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PENDAHULUAN 

Dalam Kompas hari Kamis 11 Desember 2008, dikatakan bukan 

rahasia lagi bahwa tanpa krisis keuangan global (global financial crisis), 

Indonesia sebenarnya sudah diperhadapkan pada ancaman ledakan 

pengangguran terdidik yang semakin tinggi. Ancaman itu semakin serius 

dengan adanya krisis global (Hendro, 2011). Banyak yang menilai bahwa hal 

tersebut dikarenakan oleh jumlah permintaan lapangan pekerjaan lebih banyak 

dari pada jumlah lapangan pekerjaan itu sendiri. Hal tersebut dinilai sama oleh 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Dimana setiap tahunnya 

jumlahnya pengangguran bertambah 1,3 juta orang. Menurut Sulisto, ketua 

KADIN, menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 9 juta orang. 

Hal ini terjadi karena jumlah pertumbuhan angkatan kerja tidak seimbang 

dengan pertumbuhan lapangan kerja khususnya sector formal 

(http://antaranews.com).  

Kondisi dimana jumlah permintaan lapangan pekerjaan lebih banyak 

dari pada jumlah lapangan pekerjaan membawa dampak yang kurang baik. 

Jumlah pengangguran yang terus meningkat akan membahayakan 

perekonomian Negara. Seperti yang di ungkapkan oleh Menko Perekonomian, 

Hatta Rajasa : “Kalau generasi muda yang jumlahnya besar itu menganggur, 

bahaya bagi perekonomian bangsa ini”. Baginya jumlah besar generasi muda 

perlu di optimalkan. Bila tidak, ancaman  pengguran yang cukup besar bisa 

terjadi di negeri ini. Langkah yang baik dalam pemberdayaan generasi muda 

saat ini ialah dengan pemberdayaan generasi muda yang dapat membuka 

lapangan pekerjaan untuk diri sendiri atau orang lain (http://www.fajar.co.id).  

Apa yang diungkapkan oleh Hatta Rajasa yakni pemberdayaan 

generasi muda dengan membuka lapangan kerja baru baginya dan orang lain 

sering didengar dengan istilah wirausaha. Atau dalam Bahasa Inggris disebut 

dengan entrepreneur. Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang wirausaha atau 

entrepreneur dikenal dengan kewirausahaan atau entrepreneurship. 

Kewirausahaan bukan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam waktu 

http://www.suaramerdeka.com/
http://www.fajar.co.id/
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sekejap, melainkan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola 

semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna 

mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir 

(Hendro, 2011). 

Di Indonesia sendiri, jumlah masyarakat yang memutuskan untuk 

menjadi wirausaha belum begitu banyak. Data sebelumnya menyebutkan 

jumlah wirausaha di Indonesia hanya 0,36 persen. Di tahun 2012 terjadi 

peningkatan jumlah masyarakat yang memutuskan untuk menjadi wirausaha. 

Peningkatan tersebut di tandai dengan meningkatnya jumlah wirausaha 

menjadi 1,55 persen. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 

Syarief Hasan mengatakan, pihaknya menargetkan jumlah wirausaha dapat 

mencapai dua persen dari jumlah penduduk pada tahun ini. Angka tersebut di, 

anggap ideal bila dihitung dari jumlah total sebuah Negara 

(http://www.antaranews.com). 

Ketua Umum KADIN Indonesia Sulisto, mengungkapkan bahwa 

angkatan kerja muda perlu didorong untuk menjadi wirausahawan. Ia pun 

mengungkapkan jumlah wirausahawan perlu ditingkatkan sebagai bagian 

penting dalam strategi baru untuk mengatasi pengangguran. “Kita perlu 

mendorong angkatan kerja muda untuk menjadi entrepreneur daripada terus 

berharap menjadi karyawan,” ungkapnya (http://m.kompas.com). Dengan kata 

lain, sebuah langkah yang sangat baik bila angkatan kerja muda memulai karir 

bukan sebagai karyawan, melainkan sebagai seorang wirausaha yang bekerja 

sendiri dan memberikan kesempatan kerja kepada orang lain. 

Terkait dengan dorongan kepada angkatan muda untuk memulai karir 

sebagai wirausaha seperti yang diungkapkan Sulisto, ada fenomena menarik 

yang terjadi di daerah sekitar Universitas Kristen Satya Wacana, atau biasa di 

sebut dengan Kampus UKSW. Fenomena yang ditemukan penulis yakni 

munculnya usaha-usaha disekitar kampus UKSW. Berkaitan dengan fenomena 

yang ditemukan, maka penulis tertarik dan bermaksud untuk menganalisis 

alasan yang memotivasi sehingga muncul usaha-usaha di sekitar kampus 

http://www.antaranews.com/
http://m.kompas.com/
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UKSW. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang 

memotivasi para pengusaha sehingga membuka usaha di sekitar kampus 

UKSW. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon 

pengusaha lain yang juga berminat untuk membuka usaha di lokasi sekitar 

kampus UKSW.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Wirausaha (Entrepreneur) 

Menjadi wirausaha berarti memadukan perwatakan pribadi, keuangan, 

dan sumber-sumber daya di dalam lingkugan Anda. Menjadi wirausha berarti 

memiliki kemampuan menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang, 

mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk 

memperoleh keuntungam dari peluang-peluang itu (Meredith, 2000). Itulah 

mengapa menjadi seorang wirausaha tidak semudah menjadi seorang 

karyawan. Diperlukan kemampuan agar dapat menyeimbangkan sumber-

sumber yang disebutkan di atas agar usaha yang dijalankan dapat berjalan 

dengan baik dan lancar.  

Meredith (2000) menuliskan bahwa seorang wirausaha  harus belajar 

tentang diri sendiri, jika ia bermaksud untuk mecapai tujuan yang sesuai 

dengan apa yang paling anda inginkan dalam hidup ini. Terimalah diri anda 

sebagaimana adanya, dan cobalah tekankan kekuatan-kekuatan anda dan 

kurangilah kelemahan-kelemahan anda. Ini berarti seorang wirausaha wajib 

mengenal diri sendiri. Erat kaitannya wirausaha dengan bagaimana seseorang 

mengerti sifat dan karakter dirinya sendiri. Sehingga hal tersebut dapat 

membantunya dalam menjalankan usahanya. Kebanyakan wirausaha 

mempunyai tujuan-tujuan dan pengharapan tertentu. Semakin jelas tujuan-

tujuannya, semakin besar kemungkinan ia mencapainya. 

Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprende, yang 

berarti berpetualang, pengambilan resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang 

mengusahakan suatu pekerjaan tertentu), dan pencipta yang menjual hasil 
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ciptaanya (Hendro, 2011). Mengikuti perkembangan jaman, arti kata dari 

entrepreneur mengalami perkembangan. Hal tersebut terkait para ahli-ahli 

yang mengungkapkan pengertian mereka terhadapt wirausaha (Alma, 

2010:23). 

