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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perekonomian nasional pada era globalisasi ini terus mengalami 

perkembangan yang relatif dinamis, terbukti dengan adanya perkembangan 

kondisi masyarakat yang berperan lebih besar pada prakarsa dan kreativitas 

melalui berbagai insfrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi, 

sosial yang berkaitan dengan ruang lingkup kewirausahaan atau entrepreneurship 

(Suryadi, 2018). 

Kasmir (2013:90) menyatakan bahwa, untuk mendirikan atau menjalankan 

suatu usaha diperlukan sejumlah modal (uang) dan tenaga (keahlian). Besarnya 

modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang digarap. Dimana menurut 

Hamdani (2010:43) wirausahawan adalah seseorang yang bebas dan memiliki 

kemampuan hidup mandiri dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya. Ia 

bebas merancang, menentukan, mengelola dan mengendalikan semua usahanya. 

Sedangkan kewirausahaan ialah suatu sikap, jiwa serta kemampuan untuk 

membuat sesuatu yang baru, bernilai dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain, 

berwirausaha tidak harus langsung usaha yang besar, memulai suatu usaha dapat 

dimulai dari usaha kecil menengah terlebih dahulu. 

Tahun 2017 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan jumlah wirausahawan 
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Indonesia mencapai 3,1% dari jumlah penduduk. Walau memang mengalami 

peningkatan dibandingkan tahun 2013/2014 lalu yang masih 1,67%. Namun 

demikian rasio tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara 

lain seperti Malaysia 5%, Singapura 7%, China 10%, Jepang 11% maupun 

Amerika Serikat yang 12%. (https://kumparan.com/kumparanbisnis).  

Pertumbuhan industri kuliner sendiri di Indonesia akan tetap baik bahkan 

terus mengalami kenaikkan pada tahun-tahun mendatang. Industri kuliner masih 

akan tetap menjadi andalan sektor industri pengolahan non-migas. Pertumbuhan 

industri kuliner tetap tumbuh dan menjadi sektor andalan karena didukung oleh 

kuatnya permintaan di dalam negeri, yang diakibatkan oleh semakin 

meningkatnya konsumen kelas menengah di dalam negeri (Maulana dan Prasetia, 

2015). Salah satu bisnis yang berkembang dengan pesat saat ini adalah bisnis 

kuliner. Masuknya industri kuliner ke dalam bagian dari pengembangan industri 

kreatif di Indonesia merupakan kesadaran dari pemerintah akan besarnya potensi 

yang ada di dalamnya. Di samping karena jumlah penduduk Indonesia merupakan 

pasar domestik yang besar, Indonesia juga kaya akan keragaman lokal, yaitu 

beragam makanan tradisional di setiap daerah. (Setiawan, 2016:106).  

Kota Gresik sendiri dikenal masyarakat dengan wisata religinya, selain itu 

kota Gresik terkenal juga sebagai kota industri. Oleh karena itu banyak wisatawan 

yang berkunjung serta banyaknya pendatang yang menetap karena pekerjaan 

merupakan potensi pasar yang besar Kota Gresik untuk lebih mengenalkan 

budaya serta kuliner Gresik (Atrisandi dan Irvansyah, 2012:36). Kabupaten 

Gresik secara administrasi merupakan wilayah daerah tingkat II yang dikepalai 

https://kumparan.com/kumparanbisnis
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oleh seorang bupati di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Dengan lokasi 

yang terletak di pesisir pantai, Kota Gresik memiliki potensi yang cukup besar 

bagi pengembangan wilayahnya (Widyastuty, 2011:6). 

Menurut BPS Kabupaten Gresik dalam angka 2019, jumlah penduduk 

Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 

1.299.769 jiwa yang terdiri atas 644.490 jiwa penduduk laki-laki dan 655.279 

jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan catatan 

sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2018 

sebanyak 1.336.371 jiwa yang terdiri atas 672.583 penduduk laki-laki dan 

663.788 penduduk perempuan, dengan jumlah pemuda menurut kelompok umur 

15-19 mencapai 97.580 jiwa, umur 20-24 mencapai 103.857 jiwa dan 25-29 

mencapai 110.103 jiwa. Menurut BPS Pemuda (2018:76) Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) pemuda Indonesia tahun 2018 sebesar 13,47 persen menunjukkan 

bahwa, dari setiap 100 angkatan kerja pemuda, terdapat sekitar 13 pemuda yang 

tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha atau mencari pekerjaan. 

Lapangan usaha yang berkontribusi paling besar bagi ketenagakerjaan 

pemuda adalah sektor perdagangan, restoran, dan akomodasi yang mampu 

menyerap seperempat tenaga kerja pemuda (25,57 persen) (BPS Pemuda, 

2017:62). Kini perkembangan kuliner di Gresik sedang marak-maraknya, hal ini 

bisa dilihat oleh wirausahawan yang tertarik untuk menjadikannya peluang bisnis. 

