
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah bisnis kreatif yang 

dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan produk yang baru, 

memiliki nilai tambah dan manfaat, menciptakan lapangan kerja baru, dan 

hasilnya dapat berguna bagi orang lain. Entrepreneurship mengandung 

makna wirausaha, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mengajarkan bagaimana 

seseorang agar dapat mandiri dalam memulai suatu bisnis dan dapat 

menghasilkan keuntungan (Soegoto, 2009:3). 

Merriam-Webster dalam Karim (2015:380) menyatakan bahwa 

entrepreneur atau pengusaha adalah orang yang memulai bisnis dan bersedia 

mengambil risiko kehilangan untuk membuat uang. 

Entrepreneurship diidentifikasi sebagai katalis bagi pertumbuhan 

ekonomi suatu bangsa dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat 

global (Murah dan Abdullah, 2011:164). Indonesia seharusnya memiliki 

minimal dua persen entrepreneur dari total penduduk agar menjadi negara 

maju, namun hingga tahun 2012 hanya ada 0,08 persen entrepreneur yang 

ada di Indonesia (Dewi dan Dhewanto, 2012:53). 

Indonesia perlu menciptakan iklim baru yang mengubah pola pikir 

masyarakat Indonesia dan iklim yang merangsang pemuda untuk berani 

berbisnis sejak masih muda untuk meningkatkan jumlah entrepreneur. 

Tahapan untuk merubah pola pikir masyarakat Indonesia haruslah bertahap 



seperti yang dinyatakan oleh Kasmir (2014:5), yaitu yang pertama adalah 

dengan mendirikan sekolah yang berwawasan wirausaha (entrepreneur) 

sehingga masyarakat memiliki ilmu entrepreneurship sejak dini. Kedua, di 

dalam ilmu tersebut harus ditekankan keberanian untuk memulai wirausaha 

secara mandiri. Yang terakhir adalah dorongan dari keluarga dan lingkungan 

yang mendukung pemuda Indonesia untuk berani berwirausaha. 

Salah satu universitas yang memberikan pembelajaran entrepreneurship 

dan menekankan mahasiswanya untuk berwirausaha sejak dini adalah 

Universitas Ciputra. Ciputra telah memberikan pelatihan entrepreneurship 

kepada 1600 dosen (Anhari, 2015:17). Mahasiswa di Universitas Ciputra 

diharuskan memiliki usaha sendiri. Mahasiswa dalam menjalankan usaha, 

dibimbing oleh dosen yang telah diberikan pelatihan oleh Universitas Ciputra 

Entrepreneurship Center (Anhari, 2015:17). 

Sejumlah 142 bisnis yang sedang dijalankan oleh mahasiswa Universitas 

Ciputra angkatan tahun 2013, 12 bisnis merupakan bisnis jasa (2016). Tabel 

berikut menunjukkan 12 bisnis jasa mahasiswa Universitas Ciputra. 

Tabel 1. 1 Daftar Nama Bisnis dan Bidangnya 

Nama bisnis Bidang Jasa 

Parani Car Wash Jasa cuci mobil panggilan 

3D Printerku Jasa cetak 3D 

Sketch! Jasa pembuatan baju 

Core Production Jasa fotografi dan videografi 

Mayster Jasa cuci sepatu 

Passion Writing Academy Pelatihan menulis 

Laundry Lerak Jasa cuci pakaian 

Maniak Badminton Jasa pelatihan badminton 

Indosea Tours and Travel Jasa tur 

Eci Doghouse Jasa desain manufaktur 

BeU Photo & Video Jasa fotografi dan videografi 

Home Room Service Jasa membersihkan rumah 
 Sumber: data diolah 



Beberapa bisnis jasa di Universitas Ciputra telah memasuki tahap 

berhasil, namun ada pula yang belum dapat dikatakan berhasil. Ada lima 

tahapan keberhasilan bisnis yang dinyatakan Churchill dan Lewis dalam 

Gupta (2013:7). Pertama adalah existence, di mana perusahaan sedang 

membuat proses dan karya tanpa struktur formal. Di tahap ini pemilik 

perusahaan masih mengawasi ketat jalannya perusahaan. Tahap kedua adalah 

survival di mana perusahaan telah tumbuh dan pemilik perusahaan merasa 

perlu tambahan modal untuk memperluas usahanya. Seiring berkembangnya 

usaha, maka penambahan karyawan pun dilakukan. Biasanya dalam tahap ini 

anggota keluarga atau orang terdekatlah yang dipercaya sebagai mitra 

kerjanya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencapai titik impas sehingga 

arus kas yang memadai dapat dipertahankan sehingga kebutuhan operasional 

perusahaan terpenuhi. Pada tahap ketiga yaitu success, perusahaan mulai 

mendapatkan keuntungan dan memiliki cukup modal untuk berinvestasi. 