Pengertian wirausaha menurut Joseph Schumpeter (Alma, 2010:24) 

adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang sudah ada dengan 

memperkenalkan barang atau jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk 

organisasi baru atau mengelola bahan baku baru. Orang tersebut melakukan 

kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun bisa pula dilakukan 

dalam organisasi bisnis yang sudah ada. Suatu usaha baru atau melanjutkan 

usaha yang sudah ada merupakan sebuah keputusan seseorang yang akan 

memulai karir sebagai seorang wirausaha.  

 

Motivasi Berwirausaha. 

Motivasi adalah suatu perubahan tenaga yang diandai oleh dorongan 

efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Karena kelakuan manusia selalu 

bertujuan, dapat disimpulkan bahwa perubahan tenaga yang memberi kekuatan 

bagi tingkah laku mencapai tujuan, telah terjadi didalam diri seseorang 

(Soemanto, 1987). Seseorang yang berwirausaha termotivasi untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Teori hirarki kebutuhan Maslow (Kristanto, 

2009:14) mampu menjelaskan motivasi orang melakukan kegiatan usaha. Dari 

kebutuhan terendah sampai yang tinggi, kebutuhan tersebut akan memotivasi 

orang melakukan kegiatan usaha. kebutuhan tersebut menjadi tujuan yang ingin 

dicapai oleh seseorang. Kebutuhan-kebutuhan tersebut ialah : 

a. Physiological Need. 

Motivasi seorang melakukan kegiatan kewirausahaan didorong untuk 

mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

 

b. Security Need 

Motivasi melakukan kegiatan usaha, bisnis untuk memenuhi rasa aman 

atas sumberdaya yang dimiliki. 
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c. Social Need 

Motivasi seseorang melakukan kegiatan usaha, bisnis memenuhi 

kebutuhan sosial, berhubungan dengan orang lain dalam suatu 

komunitas. 

 

d. Esteem Need 

Motivasi melakukan kegiatan usaha, bisnis untuk memenuhi rasa 

kebanggaan, diakuinya potensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan 

bisnis. 

 

e. Self Actualization Need 

Melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan aktualisasi 

diri. Menghasilkan sesuatu yang diakui secara umum bahwa hasil 

kerjanya dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Motivasi berwirausaha dapat muncul atas dorongan dari guru sekolah 

bisa datang dari teman sepergaulan, lingkungan family, sahabat dimana mereka 

dapat berdiskusi tentang ide wirausaha masalah yang terjadi dan cara-cara 

mengatasi masalah. Pendidikan formal dan pengalaman bisnis kecil-kecilan 

yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi potensi utama untuk menjadi 

wirausaha yang berhasil. Oleh sebab itu, Hisrich dan Peters mengungkapkan 

bahwa entrepreneur are not born-they develop (Alma, 2010:7). 

Diungkapkan oleh Daryanto (2012:12) seseorang yang termotivasi untuk 

berwirausaha akan dipengaruhi motif berprestasi, yaitu suatu nilai sosial yang 

menekankan pada hasrat untuk pencapaian yang terbaik guna mencapai 

kepuasan seara pribadi, dengan faktor dasar adalah adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Adalah hal yang sangat manusiawi bila seseorang perlu 

memenuhi kebutuhan yang ia perlukan. Setidaknya ada empat alasan sehingga 

seseorang termotivasi untuk berwirausaha, yaitu : 

1. Alasan keuangan yaitu mencari nafkah, untuk menjadi kaya, untuk 

mencari pendapatan tambahan, dan sebagai jaminan stabilitas keuangan. 

2. Alasan sosial, yaitu memperoleh gengsi/status, untuk dapat dikenal dan 

dihormati, untuk menjadi contoh bagi orang lain, dan agar dapat bertemu 

banyak orang. 
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3. Alasan pelayanan, yaitu memberi pekerjaan kepada masyarakat, utuk 

menatar masyarakat, untuk membantu ekonomi masyarakat, demi masa 

depan keluarga. 

4. Alasan pemenuhan diri, yaitu untuk menjadi mandiri, untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang 

lain, untuk menjadi lebih produktif dan menggunakan kemapuan pribadi. 

Alasan berwirausaha yang diungkapkan oleh Daryanto ialah 

kemungkinan-kemungkinan yang memotivasi seseorang untuk menjadi seorang 

wirausaha. Alasan pemenuhan diri, diantaranya adalah menghindari 

ketergantungan pada orang lain. Menurut Saiman (2009:25) salah satu bentuk 

ketergantungan pada orang lain ialah menjadi seorang karyawan. Saiman 

menjelaskan bahwa seseorang dapat terpicu menjadi seoang wirausaha 

berkaitan dengan peristiwa sebagai seorang karyawan. Pemicu lainnya dapat 

berupa perbedaan karakteristik antara karyawan dan wirausaha. perbedaan 

karakteristik menurut Saiman dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 
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Tabel 1 Perbedaan Karakteristik Wirausaha dan Karyawan 

  Wirausaha Karyawan 

1 Penghasilan bervariasi atau tidak 

teratur, sehingga pada tahap awal sulit 

mengatur (tidak merasa aman) karena 

penghasilan tidak pasti. 

Memiliki penghasilan pasti atau 

teratur, sehingga mudah diatur (rasa 

aman) meskipun gaji kecil. 

2 Memiliki peluang yang lebih besar 

untuk menjadi orang kaya, 

penghasilan sebulan dapat menutupi 

pengeluaran atau biaya hidup untuk 

satu tahun 

Peluang kaya relatif (sangat 

bergantung kemujuran dan karir) 

3 Pekerjaan bersifat tidak rutin Pekerjaan bersifat rutin 

4 Kebebasan waktu yang tinggi (tidak 

terikat oleh jam kerja) 

waktu tidak bebas (terikat) pada 

jadwal/jam kerja perusahaan 

5 Tidak ada kepastian (ketidakpastian 

tinggi) dalam banyak hal termasuk 

meramalkan kekayaan 

ada kepastian (dapat diprediksi) dalam 

banyak hal, kekayaan dapat 

diramal/dihitung 

6 Kreativitas dan inovasi dituntut setiap 

saat 

Bersifat menunggu instruksi/perintah 

7 Ketergantungan rendah Ketergantungan tinggi 

8 Berbagai resiko tinggi (aset dapat 

hilang bila dijadikan sebagai 

agunanan dalam pinjaman) dan 

usahanya bangkrut 

Resiko relatif rendah bahkan dapat 

diandalkan 

9 Terbuka peluang untuk menjadi bos Menjadi bos relatif sulit apalagi 

bekerja pada perusahaan keluarga 

10 Tanggung jawab besar Tanggung jawab relative 

 

Menurut Saiman (2009), motivasi berwirausaha dikarenakan imbalan 

yang akan diterima seseorang saat memutuskan menjadi wirausaha. Alasan-

alasan yang memotivasi untuk menjadi wirausaha tersebut diantaranya karena 
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laba, kebebasan, impian, dan kemandirian. Penjelasan dari keempat alasan 

tersebut dijelaskan melalui bagan satu berikut : 

Bagan 1 Imbalan Berwirausaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keempat alasan yang diungkapkan oleh Saiman berkemungkinan 

menjadi motivasi yang menggerakan seseorang menjadi wirausaha. Alasan 

mana yang memotivasi bergantung masing-masing orang yang memutuskan 

menjadi wirausaha. 