Menurut BPS Provinsi Jawa Timur jumlah tempat makan / restaurant yang 

terdaftar di BPS 2018 Gresik ada sebanyak 109, jumlah ini mengalami 

peningkatan dari tahun 2016 dengan angka 23 dan di tahun 2017 yang berjumlah 
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105. Kenaikan jumlah pelaku bisnis kuliner merupakan fenomena yang terjadi di 

kalangan masyarakat saat ini, akibat adanya ketertarikan peluang untuk membuka 

bisnis kuliner.  

Sebelum penulis melanjutkannya terdapat beberapa penelitian terdahulu 

dengan topik yang serupa yang dapat dijadikan sebagai referensi: 

1. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Ayuningtias dan Ekawati (2015) 

dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Tarumanegara” dengan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

mengenai pengaruh variabel bebas, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan 

kampus, kepribadian dan motivasi berwirausaha terhadap variabel terikat, 

yaitu minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Tarumanagara, adalah sebagai berikut: 1. Terdapat pengaruh paling sedikit 

satu variabel (lingkungan keluarga, lingkungan kampus, kepribadian, atau 

motivasi berwirausaha) terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Tarumanagara. 2. Lingkungan keluarga berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha, hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi 

lingkungan keluarga yang lebih kecil dari α (0,05) yaitu sebesar 0,001;3. 

Lingkungan kampus berpengaruh terhadap minat berwirausaha, hal ini 

ditunjukkan dari nilai signifikansi lingkungan kampus yang lebih kecil 

dari α (0,05) yaitu sebesar 0,002;4. Kepribadian berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha, hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi kepribadian 

yang lebih kecil dari α (0,05) yaitu sebesar 0,003;5. Motivasi berwirausaha 
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berpengaruh terhadap minat berwirausaha, hal ini ditunjukkan dari nilai 

signifikansi motivasi berwirausaha yang lebih kecil dari α (0,05) yaitu 

sebesar 0,000. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Sukardi (2013) dalam jurnal 

yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian untuk 

Berwirausaha pada Siswa SMK” hasil penelitian menunjukkan bahwa 

faktor-faktor kepribadian, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

interaksi atau hubungan teman sebaya memberikan pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kemandirian siswa untuk berwirausaha. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kahayani (2017) tentang “Motivasi Anak 

Muda untuk Berwirausaha di Kecamatan Samarinda Kota” hasil  

penelitian yang telah dilakukan penulis menyatakan bahwa ada 2 faktor, 

pertama faktor insintrik berupa kebutuhan akan pendapatan, harga diri, 

perasaan senang. Kedua faktor ekstrinsik berupa lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan peluang usaha. Faktor pendukung dalam 

motivasi anak muda adalah peluang usaha, faktor keuangan/ekonomi. 

Faktor penghambat motivasi anak muda adalah faktor modal usaha dan 

pesaing usaha.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Praswati (2014) dalam jurnal yang berjudul 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wirausaha di 

Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus: Fakultas dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta)” dengan hasil penelitian bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
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wirausaha adalah variabel keinginnan menjadi bos. Kepemimpinan, 

keuangan dan lingkungan. Variabel harga diri mempunyai pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap minat wirausaha. Sedangkan variabel 

tantangan pribadi dan fleksibilitas mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap minat berwirausaha. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2011) yang berjudul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berwirausaha 

(Studi pada Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta)” menyimpulkan 

bahwa faktor-faktor pendapatan, perasaan senang, lingkungan keluarga 

dan pendidikan berpengaruh terhadap tumbuhnya minat berwirausaha 

pada mahasiswa Universitas PGRI Yogayakarta. Hal ini ditunjukkan pada 

hasil analisis uji hipotesis dengan uji-F (Anova) diketahui bahwa 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 <0,05. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda dalam membuka 

bisnis di bidang kuliner di Kota Gresik? 

2. Bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi anak muda dalam 

membuka bisnis di bidang kuliner di Kota Gresik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin di 

buktikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda 

dalam membuka bisnis di bidang kuliner di kota Gresik. 

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

anak muda dalam membuka bisinis di bidang kuliner di Kota Gresik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini berguna sebagai pemicu bagi peneliti untuk berpikir kreatif 

dan mendalam tentang menyusun laporan tugas akhir. Pengetahuan akan 

kesadaran industri di bidang kuliner yang sedang berkembang pada saat 

ini. Menyadari kesempatan peluang bisnis di bidang kuliner di kota 

Gresik, lalu membantu menumbuhkan inisiatif, sikap kritis dan ketekunan 

melalui tahapan dan proses pengambilan data di awal, evaluasi, hingga 

penarikan kesimpulan. 

2. Bagi Universitas  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa 

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak muda dalam 

membuka bisnis di bidang kuliner di Kota Gresik, dan sebagai 

referensi bagi Universitas untuk melakukan penelitian lanjutan 

dikemudian hari. 
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3. Bagi Objek Penelitian 

Penelitian ini dapat mengetahui soal gambaran anak muda akan kesadaran 

fenomena, faktor-faktor dan peluang anak muda dalam membuka bisnis di 

bidang kuliner diusia muda. Penelitian ini dapat menjadi sumber awal bagi 

penulis atau penelitian lanjutan yang memiliki tujuan untuk mempelajari 

anak muda dalam membuka bisnis baru di bidang kuliner di kota Gresik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


