencapai 30 warung. 

Sambiroto adalah bagian dari Tembalang dimana adalah kepadatan 

penduduknya adalah peringkat dua belas dantara  kecamatan lainnya. 

Alasan dipilihnya warung makan adalah karena di Sambiroto begitu 

banyak pertumbuhan warung makan sehingga menarik untuk diteliti 

dan bagamana mereka dapat menghadapi persaingan usaha yang sulit 

pada era zaman sekarang ini. Berikut ini adalah demografi penduduk 

kota Semarang: 
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Dari data di atas membuktikan bahwa setiap tahunnya jumlah 

pelaku usaha makanan yang ada di Kota Semarang selalu mengalami 

peningkatan, tetapi dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha ini 

tidak berdampak baik pada pendapatan yang diterima oleh para pelaku 

usaha makanan yang ada di Kota Semarang. Harapan dari Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Semarang, dengan bertambahnya jumlah 

para pelaku usaha mereka dapat saling bekerja sama dalam menjual 

produk mereka ke pasaran, tetapi teryata semakin banyaknya jumlah 

UMKM makanan baik yang terdaftar di Dinas UMKM ataupun yang 

tidak terdaftar membuat persaingan usaha semakin ketat. Kecamatan 

yang paling banyak memiliki pelaku usaha makanan ada di Kecamatan 

Tembalang, 36 pelaku usaha makan di Kecamatan Tembalang pada 

tahun 2017 yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang.  Di Kecamatan Tembalang terdapat banyak sekali jenis-

jenis usaha yang ada di daerah tersebut sebagian besar adalah usaha 

makanan dari jenis makanan pinggir jalan sampai jenis makanan yang 

kelas atas. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang para 

pelaku usaha kecil makanan juga sebagian besar berada di Kecamatan 

Tembalang. Daerah Kecamatan Tembalang terdapat beberapa kampus 

ini merupakan tempat lokasi usaha yang baik untuk membuka jenis 

usaha makanan. 

Penelitian ini adalah hasil replikasi dari jurnal Endang Purwanti 

tahun 2012. Jurnal tersebut menganalisis tentang pengaruh 

karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran terhadap 

perkembangan usaha UMKM di Desa Dayaan. Hasilnya adalah 
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menunjukan bahwa karakteristik wirausaha dan modal usaha secara 

individu berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha. 

Sedangkan strategi pemasaran secara individu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perkembangan usaha. Tetapi jika secara bersamaan 

dapat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha. Hal ini 

dapat dijelaskan di dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan 

strategi pemasaran yang tidak langsung di jual kepada konsumen tetapi 

kepada para pedagang dengan tidak menggunakan label, merk produk, 

dan penetapan harganya hanya mengikuti pesaing saja, tidak 

menggunakan strategi penentuan harga.  

Kemudian di dalam jurnal Reni Shinta Dewi tahun 2013 , 

menganalisis tentang pengaruh faktor modal psikologis, karakteristik 

Enterpreneur, inovasi, manajemen sumber daya manusia, dan 

karakteristik UKM berpengaruh terhadap perkembangan usaha 

pedagang di pasar tradisional. Hasilnya adalah variabel faktor modal 

psikologis, karakteristik entrepeneur, inovasi, manajemen sumber daya 

manusia dan karakteristik UKM mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan usaha pedagang di pasar tradisional. Variabel yang 

mempunyai pengaruh yang besar adalah modal psikologis. 

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan penulis ternyata 

tingkat UMKM di daerah Sambiroto masih rendah. Hal ini ditunjukan 

dengan jawaban wawancara oleh beberapa pemilik UMKM yang 

menyatakan bahwa SDM masih kurang kompeten, modal yang 

terbatas, kurang ulet, kurang percaya diri, kurang inovatif dan kreatif.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitan dengan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 

WIRAUSAHA, MODAL USAHA, STRATEGI PEMASARAN, 

SUMBER DAYA MANUSIA, TERHADAP PERKEMBANGAN 

USAHA UMKM WARUNG MAKAN DI DAERAH SAMBIROTO 

SEMARANG“. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini yang 

menjadi pokok permasalahan adalah : 

1. Bagaimana pengaruh karakteristik wirausaha terhadap 

perkembangan usaha UMKM Warung Makan di daerah Sambiroto 

Semarang ? 

2. Bagamana pengaruh Modal usaha terhadap perkembangan usaha 

UMKM Warung Makan di daerah Sambiroto Semarang ? 

3. Bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap perkembangan 

usaha UMKM Warung Makan di daerah Sambiroto Semarang ? 

4. Bagaimana pengaruh sumber daya manusia  terhadap 

perkembangan usaha UMKM Warung Makan di daerah Sambiroto 

Semarang ? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 

karakteristik wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran, sumber daya 

manusia terhadap perkembangan usaha UMKM di daerah Sambiroto 

Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Untuk membantu peneliti dalam mengembangkan penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh karakteristik 

wirausaha, modal usaha, strategi pemasaran, sumber daya manusia 

terhadap perkembangan usaha UMKM di daerah Sambiroto Semarang. 

Dapat memberikan masukan kepada para pengusaha UMKM di  

Sambiroto agar dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