Berkaitan dengan alasan yang memotivasi seseorang menjadi wirausaha, 

Buchari Alma (Saiman, 2009:28) mengungkapkan bahwa ada keuntungan-

keuntungan yang didapatkan seseorang ketika memutuskan menjadi wirausaha. 

Keuntungan-keuntungan tersebut berkemungkinan menjadi alasan yang 

memotivasi seseorang menjadi wirausaha. keuntungan tersebut ialah : 

 

 

 

Imbalan Berwirausaha 

Laba Kebebasan Impian Kemandirian 

Dapat 

menentukan 

berapa laba yang 

dikehendaki, 

keuntungan 

yang diterima, 

dan berapa yang 

akan dibayarkan 

kepada pihak 

lain atau 

pegawainya. 

Bebas mengatur 

waktu, bebas 

dari supervise, 

bebas dari aturan 

main yang 

menekan/interve

nsi, bebas dari 

aturan budaya 

organisasi/perus

ahaan. 

Bebas mencapai 

standar hidup 

yang 

diharapkan, 

lepas dari 

rutinitas kerja 

yang 

membosankan 

karena harus 

mengikuti visi-

misi-impian 

orang lain, 

imbalan untuk 

menentuka 

nasib/visi-misi-

impian sendiri. 

Memiliki rasa 

bangga karena 

dapat mandiri 

dalam segala hal 

seperti 

permodalan, 

mandiri dalam 

pengelolaan/man

ajemen, madiri 

dalam 

pengawasan, 

serta menjadi 

manajer 

terhadap diri nya 

sendiri 
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1. Tercapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

sendiri, 

2. Terbuka peluag untuk mendemostrasikan potensi seseorang secara 

penuh, 

3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara 

maksimal, 

4. Terbuka peluang untuk membantu  masyarakat dengan usaha-usaha 

konkret, 

5. Terbuka peluang untuk menjadi bos minimal bagi dirinya sendiri. 

Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi seorang wirausaha, ia 

berkesempatan untuk mendapatkan salah satu atau semua keuntungan yang 

disebutkan di atas. Dengan menjadi seorang wirausaha, seseorang 

mendapatkan kesempatan yang tidak didapatkan oleh seseorang atau kelompok 

yang menjadi karyawan. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif untuk mendapatkan data seperti yang diharapkan. Pengertian metode 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006), mendefinisikan 

metodologi kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan  dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat di amati. Mereka berpendapat, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistic (utuh). Penelitian kualitatif dalam 

penelitian kali ini difokuskan kepada kualitatif deskriptif. Pemilihan tersebut 

dikarenakan agar peneliti dapat menyajikan data secara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dalam memahami 

fenomena yang dialami informan penelitian (Moleong, 2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah ragam jenis usaha yang berada di 

area belakang kampus UKSW. Lebih tepatnya berada di jalan Kemiri Raya, 

jalan Kemiri I, dan jalan Cungkup Sari. Mengingat luasnya daerah dibelakang 
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kampus UKSW dan banyaknya usaha yang berada di sekitar kampus UKSW 

baik yang sudah berjalan lama atau pun usaha-usaha baru yang bermunculan. 

Sampel dari penelitian kali ini adalah pemilik usaha yang berada di lokasi yang 

telah ditentukan. Informan yang menjadi sampel dalam penelitian berjumlah 

sepuluh orang, yang terdiri dari delapan orang wanita dan dua orang pria. 

Penentuan sampel tidak memiliki kriteria apa pun. 

Dalam pengumpulan data, peneliti memilih untuk melakukan wawancara 

sebagai cara untuk mengumpulkan data penelitian. Target wawancara atau 

sumber data ialah pemilik usaha dan bukan pengelola atau penjaga usaha. 

Jumlah pertanyaan wawancara sebanyak delapan pertanyaan. Dari hasil 

wawancara didapat data yang digunakan untuk diolah dalam penulisan 

penelitian ini. Jumlah informan dan  hasil yang diharapkan dari wawancara 

telah disepakati bersama dengan pembimbing. Profil kesepuluh informan dapat 

dilihat dalam tabel 2 berikut : 
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Tabel 2 Profil Informan 

KETERANGAN PROFIL 

Nama Pemilik : Ibu Dewi - Informan I 

Seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Beliau berasal dari kota Jakarta. 

Kepindahannya ke kota Salatiga bersama keluarga dikarenakan suami yang pindah 

tugas. Kini, kos yang di bangunnya dahulu dihuni 20 mahasiswi. 

Nama Usaha : Kos Kemiri I/2A 

Jenis Usaha : Boarding Home (Kos) 

Lama Berdiri : 12 tahun 

Nama Pemilik : Agung - Informan II 

Sempat bekerja sebagai seorang karyawan, pria yang masih muda memutuskan 

untuk keluar dari pekerjaanya dan membuka sebuah usaha dan mempekerjakan dua 

orang karyawan yang masih muda pula. 

Nama Usaha : ALTHA 

Jenis Usaha : Foto Copy & Alat Tulis 

Lama Berdiri : ± 1 tahun 

Nama Pemilik : Ibu Ruin - Informan III 

Ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Memutuskan menjadi wirausaha setelah 

suaminya meninggal. Menjadi tulang punggung keluarga bagi dirinya dan kedua 

anaknya. 

Nama Usaha : WM. Makan Mba Ni 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : < 1 bulan 

Nama Pemilik : Ibu Agnes Warsinah - Informan IV 
Memulai berjualan mi ayam keliling sejak 30 tahun lalu dengan menggunakan 

gerobak. Setelah usia tidak muda dan tenaga tidak sekuat dulu, akhirnya mencari 

tempat yang dapat di sewa untuk berjualan. Keterbatasan ekonomi memaksa 

mereka untuk meminjam dana dari bank. 

Nama Usaha : 
WM. Mie Ayam, Soto, Sate, & 

Gorengan 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 1 tahun 

Nama Pemilik : Emi Handayani, ST, MBA - Informan V 
Mahasiswi lulusan salah satu universitas di Jogjakarta memutuskan berwirausaha 

setelah merasakan tidak nyamanya bekerja saat magang. Tidak mendapat restu dari 

orang tua menjadi kendala utama, namun sekarang dapat membuktikan bahwa ia 

layak menjadi wirausaha. 

Nama Usaha : Sambel Idjo Neo 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 2 tahun 
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KETERANGAN PROFIL 

Nama Pemilik : Sita - Informan VI 
Ibu dengan dua orang anak pernah bekerja di perusahaan Indomobil. Karena 

pengalaman yang tidak menyenangkan selama bekerja sebagai karyawan, ia 

memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuka usaha. Niatnya membuka usaha 

di barengi dengan keinginannya mebantu suami dalam ekonomi keluarga. 