Pemilik perusahaan pada tahap ini biasanya membuat tim khusus untuk 

pengembangan usaha yang ingin difokuskan. Inisiatif ini didorong oleh nilai 

dan visi pengusaha pribadi. Pada tahap take off  perusahaan berfokus pada 

pertumbuhan lebih lanjut, ekspansi, dan mencari peluang bisnis baru. 

Organisasi menjadi formal dan pekerjaan didefinisikan dan digelegasikan 

secara jelas. Tahap terakhir yaitu resource maturity, perusahaan tidak lagi 

disebut perusahaan kecil. Perusahaan lebih banyak melakukan kontrol dalam 

hal kualitas dan keuangan, serta membuat posisi perusahaan di pasar. 



Sejumlah tiga bisnis jasa di Universitas Ciputra telah mencapai tahap 

success, sedangkan sembilan bisnis jasa lainnya masih dalam tahap survival. 

Kriteria success yang dimaksudkan adalah perusahaan telah menghasilkan 

keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan dapat digunakan untuk 

berinvestasi, serta perusahaan telah mencapai titik impas. Selain dalam hal 

finansial, bisnis jasa yang sukses telah melalui tahap membangun proses kerja 

dalam perusahaan, sehingga operasional perusahaan telah berjalan secara 

teratur. Delegasi pekerjaan yang baik dan kejelasan dalam pembagian tugas 

dalam bisnis juga menjadi alasan Mayster, BeU Photography and 

Videography, dan Home Room Service dapat dikatakan telah memasuki 

tahap success. 

Kesembilan bisnis jasa lainnya masih memasuki tahap survival, di mana 

bisnis telah berjalan sesuai dengan strukturnya tetapi keuntungan yang 

didapatkan belum mencapai target. Selain itu perusahaan juga masih dalam 

tahap membangun proses kerja sehingga delegasi tugas belum sempurna. 

Kriteria success dan survival yang ditetapkan menggunakan teori Churchill 

dan Lewis dalam jurnal Gupta tahun 2013. Berikut adalah tabel yang 

menunjukkan tahapan 12 bisnis jasa di Universitas Ciputra. 

Tabel 1. 2 Data bisnis jasa mahasiswa Universitas Ciputra 

Nama bisnis Tahap Bisnis 

Parani Car Wash Survival 

3D Printerku Survival 

Sketch! Survival 

Core Production Survival 

Mayster Success 

Passion Writing Academy Survival 

Laundry Lerak Survival 

Maniak Badminton Survival 

Indosea Tours and Travel Survival 



Eci Doghouse Survival 

BeU Photo & Video Success 

Home Room Service Success 
Sumber: data diolah 

Tertera hanya 21 persen bisnis jasa di Universitas Ciputra yang dapat 

dikatakan berhasil atau sukses. Litos et al. dalam Langviniene dan 

Daunoraviciute (2015:908) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan model bisnis di industri jasa adalah Innovation, Empowered 

Employees, Customer Relationship Management, Technology, Internal 

Marketing, dan Value Proposition. Faktor keberhasilan sebuah bisnis belum 

tentu sama dengan bisnis yang lain. Maka dari itu penulis ingin meneliti 

faktor keberhasilan bisnis jasa yang telah memasuki tahap success. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk 

mengajukan skripsi berjudul Identifikasi Faktor-faktor Keberhasilan Bisnis 

Jasa di Universitas Ciputra. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang akan diteliti adalah: 

 “Faktor-faktor apa saja yang dapat menyukseskan bisnis jasa di 

Universitas Ciputra?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan bisnis jasa di Universitas 

Ciputra. 



1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: 

 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori 

entrepreneurship dalam bidang faktor keberhasilan bisnis jasa. 

 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

kepentingan karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya, juga sebagai 

acuan dalam menjalankan bisnis jasa. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian yang ditetapkan peneliti adalah bisnis jasa mahasiswa 

Universitas Ciputra yang telah memasuki tahap success yang ditetapkan dari 

jurnal Churchill dan Lewis dalam Gupta (2013:7). 

 


