
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas suatu bangsa sangat tergantung pada bagaimana kemampuan dan 

kemauan serta semangat sumber daya manusianya sebagai aset utama dan terbesar 

dalam mengembangkan potensi bangsa. Peningkatan kualitas sumber daya 

manusia akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan kreatif. 

Dengan demikian akan memberikan dampak pada penciptaan usaha-usaha baru 

yang dapat menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, semakin maju suatu negara 

menyebabkan semakin banyak pula orang yang terdidik. Namun, kemajuan ini 

apabila tidak didukung oleh perluasan lapangan kerja dan peningkatan keahlian 

sumber daya manusia menyebabkan banyak ditemui para lulusan akademik yang 

memperpanjang daftar pengangguran. 

Sejarah sudah membuktikan bahwa sebenarnya bangsa indonesia memiliki 

dasar spirit dan ketrampilan yang unik di masing - masing daerah seperti orang 

Minang, Jawa, Banjar dan Papua dan hampir di semua daerah memiliki keunikan 

masing-masing dalam menghasilkan produk dan komoditas yang dikembangkan 

oleh para pengusahanya. Kewirausahaan sebagai salah satu faktor produksi sangat 

diperlukan untuk menggabungkan faktor-faktor produksi lainnya seperti alam, 

tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan 

masyarakat secara efisien dan menguntungkan. 
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Berdasarkan fakta tersebut maka kewirausahaan (entrepreneurship) 

memiliki peranan yang sangat penting. Kewirausahaan memiliki peranan untuk 

menambah daya tampung tenaga kerja, generator pembangunan, contoh bagi 

masyarakat lain, membantu orang lain, memberdayakan karyawan, hidup efisien, 

dan menjaga keserasian lingkungan. Jiwa kewirausahaan akan mendorong 

seseorang memanfaatkan peluang yang ada menjadi sesuatu yang 

menguntungkan. Pendorong utama meningkatnya kebutuhan akan 

entrepreneurship adalah munculnya ragam kesempatan berusaha dalam produksi, 

distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. 

Sukses tidaknya perusahaan amat tergantung pada kualitas pengelolaan 

dalam segala aspek yang terkait dengan operasionalnya. Keberhasilan suatu usaha 

dapat diukur dari berbagai segi, diantaranya dari hasil penjualan, adanya 

peninkatan atau pertambahan penjualan dari waktu ke waktu akan mempengaruhi 

laba yang dipatkan semakin meningkat. Berhasil tidaknya suatu usaha dapat 

diketahui dari membesarnya skala usaha yang dimiliki, Keberhasilan usaha 

diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu 

proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan 

adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan omzet penjuala 

dan lain-lain (Bienayme dalam Novari, 2002) 

Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, 

dimana segala aktifitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu 

keberhasilan. keberhasilan usaha untuk menunjukkan suatu keadaan usaha yang 

lebih baik/unggul dari pada masa sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan 
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pernyataan yang dikemukakan oleh moch. Kohar Mudzakar (1998) yang 

menyatakan bahwa: keberhasilan usaha adalah suatu keadaan yang 

menggambarkan lebih daripada lainnya sederajat atau sekelasnya. Menurut 

pendapat moch. kohar mudzakar tersebut menjelaskan bahwa suatu usaha 

dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan periode 

sebelumnyaatau dengan perusahaan sekelasnya. 

Wirausaha yang berhasil mempunyai kepekaan untuk sifat mawas diri, 

kecenderungan melakukan pekerjaan sendiri, memiliki banyak macam dorongan, 

sifat menyesuaikan diri dengan baik dan senang petualangan.Seorang pengusaha 

harus mampu dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, 

kiat, dan sumber, daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi 

tantangan hidup untuk mencari peluang menuju sukses.  

Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk 

menciptakan peluang.untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses, memiliki 

bakat saja tidak cukup, tetapi harus memiliki pengetahuan mengenai aspek usaha 

yang akan ditekuni, berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi tinggi yang 

mengambil risiko dalam mengejar tujuannya. 

Sikap atau karakteristik pengusaha merupakan bagian penting dalam 

kewirausahaan. Karakteristik pengusaha akan menentukan keberhasilan dalam 

menjalankan dan mengembangkan usaha. karakteristik pengusaha yang hakiki 

dari kewirausahaan yaitu: Percaya diri adalah keyakinan atas kekuatan dan 



4 
 

kemampuan diri. berorientasi tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, 

keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. 