Nama Usaha : Kios Makan Safira 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 3 bulan 

Nama Pemilik : Ibu Elena - Informan VII 
Hanya berawal dari hobi memasak suami, dan kecukupan materi juga fasilitas yang 

dimiliki, maka kemudia memutuskan untuk membuka usaha berupa depot es krim. 

Sempat berpindah lokasi, kini usaha tersebut menjadi salah satu kuliner yang di 

gemari. 

Nama Usaha : Depot Ice Cream Valentine 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 4 tahun 

Nama Pemilik : Ibu Priska - Informan VIII 
Sebelumnya, bersama dengan suami sudah membuka usaha sejenis di jalan 

Pemotongan Salatiga sejak lama. Melihat peluang baru, suami istri asal kota 

Semarang memutuskan untuk membuka cabang yang kini telah berusia tujuh tahun. 

Nama Usaha : Mie Bandung 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 7 tahun 

Nama Pemilik : Ibu Anastasia - Informan IX 
Memulai usaha dengan tujuan untuk membantu suami mendapatkan penghasilan 

tambahan abgi keluarga. memanfaatkan tanah warisan dari orang tua dan keahlian-

keahlian yang dimiliki maka memutuskan untuk membuka usaha dengan beragam 

jenis. Kini seturut perkembangan usahanya pun semakin berkembang. 

Nama Usaha : ARYOGA 

Jenis Usaha : Foto Copy, Alat Tulis,  Penitipan Motor 

Lama Berdiri : 7 tahun 

Nama Pemilik : Bp. Samudi – Informan X 
Setelah berpindah-pindah pekerjaa, memutuskan membuka usaha warung makan 

yang sesuai dengn bakatnya. Usaha yang seadanya mulai dikenal dan disukai dari 

waktu ke waktu. Bersama istri dan salah satu anaknya terus mempertahankan 

ditengah persaingan yang ada. 

Nama Usaha : Warung Makan 

Jenis Usaha : Kuliner 

Lama Berdiri : 5 tahun 
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Wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang diperlukan dengan 

mengajukan petanyaan-petanyaan yang berkaitan dengan penelitian. 

Wawancara tidak bersifat memaksa, bagi pemilik usaha yang tidak berkenan, 

tidak dilakukan wawancara. Dengan wawancara, diharapkan peneliti dapat 

mengenal pemilik usaha lebih secara personal, agar data yang di dapat lebih 

mengarah kepada pengalaman pribadi (personal) pemilik usaha dalam 

membangun usahanya. Proses validasi data dilakukan dengan cara observasi 

tempat usaha dan bertanya kepada salah satu  orang yang berada dilokasi 

usaha, dimana orang-orang tersebut memiliki hubungan dekat dengan 

informan-seperti saudara atau teman dekat. Juga dengan karyawan yang 

bekerja di usaha tersebut. 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teori-teori yang relevan 

dan yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini. untuk menemukan jawaban, 

digunakan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban utama yang 

dibutuhkan dan jawaban-jawaban lain yang menunjang penelitian ini. 

jawaban-jawaban tersebut kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang 

telah ditentukan.  

Pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan mengacu pada jurnal 

kewirausahaan “Attributions About Entrepreneurship: A Framework and 

Proccess for Ananalyzing Reasons for Starting a Business” (Shaver at al. 

2001). Secara umum pertanyaan-peertanyaan di bagi menjadi empat bagian 

yakni alasan berwirausaha, keyakinan berwirausaha, kendala berwirausaha, 

dan konfirmasi kepemilikan usaha.  

 

DATA DAN ANALISIS 

Berwirausaha Di Mulai Dari Sebuah Alasan 

Setelah melakukan proses pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara kepada para informan yaitu para pemilik usaha yang bersedia 

untuk diwawancara, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang sama dan 
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berbeda dari masing-masing informan. Jawaban tersebut dianalisis dengan 

teori yang telah ditentukan.  

Dalam proses wawancara kepada setiap nara sumber, penulis 

menemukan alasan-alasan yang sama dan juga alasan yang berbeda satu dan 

yang lain yang menggerakkan mereka untuk melangkah memulai usaha yang 

dijalani saat ini. Setiap orang orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-

kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. 

Hal ini merupakan semacam “intuisi” yang mendorong manusia normal untuk 

bekerja dan berusaha (Daryanto, 2012:13). Sebagai contoh beberapa patisipan 

menjadikan kebebasan waktu sebagai alasan yang ingin mereka capai. Hal itu 

dikarenakan ketika dahulu sedang bekerja sebagai karyawan mereka tidak 

memiliki waktu yang lebih seperti ketika mereka sedang berwirausaha seperti 

sekarang. Atau alasan lainnya ialah ingin memiliki penghasilan yang lebih dari 

sebelumnya. Ada pula yang menjadi alasan hampir bagi semua nara sumber 

yakni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena tidak memiliki banyak 

keahlian atau kesempatan bekerja selain menjadi wirausaha maka mereka 

memutuskan untuk membuka sebuah usaha sebagai jalan mereka untuk 

memenuhi kebutuhna sehari-hari.  

Menggunakan teori yang di ungkapkan oleh Daryanto mengenai alasan-

alasan seseorang hingga memotivasi berwirausaha, penulis menganalisis 

jawaban-jawaban para informan dengan menggunakan teori tersebut. Analisis 

tersebut dapat di lihat pada tabel 3 berikut ini : 
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Tabel 3 Analisis Alasan Berwirausaha 

  Informan I  Informan II  Informan III Informan IV Informan V 

Alasan 

Keuangan 

Penghasilan 

tambahan. 

Memiliki penghasilan 

lebih besar dari 

pekerjaan 

sebelumnya 

Sebagai mata pencarian 

bagi keluarga 

Memenuhi kebutuhan 

keluarga dan 

kebutuhan sehari-hari. 

Memiliki kebebasan 

uang 

Alasan Sosial         
Kerinduan menjadi 

seorang pengusaha. 

Alasan 

Pelayanan 
    

Tanggung jawab 

kepada kedua anaknya. 
  

Membantu 

perekonomian 

Negara.  

Alasan 

Pemenuhan Diri 

Memanfaatkan waktu 

luang. Menjalankan 

rencana-Nya yang di 

berikan melalui doa. 

Pelayanan kepada 

mahasiswi. 

Tidak ingin terikat 

dengan orang lain. 

Memaksimalkan hobi 

  

Hidup mandiri setelah 

anak-anak besar dan 

bekerja. 

Memiliki kebebasan 

waktu, menjalankan 

Sunnah Rasul wajib. 
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  Informan VI Informan VII Informan VIII Informan IX Informan X 

Alasan 

Keuangan 

Mendapatkan 

penghasilan 

tambahan 

Membangun usaha 

sebagai penghasilan 

utama. 

