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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, banyak pembangunan pusat perdagangan seperti usaha warung 

kopi. Salah satunya adalah di Kabupaten Gresik, banyak masyarakat yang 

membuka usaha tersebut. Dalam kondisi seperti ini, persaingan menjadi lepas 

kendali dan dikenal dengan hypercompetition. Dalam mememnuhi kebutuhan 

sehari-hari, manusia bersaing dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari serta mengatasi masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, 

tenaga dan pikiran yang mereka miliki juga tersedianya modal dengan 

lingkungan yang mendukung. 

Maraknya pembangunan pusat perdagangan seperti usaha warung kopi yang 

sangat banyak, menyebabkan masyarakat membuka usaha tersebut sehingga 

tidak heran jika di Gresik terdapat banyak warung kopi yang berjajar. Dalam 

situasi ini maka persaingan bisnis menjadi lepas kendali dan dikenal dengan 

istilah hypercompetition, Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

manusia bersaing serta berjuang untuk tetap bertahan hidup dan mengatasi 

masalahnya dengan memanfaatkan sumber daya alam, tenaga dan pikiran yang 

dimilikinya, serta tersedianya modal yang ada pada diri serta lingkungannya.       

Ketidakmampuan lapangan kerja menyerap tenaga kerja yang ada dan 

rendahnya tingkat keahlian yang dimiliki masing-masing individu 
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mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal. 

Dikarenakan sulit dan ketatnya persaingan dalam sektor formal, maka banyak 

tenaga kerja yang beralih ke sektor informal. Sebab pada sektor informal tidak harus 

memiliki pendidikan yang tinggi dan tidak harus memiliki ketrampilan atau keahlian 

tetapi dibutuhkan keuletan dan kesabaran. Salah satu bentuk usaha sektor informal 

tersebut adalah usaha warung kopi.  

Kabupaten Gresik bisa dikatakan gudangnya usaha warung kopi karena di satu 

kecamatan saja bisa terdapat puluhan hingga ratusan pengusaha warung kopi. Hal 

ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Gresik memiliki kebiasaan dan hobi 

nongkrong atau yang biasa disebut ngopi. Hal tersebut bukanlah hal yang tabu lagi 

di Kabupaten Gresik dan bisa dikatakan sebuah budaya bagi masyarakat Gresik. 

Maka tak heran jika di satu kecamatan bisa terdapat banyak warung kopi berjajar. 

Kabupaten Gresik juga dijuluki sebagai kota industri yang dimana banya 

perusahaan besar yang berdiri di Kabupaten Gresik, sehingga banyak tenaga kerja 

yang menghabiskan waktu istirahat di warung kopi untuk melepas lelah setelah 

bekerja. Dalam hal membuka usaha warung kopi si pemilik bisa dikatakan tidak 

harus punya modal besar pada saat memulai usaha ini. Untuk mengawali sebuah 

usaha di bidang perdagangan, salah satu hal paling penting yang di butuhkan adalah 

modal. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung 

maupun tidak langsung dalam proses produksi. Dalam penelitian ini modal yang di 

maksud adalah modal awal. Menurut Firdausa (2013), faktor yang penting lain 

dalam menjalani usaha adalah lama usaha.  
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Dengan banyaknya tenaga kerja yang ada di Kabupaten Gresik dan juga 

kalangan remaja yang juga suka menghabiskan waktu kosongnya di warung kopi 

membuat usaha warung kopi di Gresik bisa dikatakan dalam usaha yang cukup 

efisien untuk mendapaatkan pendapatan bagi pemilik usaha warung kopi tersebut. 

Jadi tidak heran jika di Kabupaten Gresik banyak masyarakat yang membuka usaha 

warung kopi. Mengingat efisiensi membuka usaha ini sangat tinggi untuk mendapat 

keuntungan yang bisa dibilang besar perbulannya atau bisa sampai melebihi nilai 

UMR Kabupaten Gresik. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil usaha warung kopi di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik 

? 

2. Berapa besar tingkat pendapatan usaha warung kopi di Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik ? 

3. Bagaimana tingkat titik impas (BEP) pendapatan usaha warung kopi di 

Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak melebar maka, diperlukan batasan masalah. Sehingga 

peneliti hanya melakukan penelitian dengan mengambil data mengenai profil 

usaha, pendapatan dan tingkat titik impas (BEP) pendapatan usaha warung kopi 

yang ada di Kecamatan Gresik. 
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 Penelitian ini dilakukan di salah satu Kecamatan yang ada di Gresik yaitu di 

Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, Jawa timur, dimana di kecamatan 

tersebut terdapat banyak usaha warung kopi yang berada di lokasi tersebut. 

1.4. Tujuan Masalah 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui profil usaha warung kopi di di Kecamatan Gresik, Kabupaten 

Gresik. 

2. Mengetahui seberapa besar tingkat pendapatan usaha warung kopi di 

Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. 

3. Mengetahui tingkat efisiensi dan titik impas usaha warung kopi di Kecamatan 

Gresik, Kabupaten Gresik. 

1.5. Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam pembuatan proposal kegiatan ini adalah : 

1. Bagi Instansi terkait 

Sebagai informasi model pembinaan yang harus dilakukan terhadap 

pelaku usaha warung kopi di Gresik sebagai upaya peningkatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Bagi Pelaku Usaha 

Dapat digunakan untuk pedoman dalam usaha peningkatan pendapatan 

pada industri kecil menengah 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

        Dapat digunakan sebagai bahan kajian atau referensi bagi peneliti lain 

untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang terkait dengan mengambil 

objek pengusaha warung kopi. 

 