Kelurahan Purwantoro Kota Malang memiliki beberapa usaha kecil dan 

menengah yang diantaranya merupakan sektor industri rumah tangga yang 

memproduksi keripik tempe dan perdagangan makanan khas kota Malang yang 

cukup berhasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari skala usaha dan konsistensi 

usaha sampai saat ini. Pentingnya melakukan penelitian Karakteristik pengusaha 

dan keberhasilan usaha pada industri keripik tempe sanan Kota Malang, 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan usaha pada 

industri ini jika dilihat dari beberapa indikator keberhasilan usaha yaitu 

peningkatan output produksi, dari hasil survei peneliti bahwa hasil output 

produksi keripik tempe kurang konsisten dari setiap waktu ke waktu, karena tidak 

adanya rencana penjualan dan target penjualan. Untuk dari segi peningkatan 

jumlah karyawan bahwa tidak adanya peingkatan jumlah karyawan dari beberapa 

tahun terakhir ini. 

Sedangkan Karakteristik pengusaha akan menentukan keberhasilan dalam 

menjalankan dan mengembangkan usaha. karakteristik pengusaha kurang dimiliki 

oleh pengusaha keripik tempe sanan kota malang, dapat dilihat dari hasil survei 

peneliti lakukan bahwa kurang adanya kepercayaan diri dan berani pengambilan 

resiko untuk mengembangkan usaha dalam skala yang lebih tinggi, kurang adanya 

penekanan tugas karyawan dalam bidang produksi jadi hasil yang dicipai tidak 

konsisten dari waktu kewaktu, dan kurangnya perencaan usaha untuk periode 

yang akan datang. 



5 
 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Penjualan dan Jumlah karyawan pada bulan April, 

Mei dan Juni 2013 

N

o 
Pengusaha 

Jumlah Penjualan (Unit) Jumlah Karyawan (Orang) 

April Mei Juni Juli Agst Sept April Mei Juni Juli Agst Sept 

1 Ibu Bawon 1400 1500 1650 1500 1550 1600 21 18 15 18 20 20 

2 Bpk. Priyo 1000 1050 1050 1050 1100 1000 6 7 7 8 9 9 

3 Ibu Nurjannah 1300 1350 1400 1350 1400 1500 9 9 9 10 11 11 

4 Hj. Maimunah 1000 1000 1000 1000 1100 1100 6 7 8 9 9 9 

5 Hailami 1000 1000 1200 1000 1050 1100 7 8 8 9 9 10 

6 Maria Ulfa 1200 1120 1300 1120 1300 1350 8 8 8 7 8 8 

7 Tanty 900 950 1000 950 1000 1100 5 5 5 5 6 7 

8 Choiri 1000 1000 1100 1000 1100 1150 8 8 8 9 9 9 

9 Moh. Tohir 900 950 1150 950 1000 1100 6 6 6 8 8 9 

10 Umi Jamiati 1000 1000 1100 1000 1100 1250 7 9 10 11 13 13 

11 Siti Djuariyah 1000 1000 1000 1000 1100 1200 8 7 8 9 10 10 

12 H. Ikrom 1000 1100 1000 1100 1100 1200 8 8 7 9 9 9 

13 Fitri Aini 1000 1000 1000 1000 1200 1200 5 7 7 8 8 8 

14 A. Sholehudin 900 950 900 950 1000 1000 5 5 7 8 9 9 

15 Yuyun M. 1300 1300 1300 1300 1400 1400 7 7 7 8 9 9 

16 Etik R. 1000 1000 1100 1000 1100 1100 7 8 10 11 12 12 

17 Siti Nur Aini 950 950 1000 950 1000 1050 5 5 5 7 6 7 

18 Saiful Anwar 1000 1000 1100 1000 1000 1100 6 6 7 8 8 8 

19 Sahidris 800 800 900 800 950 1000 4 4 4 5 6 6 

20 Muslikah 700 800 1000 800 1000 1000 5 5 5 6 7 7 

 Sumber : Hasil Wawancara dari Setiap Pengusaha  

Dari hasil wawancara beberapa pengusaha yang peneliti lakukan yaitu 

menurut pengusaha keripik tempe Rizky Barokah (ibu Sri Bawon) bahwa hasil 

penjualan tergantung dari kondisi sosial masyarakat misal dalam kondisi hari libur 