Sebagai mata pencarian 

utama. 

Membantu suami 

mendapat penghasilan 

(tambahan). Menjadi 

pendapatan utama 

setelah suami pensiun.  

Pekerjaan utama. 

Alasan Sosial 
Meraih sukses dari 

bawah. 
        

Alasan 

Pelayanan 

Menopang kehidupan 

kedua orang tuan 

(dimasa lansia) 

Penghasilan untuk 

kehidupan keluarga. 
  

Sebagai bekal di hari 

tua. Sebagai sebuah 

warisan kepada anak-

anak. 

  

Alasan 

Pemenuhan Diri 

Tidak ingin menjadi 

karyawan yang 

mendapat tekanan 

dari atasan. Memiliki 

waktu lebih untuk 

anak. 

Pemaksimalan hobi 

memasak suami yang 

dikembangkan 

menjadi usaha. 

Keahlian membuat mi 

tepung yang di 

kembangkan menjadi 

usaha. 

Memaksimalkan hobi 

sehingga dapat 

menghasilkan. 

Memaksimalkan lahan 

kosong yang dimiliki. 

Memanfaatkan bakat 

yang dimiliki. 

Keinginan memiliki 

pekerjaan yang 

menetap. 
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Dari tabel di atas alasan yang menggerakan seseorang menjadi seorang 

wirausaha adalah karena alasan kuangan. Dimana alasan keuangan tersebut 

masih memiliki klasifikasi masing-masing sesuai dengan motif dari para nara 

sumber. Lima dari Sepuluh nara sumber memilih alasan keuangan sebagi 

sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sebagai mata 

pencarian utama. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena keterbatasan 

keahlian yang mereka memiliki, keterbatasan pendidikan, dan kondisi hidup 

yang memaksa. Sehingga dengan sedikit memaksakan diri, para Informan 

termotivasi membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan utama.   

Sedangkan lima nara sumber lainnya memilih alasan keuangan untuk 

mendapatkan penghasilan tambahan, memiliki penghasilan yang lebih dari saat 

mereka berkerja sebagai karyawan kantoran, keinginan untuk bebas uang, 

hingga sebagai sebuah persiapan untuk masa tua kelak. Menjadi seorang 

wirausaha memang tidak seperti karyawan yang memiliki gaji tetap. Akan 

tetapi mereka dapat mengendalikan secara utuh keuangan mereka sendiri. 

Melihat dari alasan yang di ungkapkan para nara sumber, bahwa mereka 

memiliki keinginan untuk dapat mengendalikan pendapatan mereka sendiri. 

Saiman mengungkapkan  (2009:27) seorang wirausaha tidak menunggu hari 

gajian atau tanggal gajian, tetapi setiap hari diharapkan memperoleh 

pendapatan rutin.  

Alasan kedua setelah alasan keuangan ialah alasan pemenuhan diri. 

Tidak semua orang merasa nyaman untuk dapat bekerja bersama orang lain. 

Atau umum disebut sebagai karyawan. Melalui tabel tersebut dua nara sumber 

memiliki keinginan untuk tidak mendapat tekanan dari atasan atau bos dan 

juga bawahan. Keputusan menjadi wirausaha dipicu oleh karena mereka ingin 

lepas dari tekanan yang diberikan kepada mereka. Bentuk pemenuhan diri 

lainnya adalah berbentuk pemanfaatan waktu luang yang mereka miliki disela-

sela kegiatan sehari-hari. Dari sebuah hobi yang umumnya mengeluarkan 

dana, namun bagi dua nara sumber yang memiliki usaha dibidang kuliner 

keahlian memasak mereka ubah menjadi sebuah bidang usaha sehingga hobi 
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menjadi sebuah pemasukan, tidak lagi pengeluaran. Memaksimalkan bakat 

yang telah diberikan, hingga alasan spiritual dapat menggerakan untuk 

memutuskan menjadi seorang wirausaha. Hobi atau kegemaran tersebut 

memang sudah dirasakan lama oleh masing-masing informan. Sehingga 

mereka ingin mengasah lebih dalam dan mengembangkannya menjadi sebuah 

usaha. 

Selain dua alasan utama yang tertulis di atas, dua alasan lain yang 

menggerakan seseorang berminat membuka usaha yaitu alasan sosial dan 

alasan pelayanan bagi beberapa nara sumber menjadi motivasi untuk mereka 

berwirausaha selain alasan-alasan yang mereka ungkapkan sebelumnya. dapat 

memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain sangat mereka harapkan. 

Dengan adanya usaha yang dijalankan sekarang, keinginan tersebut dapat 

diwujudkan. 

Dari hasil wawancara yang di peroleh peneliti dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teori keuntungan berwiausaha yang di tuliskan oleh 

Saiman (2009:26). Yakni mengungkapkan ada pula empat alasan yang 

memotivasi seseorang menjadi wirasusaha. Hasil analisis menggunakan teori 

tersebut dapat di lihat pada tabel 4 berikut ini : 
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Tabel 4 Analisis Imbalan Berwirausaha 

  Informan I  Informan II  Informan III Informan IV Informan V 

Karena Laba 
Sebagai penghasilan 

tambahan. 

Memiliki penghasilan 

yang lebih dari 

sebelumnya (saat 

menjadi Karyawan). 

    

Memiliki kebebasan 

uang (jumlah yang 

dapat di hasilkan 

perhari/perbulan). 

Penghasilan lebih 

besar dari 

sebelumnya (saat 

menjadi karyawan). 

Karena 

Kebebasan 

Mengisi waktu luang 

disela-sela menjadi 

ibu rumah tangga. 

  

    
Memiliki kebebasan 

waktu 

Karena Impian 

Personal 

Melakukan rencana-

Nya yang di dapat 

melalui doa.Melayani 

para mahasiswi yang 

indekos. 

Memaksimalkan 

Hobi (berwirausaha) 

Memenuhi kebutuhan 

hidup (setelah suami 

meninggal). Kebutuhan 

sehari-hari untuk 

keluarga 

Memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dan 

kebutuhan sekolah 

anak-anak. 

Kerinduan/keinginan 

menjadi seorang 

pengusaha. 

Mengikuti ajaran 

Sunah Rasul (wajib). 

Karena 

Kemandirian 
  

Tidak erikat dengan 

pihak lain 
  

Dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

saat lansia (lepas dari 

anak-anak). 

  

 



20 
 

  Informan VI Informan VII Informan VIII Informan IX Informan X 

Karena Laba 

Memiliki penghasilan 

tambahan (membantu 

suami) 

Penghasilan utama 

dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari 

keluarga. 

Sebagai Mata 

pencarian utama untuk 

keluarga. 

Mendapatkan 

penghasilan tambahan 

(membantu suami). 

Sebagai pekerjaan 

utama (pendapatan 

utama) 

Karena 

Kebebasan 

Memiliki waktu lebih 

untuk kedua anaknya. 

