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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada jaman yang serba ada dan praktis ini yang semakin 

berkembang pesat membuat manusia tidak mau ketinggalan akan trend-

trend baru dan hal itu membuat manusia semakin banyak pengeluaran untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Contohnya saja seperti memenuhi 

kebutuhan akan gaya hidup modern, gaya hidup sehat, gaya hidup bebas, 

dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan akan gaya hidup manusia pasti 

memerlukan uang untuk memenuhinya. Agar manusia memiliki uang, 

manusia harus bekerja atau harus mempunyai karier untuk memenuhi semua 

kebutuhannya. Dengan demikian, setiap orang bisa saja bekerja dengan 

orang lain di sebuah perusahaan atau membuka usaha sendiri. 

Seiring dengan berjalannya era globalisasi saat ini, banyak sekali 

persaingan bisnis di segala bidang. Contohnya saja seperti membuka bisnis 

café atau restoran. Banyak sekali café atau restoran yang memiliki desain 

yang menarik, unik, dan bahkan hampir serupa (salah satunya adalah dalam 

hal menu makanan) saling bersaing dan mampu bertahan dengan persaingan 

yang semakin ketat ini. Namun di sisi lain persaingan ketat ini tidak 

mempengaruhi pemilik café baru untuk membukan café nya sehingga perlu 

untuk diteliti strategi yang dimiliki pemilik café dalam menjalankan 

bisnisnya agar mampu bertahan. 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah sebuah usaha yang 

dilakukan untuk menuangka ide-ide kreatif dan inovatif dengan 

memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai 

melalui kesempatan bisnisnya (Zimmerer dalam Suryana, 2013). Untuk 

memperoleh keuntungan seorang wirausaha harus bisa menciptakan bisnis 

baru, berani menghadapi resiko, dan menghadapi ketidakpastian dengan 

cara melihat peluang dan mengkombinasikan sumber daya yang ada untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. Hisrich (2013), juga mengemukakan 
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bahwa kewirausahaan adalah sebagaimana terdapat suatu proses dalam 

menciptakan sesuatu yang berbeda dalam mencurahkan usaha dan waktu 

untuk menghasilkan nilai, yang diikuti dengan pengeluaran modal, fisik, 

resiko, dan yang kemudian dari dari proses itu menghasilkan sebuah balas 

jasa berupa uang, kemudian kepuasaan akan pribadi itu sendiri. 

Berwirausaha diartikan sebagai perpaduan antara perwatakan 

pribadi, keuangan, dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha berarti 

pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel, dan imajinatif, mampu 

merencanakan suatu hal yang ingin dicapai, mampu mengambil dan 

menanggung resiko, dan mengambi berbagai keputusan dan tindakan untuk 

untuk mencapai suatu tujuan (Meredith, 2014). Menurut Bygrave (dalam 

Suryana, 2013), wirausahawan adalah individu yang mampu mendapatkan 

peluang dan mampu membentuk sebuah organisasi untuk mengejar 

peluang-peluang tersebut. 

Bisnis café saat ini sangat berkembang seperti di Kota Semarang. 

Café banyak berkembang di kota Semarang karena pergi ke café saat ini 

merupakan gaya hidup yang sedang trend bagi generasi milenial sehingga 

banyak pengusaha banyak membuka café yang menyasar ke generasi 

tersebut. Hal ini membuat persaingan di antara kafe sangat ketat. Namun 

dari kondisi tersebut, pemilik kafe masih bertahan dalam membuka kafenya 

tersebut hingga saat ini sehingga perlu diteliti mengenai karakteristik 

wirausaha kafe ini. Pemilik memperkenalkan bisnisnya tersebut kepada 

pelanggannya melalui media sosial dan event offline. Selain itu diadakan 

event-event live music, dan memperbanyak promosi melalui media sosial. 

Café di Semarang ini antara lain adalah Inn Cafe and Soju Bar, dan Scoop 

yang bertempat di daerah Rinjani, café lainnya adalah Bestcamp Café, Gala 

Steak & Pizza dan Twelve Cafe. 

Karakteristik kewirausahaan yang kuat akan mampu membantu 

wirusahawan melewati masa yang sulit dalam pekerjaannya dan bertahan 

dalam bisnis. Persaingan antar wirausahawan café yang sangat ketat 

membuat perlu adanya penelitian mengenai karakteristik kewirausahaan 
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pengusaha café yang dapat bertahan dalam melalui persaingan yang 

semakin kuat ini. Karakterisitik kewirausahaan yang dimiliki oleh pemilik 

Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak & Pizza dan 

Twelve Cafe akan diteliti dengan menggunakan teori karakteristik 

kewirausahaan dari Scarborough dan Zimmerer dalam mencapai 

kesuksesaan dengan persaingan yang semakin ketat ini. Karakteristik 

kewirausahaan Scarborough dan Zimmerer memiliki delapan indikator 

yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dengan karakteristik 

kewirausahaan Meredith maupun Bygrave sehingga dipandang lebih 

lengkap dan dipilih sebagai teori untuk mengidentifikasi karakteristik 

kewirausahaan pemilik Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, Gala 

Steak & Pizza dan Twelve Cafe dalam penelitian ini. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik 

kewirausahaan pada pemilik Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, 

Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe menurut teori dari Scarborough dan 

Zimmerer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik 

kewirausahaan pada pemilik Inn Cafe and Soju Bar, Scoop, Bestcamp Cafe, 

Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe menurut teori dari Scarborough dan 

Zimmerer. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi pemilik cafe 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemilik Inn Cafe and Soju Bar, 

Scoop, Bestcamp Cafe, Gala Steak & Pizza dan Twelve Cafe bisa lebih 

mendalami karakteristik kewirausahaan untuk mengembangkan 

bisnisnya untuk dapat bersaing seiring perkembangan jaman. 

b. Bagi Pembaca 

Untuk para pembaca hasil dari penelitian ini dapat dijadikan contoh 

untuk menjadi wirausaha yang baik, sebagai referensi dan wawasan bagi 

yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama. 