perkualiahan dan sekolah penjualan mengalami penurunan tetapi pada saat waktu 

hari aktif perkuliahan penjualan mengalami peningkatan, kurangnya ketegasan 

dalam mengarahkan karyawan mengakibatkan produktivitas kurang maksimal, 

kurang adanya perencanaan untuk waktu yang akan datang, hanya lebih 
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mementingkan produksi untuk pesenan, dan tidak adanya kemauan untuk 

meingkatkan hasil produksi lebih besar karena takut barang tidak habis terjual.  

Menurut Pungusaha keripik tempe Purnama (Bapak Priya) bahwa produksi 

tergantung dari kondisi sosial masyarakat dan tergantung dari pesanan, kurang 

adanya kreatifitas atau inovasi untuk menciptakan produk baru hanya mengikuti 

perkembangan produk pengusaha sekitar, kurang konsistennya waktu dalam 

mengerjekan produksi mengakibatkan terlambat pengiriman barang ke pembeli 

dan kurangnya ketegasan dalam mengarahkan karyawan mengakibatkan hasil 

produksi kurang baik. 

Menurut pengusaha keripik tempe Ibu Nurjannah (Ibu Nurjanah) bahwa 

kinerja karyawan kurang maksimal mengakibatkan penjualan yang dihasilkan 

mengalami penurunan dan hasil produksi mengalami penuruan, kurang ketegasan 

dalam mengarakan karyawan mengakibatkan pencapaian target produksi tidak 

tercapai, tidak adanya inovasi dalam meningkatkan usaha yang lebih baik dan 

hanya pengikuti perkambangan usaha pesaing disekitar. 

Menurut pengusaha keripik tempe Hemila (Bapak Hailami) bahwa hasil 

hasil produksi tergantung dari pesanan mengakibatkan stok produk sering habis, 

tidak adanya ketegasan kepada karyawan mengakibatkan hasil produksi untuk 

pesanan terlambat, kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam menciptakan produk, 

tidak adanya perencanaan ke depan menyebabkan produktivitas kurang maksimal. 

Dan untuk wawancara pengusaha yang lainnya peniliti tidak cantumkan karena 

memiliki fenomena sama terhadap pengusaha lainnya. 
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Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengangkat tema ini lebih jauh, dengan memilih judul sebagai 

berikut: “ANALISIS KARAKTERISTIK WIRAUSAHA DAN 

KEBERHASILAN USAHA PADA INDUSTRI  KERIPIK TEMPE SANAN 

KOTA MALANG.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat disajikan beberapa masalah pokok sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah keberhasilan usaha pada Industri  Keripik Tempe Sanan Kota 

Malang? 

2) Bagaimanakah karakteristik wirausaha pada Industri Keripik Tempe Sanan 

Kota Malang? 

3) Bagaimanakah keberhasilan Usaha Industri Keripik Tempe Sanan Kota 

Malang ditinjau menurut karakteristik wirausaha? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis hanya membatasi 

penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik kewiraushaan dengan menggunakan 

teori Bukhori Alma (2011) dan Keberhasilan Usaha Menggunakan teori Sukere 

dalam Novari (2002). Sedangkan objek penelitian ini diambil hanya pengusaha 

Industri keripik Tempe sanan yang sudah berwirausaha lebih dari 5 tahun. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui keberhasilan usaha industri keripik tempe sanan Kota 

Malang. 

b. Untuk mengetahui karakteristik wirausaha industri keripik tempe sanan 

Kota Malang. 

c. Untuk mengetahui keberhasilan usaha keripik tempe sanan Kota Malang 

jika ditinjau dari karakteristik wirausaha. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna: 

1. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan tentang karakteristik wirausaha dan Keberhasilan 

Usaha  dalam membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

2. Bagi Akademisi 

Menjadi referensi yang baru tentang karakteristik pengusaha dalam 

membangun Usaha Kecil dan Menengah (UKM), atau menjadi bahan 

pertimbangan untuk peneliti selanjutnya khususnya yang mengambil topik 

sejenis. 
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3. Bagi Pengusaha Industri Keripik Tempe Sanan Kota Malang 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sebagai pertimbangan dalam 

mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 