Tidak mau mendapat 

tekanan dari atasan 

(menjadi bos kecil) 

    

Mengisi waktu luang 

sebagai ibu rumah 

tangga. 

  

Karena Impian 

Personal 

Meraih sukses dari 

bawah. Memenuhi 

kebutuhan orang tua 

saat  masa Lansia. 

Memaksimalkan hobi 

memasak suami yang 

dikembangkan 

menjadi sebuah 

usaha. 

Memaksimalkan 

kemampuan membuat 

mie tepung, yang 

dikelola menjadi usaha. 

Sebagai sebuah 

warisan kepada anak-

anaknya kelak. 

Memanfaatkan dengan 

maksimal lahan kosong 

milik pribadi. 

Menggunakan bakat 

memasak yang 

dimiliki. Memiliki 

pekerjaan yang 

menetap. 

Karena 

Kemandirian 
      

Dapat memenuhi 

kebutuhan secara 

mandiri saat masa 

lansia. 
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Dari tabel di atas, alasan para nara sumber memutuskan berwirausaha 

ialah karena memiliki impian personal. Beragam alasan mereka ungkapkan. 

Mulai dari alasan spiritual, penghasilan tambahan, memaksimalkan hobi yang 

dimiliki sehingga dapat menghasilkan, memiliki kerinduan menjadi 

pengusaha, ingin meraih sukss dari bawah, dan mempersiapkan keuangan di 

hari tua. Menginginkan pekerjaan yang menetap. Bahkan salah satu dari nara 

sumber mengungkapkan usaha yang mereka lakukan sekarang sebagai sebuah 

warisan kepada ketiga anak-anaknya. 

Alasan berikutnya dikarenakan Kemandirian dan karena ingin 

mendapatkan Laba atau keuntungan. Beragam motivasi melatar belakangi hal 

tersebut. Apa pun yang melatar belakangi keinginan mereka, mereka tentunya 

saat ini berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan.  

Dari analisis yang dilakukan peneliti menggunakan dua teori diatas, 

peneliti menemukan sebuah fenomena yang jarang ditemui. Alasan yang 

diungkapkan dua dari sepuluh informan. Alasan tersebut ialah alasan spiritual. 

Mereka berasalan  usaha yang mereka kerjakan atau mereka rintis karena 

mereka memenuhi tanggung jawab sebagai umat dari agama yang mereka 

percaya masing-masing. Melalui doa sebgai wujud untuk semakin dekat 

dengan pencipta, ia mendapatkan wahyu untuk membuka usaha sebagai cara 

menyatakan kebenaran-Nya, terutama Kasih. Dan bertujuan untuk menuruti 

Sunah Rasul yang di ajarkan kepadanya, maka ia membuka usaha sebagai 

wujud ketaatannya kepada Pencipta. 

Peneliti mengaitkan jawaban para informan dengan teori yang di 

ungkapkan oleh Buchari Alma mengenai lima keuntungan menjadi 

wirausahawan. Dari analisis peneliti, setidaknya satu keuntungan didapatkan 

oleh masing-masing informan dikarenakan keputusan mereka menjadi 

wirausaha sebagai jalan karir mereka. Hasil analisis yang dilakukan oleh 

peneliti dapat di lihat pada tabel 5 berikut ini : 
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Tabel 5 Analisis Keuntungan Berwirausaha 

  Partisipan I  Partisipan II  Partisipan III Partisipan IV Partisipan V 

Keuntungan I 

Keyakinan atas sebuah 

perintah yang didapat 

ketika berdoa (spiritual) 

menggerakannya 

membuka usaha. 

Tidakterkat dengan 

piak lain (mandiri). 

Sebagai tulang 

punggung keluarga 

menggantikan suami 

yang meninggal. 

Kesadaran diri dengan 

usia yang tak lagi 

muda, sehingga 

membuka warung 

untuk berusaha. 

Tanggung jawab 

kebutuhan anak. 

Perrsiapan kehiduan 

hari tua 

Kerinduan memiliki 

kebebasan waktu. 

Menjalankan Sunnah 

Rasul (spiritual). Tidak 

nyaman menjadi 

karyawan. 

Keuntungan II 

Memanfaatkan waktu 

luang sebagai seorang 

ibu rumah tangga. 

Melaksanakan hobi 

berwirausaha yang 

disenangi. 

  
Memanfaatkan 

kemampuan memasak. 

Kerinduan menjadi 

seorang wirausaha. 

Keuntungan III 
Mendapatkan 

penghasilan tambahan. 

Keinginan 

mendapatkan 

penghasilan yang lebih 

besar dari sebelumnya 

(menjadi karyawan). 

Sebagai mata pencarian 

utama keluarga. 

Sebagai pendapatan 

utma untuk hidup 

sehari-hari. 

Memiliki kebebasan 

uang.  

Keuntungan IV 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

  

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu 

meningkatkan 

perekonomian Negara. 

Keuntungan V 
Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  
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  Partisipan VI Partisipan VII Partisipan VIII Partisipan IX Partisipan X 

Keuntungan I 

Keinginan meraih sukses 

dari bawah. Tidak ingin 

mendapat tekanan dari 

atasan/bawahan. Memiliki 

waktu lebih untuk kedua 

anaknya. Memenuhi 

kebutuhan orang tua ketika 

lansia. 

    

Usaha yang dibangun 

kelak akan menjadi 

warisan kepada ketiga 

anaknya. 

  

Keuntungan II   

Memaksimalkan hobi 

memasak yang 

dimiliki sang suami. 

Memanfaatkan satu-

satunya keahlian yaitu 

membuat mie yang 

dimiliki. 

Memanfaatkan waktu 

luang sebagai ibu rumah 

tangga. Memanfaatkan 

lahan kosong sekitar 

rumah. 

Memanfaatkan bakat 

yang dimiliki. 

Keuntungan III 
Penghasilan tambahan 

(membantu suami). 

Sebagai mata 

pencarian utama bagi 

keluarga. 

Sebagai mata pencarian 

utama bagi keluarga. 

Sebagai penghasilan 

tambahan (membantu 

suami saat masih 

bekerja). Sebagai 

pendapatan utama 

(setelah suami pensiun). 

Sebagai mata 

pencarian utama bagi 

keluarga.  

Keuntungan IV 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu orang lain 

dengan 

mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 

Membantu orang lain 

dengan mengangkatnya 

sebagai karyawan. 
  

Keuntungan V 
Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  

Menjadi bos atas 

usahanya.  
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Hasil yang didapatkan dari kesepuluh informan berbeda-beda. Dengan 

keuntungan yang didapatkan oleh setiap informan, maka keuntungan tersebut 

menjadi motivasi bagi setiap informan. Hanya saja kesadaran informan 

mendapatkan keuntungan tersebut ialah setelah mereka melakukan proses 

berwirausaha. Atau lebih tepatnya memulai menjadi wirausaha dan menjalani 

kegiatan berwirausaha. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan 

sebelumnya oleh Buchari Alma. Bahwa keuntungan tersebut didapatkan ketika 

seseorang memutuskan menjadi seorang wirausaha. kelima keuntungan 

tersebut ialan : 

1. Tercapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

sendiri, 

2. Terbuka peluag untuk mendemostrasikan potensi seseorang secara 

penuh, 

3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara 

maksimal, 

4. Terbuka peluang untuk membantu  masyarakat dengan usaha-usaha 

konkret, 

5. Terbuka peluang untuk menjadi bos minimal bagi dirinya sendiri. 

Informan pertama tanpa ia sadari mendapatkan keuntungan pertama 

yakni peluang mencapai tujuan yang dikehendaki. Memang sulit menjelaskan 

secara ilmiah mengenai alasan yang memotivasi untuk berwirausaha. Ia 

memutuskan untuk berwirausaha karena mendapatkan perintah dari Tuhan 

ketika ia sedang berdoa. Perintah tersebut berupa bentuk pelayanan kepada 

mahasiswi. Dengan alasan tersebut ia dapat mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Contoh lainnya ialah informan ketujuh yang gemar memasak. 

Dengan menjadi wirausaha ia tidak sekedar mendapatkan uang dari hobi yang 

ia kembangkan, namun dapat mendemonstrasikan potensinya melalui 

usahanya. Hal tersebut akan sulit ia dapatkan bila ia memutuskan menjadi 

karyawan dan bergantung pada orang lain. 
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Keyakinan Berwirausaha, Lokasi, Kendala Berwirausaha, dan 

Konfirmasi Kepemilikan Usaha 

Dalam menjalani usaha, siapa pun yang memutuskan untuk menjadi 

seorang wirausaha akan menghadapi hambatan dalam menjalani usahanya. 

Kendala yang dialami para pengusaha bisa sama bisa berbeda. Hal tersebut 

menandakan bahwa menjadi seorang wirausaha tidak semulus yang 

dibayangkan. 

Akan tetapi, kendala dapat dihadapi dengan keyakinan yang dimiliki 

oleh masing-masing wirausaha. Keyakinan memicu para wirausaha yang 

menjadi informan dalam penelitian ini. Keyakinan yang mereka miliki 

membuat mereka bertahan dengan cobaan yang mereka alami. Baik ketika 

dalam proses mendirikan ataupun dalam proses bertahan. Sebagian besar 

alasan yang mereka ungkapkan sebagai keyakinan mereka dalam menjalankan 

usaha ialah sama. namun ada pula yang memiliki keyakinan yang berbeda. 

Alasan keyakinan yang dimiliki hampir semua informan adalah, mereka 

sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka dalam menjalankan usaha 

mereka. Bentuk keyakinan seperti Tuhan telah menyediakan rejeki bagi 

masing-masing orang, Tuhan yang menguatkan untuk melakukan usaha, 

Tuhan akan membantu mensukseskan usaha, hingga alasan khusus yakni 

Tuhan menyediakan usaha tersebut sebagai rencan-Nya yang dipercayakan 

kepada salah satu informan. Keyakinan lainnya adalah karena para informan 

menyadari adanya keuntungan-keuntungan yang memang sudah tersedia 

seperti konsumen-mahasiswa khususnya-yang akan selalu ada, jumlah 

konsumen yang terus bertambah setiap tahunnya, nama usaha yang sudah 

dikenal banyak orang, lokasi yang strategis, pola pikir yang positif untuk 

sukses, modal materi yang cukup, menggunakan strategi berupa kenyamanan 

untuk konsumen-keramahan pelayanan, hingga peluang usaha yang semakin 

lebar sehingga dapat membangun usaha jenis lainnya. Keyakinan-keyakinan 

tersebut menjadikan para informan mampu menghadapi kendala-kendala yang 

akan mereka hadapi kini atau pun kelak.  
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Salah satu keyakinan yang diungkapkan oleh para informan karena 

lokasi yang strategis. Salah satu pertanyaan yang di ajukan ketika wawancara 

adalah alasan pemilihan lokasi usaha. dengan gamblang semua informan 

mengungkapkan karena lokasi tersebut berada dekat dengan kampus UKSW 

yang menjadi sumber konsumen bagi mereka. Sehingga mereka tidak perlu 

memikirkan bagaimana cara menarik konsumen untuk menjadi konsumen 

bahkan menjadi pelanggan mereka. Tidak semua usaha informan berada dekat 

dengan lokasi kampus UKSW. Dua dari sepuluh informan berada di lokasi 

yang tidak begitu dekat dengan pusat keramaian di daerah belakang kampus 

UKSW. Pemilihan lokasi tersebut karena dipengaruhi harga sewa yang tidak 

semahal sewa kios di dekat kampus UKSW, dan berada di dekat rumah yang 

dikontrakkan. Satu dari sepuluh informan mengungkapkan bahwa lokasi usaha 

yang ia miliki saat ini adalah tanah warisan dari orang tuanya. Sehingga 

sekarang ia dapat memanfaatkan lahan tersebut semaksimal mungkin untuk 

menjadi sebuah usaha. 

Dilansir dari http://bisnisukm.com/ terdapat sembilan kriteria lokasi 

usaha yang baik. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan oleh para pengusaha 

dalam memilih lokasi usaha yang layak. Kesembilan kriteria tersebut ialah : 

1. Tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi 

2. Besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi 

3. Memperhatikan tingkat keramaian lalu lang kendaraan yang lewat 

4. Banyaknya usaha yang menduukung lokasi tersebut 

5. Sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih 

6. Pilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah 

7. Perhatikan pula akses menuju lokasi usaha 

8. Tingkat keamanan yang mendukung 

9. Kebersihan lokasi usaha 

Dari penjelasan tentang beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk 

memilih lokasi membuka usaha, daerah belakang kampus memiliki kriteria 

yang sesuai dengan sebagian besar dari kriteria tersebut. Milihat dari jumlah 

http://bisnisukm.com/
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kepadatan penduduk yang cukup tinggi baik penduduk asli atau pun 

mahasiswa yang kos. Dalam hal pendapatan konsumen mahasiswa berasal dari 

latar belakang yang beragam, daya beli pun berbeda-beda. Dari pengamatan 

penulis, mahasiswa sampai dengan hari ini tidak bermasalah dengan harga 

yang ditetapkan oleh para penjual. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk 

dapat mengetahui persoalan tersebut. 

Tingkat keramaian, banyaknya usaha, biaya sewa, dan akses menuju 

lokasi sesuai dengan keadaan daerah yang ditetapkan sebagai wilayah 

penelitian. Kriteria-kriteria tersebut terpenuhi dengan baik. Karena lokasi yang 

strategis, maka memicu banyak pengusaha untuk memilih daerah tersebut, 

sehingga tingkat kompetisipun menjadi cukup tinggi. Terutama bagi usaha 

sejenis, yaitu seperti penyedia foto copy dan alat tulis. 

Setiap usaha yang dibangun dan bertahan memiliki kendalanya masing-

masing. Sama halnya dengan para informan yang memiliki kendala dalam 

menjalani usaha mereka masing-masing. Sama halnya dengan penjelasan 

keyakinan diatas, dalam hal kendala pun mereka memiliki beberapa kendala 

yang sama telah mereka hadapi. Bahkan mereka mengira kedepan kendala 

yang akan mereka hadapi akan sama dengan usaha lainnya. Kendala para 

partispan dalam menjalani usaha, baik yang telah mereka hadapi atau pun 

perkiraan kendala di masa datang dapat di lihat dari tabel 6 berikut ini : 
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Tabel 6 Kendala Berwirausaha 

 

 
Partisipan I Partisipan II Partisipan III Partisipan IV Partisipan V 

Kendala Usaha 

Pembayaran uang kos 

yang menunggak, 

mahasiswi yang 

melanggar peraturan, 

dan cara berpacaran 

mahasiswi yang tidak 

seharusnya saat berada 

di area kos. 

Sepinya pelanggan di 

awal membuka usaha. 

Persaingan yang ketat di 

sekitar lokasi. 

Para pesaing yang 

sudah membuka usaha 

terlebih dahulu. Belum 

dikenal oleh banyak 

orang. 

Belum dikenal dan belum 

banyak orang tahu di 

lingkungan terebut. sehingga 

sepi di bulan-bulan pertama 

(terutama oleh mahasiswa-

mahasiswi yang kos di 

sekitar lokasi berjualan). 

Izin dari kedua orang tua. 

Karyawan yang tidak 

sesuai dengan standart 

kerjanya, salah satunya 

dari sisi kinerja 

Perkiraan 

Kendala Usaha 

di Masa Datang 

Bagaimana menjaga 

image (pandangan) 

orang lain agar kos 

tersebut tetap di nilai 

sebagai kos yang baik 

dan tetap seperti kos 

yang seharusnya. 

Tidak ada, karena yakin 

kepada Sang Pencipta 

yang mendatur rejeki. 

Tidak ada, karena 

yakin kepada Sang 

Pencipta yang 

mendatur rejeki bagi 

setiap orang yang 

berusaha 

Tidak ada, karena yakin 

kepada Sang Pencipta yang 

mendatur rejeki bagi setiap 

orang yang berusaha. 

Target yang tidak sesuai 

dengan rencana, 

sehingga peramalan 

keuntungan usaha tidak 

sesuai. 
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Partisipan VI Partisipan VII Partisipan VIII Partisipan IX Partisipan X 

Kendala Usaha 

Daya tahan bahan 

makanan yang tidak 

bertahan lama, 

pembagian waktu yang 

benar, tidak mendapat 

konsumen di hari-hari 

awal membuka usaha, 

omongan miring orang 

lan tentang usahanya, 

hingga hal-hal „gaib‟. 

Usaha yang belum 

dikenal banyak orang. 

Mendapatkan 

karyawan yang dapat 

bekerja serius dan 

tetap. 

Munculnya usaha-usaha 

baru. 

Tidak memiliki lahan 

dan tempat membuka 

usaha. Tidak memiliki 

kendaraan. 

Perkiraan 

Kendala Usaha 

di Masa Datang 

Persaingan dengan 

kompetitor baru. 

Persaingan dengan 

kompetitor baru. 

Tidak ada masalah atau 

kendala untuk masa 

depan. 

Belum dapat memprediksi. Tidak ada. 
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Semua informan dalam penelitian ini mengakui bahwa usaha yang 

mereka dirikan tersebut murni usaha sendiri dan tidak bekerja sama dengan 

orang lain. Alasan mereka memilih hal tersebut telah di singgung di penjelasan 

di atas. Namun, bagi semua informan kerinduan mereka adalah untuk menjadi 

mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain dalam meraih sukses melalui 

usaha mereka. 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa alasan 

yang memotivasi informan-informan untuk menjadi seorang wirausaha ialah 

alasan keuangan atau financial dan alasan impian personal. Alasan keuangan 

berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing informan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, keinginan memiliki penghasilan yang lebih besar 

dibandingkan saat menjadi karyawan, dan mempersiapkan masa pensiun 

dengan kondisi keuangan yang baik.  

Para informan mengakui bahwa didalam diri mereka memiliki impian-

impian yang ingin dicapai, mencapai impian tersebut dengan cara memilih 

karir sebagai seorang wirausaha. kebebasan waktu yakni tidak terikat dengan 

jam kerja kantoran, bebas dari tekanan atasan atau stress kerja, dan mencapai 

sukses dari bawah karena ingin meniti karir dari nol.  

Sebuah fenomena yang menarik yang didapat dari penelitian ini adalah 

dua dari sepuluh nara sumber mengakui bahwa yang memotivasi memulai 

usaha dikarenakan alasan spiritual. Mereka meyakini bahwa sebuah kewajiban 

bagi mereka untuk memenuhi rencana-Nya yang ditetapkan baginya. Dan 

sebuah kewajiban pula untuk melakukan Sunah Rasul sebagai seorang muslim 

yang taat. Ketaatan serta keyakinan mereka kepada Pencipta berimplikasi 

terhadapa keputusan mereka untuk menjadi seorang wirausaha. Alasan-alasan 

yang memotivasi para informan berimplikasi pula terhadap keputusan mereka 

mengubah haluan karir yang saat ini menjadi seorang wirausaha.  
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KETERBATASAN PENELITIAN 

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah tidak semua calon nara sumber 

mau terbuka untuk di wawancara. Kebanyakan dari mereka menolak untuk di 

wawancara. Mereka beralasan tidak ingin di wawancara karena banyaknya 

pekerjaan yang di lakukan. Atau mengelak tanpa alasan yang jelas. Ada pula 

nara sumber yang sibuk di pekerjaan utamanya selain usaha mereka, sehingga 

tidak memiliki waktu cukup untuk di wawancara. Kendala lain yang di hadapi 

ialah pemilik usaha tidak berada di tempat dan usaha tersebut di kelola oleh 

seorang pegawai yang mereka percaya. Kendala pun muncul dari terbatasnya 

sumber buku yang membahas tentang minat berwirausaha yang dilandaskan 

alasan spiritual sehingga penulis sedikit tersendat dalam penulisan.  

 

SARAN 

Para pelaku usaha yang membuka usaha mereka di sekitar kampus 

UKSW alangkah lebih baik dapat melengkapi diri dengan pengetahuan tentang 

kemampuan seorang wirausaha dalam menjalankan dan mengembangkan 

usaha. Terlebih bagaimana dapat memiliki cirri khas tersendiri ditengah 

persaingan dan pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama. Bagi calon 

wirausaha yang akan membuka usaha di lokasi yang sama, alangkah lebih baik 

membuka usaha dengan ciri khas yang lebih menarik sehingga konsumen tidak 

jenuh dengan produk yang sama dengan sebelum-sebelumnya. 

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan alasan pemilihan 

jenis usaha yang di pilih dan bagaimana cara atau strategi dalam 

mengembangkan usaha tersebut kedepan.  
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