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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang diakibatkan oleh 

pertambahan penduduk yang amat tinggi, pengangguran adalah angkatan kerja 

yang sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja sama sekali, atau seseorang yang 

berusaha mencari pekerjaan yang layak sesuai keahlian yang dimiliki. 

Pengangguran juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang 

tidak selaras dengan jumlah lapangan kerja. 

Pengangguran juga menjadi masalah di Provinsi Jambi. Menurut data dari  

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2017-2019. 

Jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebesar 73.965 Jiwa, mengalami sedikit 

peningkatan dibandingkan TPT 2018 sebesar 69.075. Nilai TPT tertinggi 

terjadi pada tahun 2019 yaitu tamatan SLTA yang berjumlah 44.759 Jiwa.  

Tabel 1.1 

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan yang ditamatkan 

Pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan 
2017 2018 2019 

TIDAK/BELUM TAMAT SD 3581 2556 3565 

SEKOLAH DASAR 7691 6501 6866 

SLTP 10223 8597 6947 

SLTA 35445 38502 44759 

DIPLOMA i/ii/ii/Akademi/Universitas 9876 12735 11828 

Jumlah 66816 69075 73965 

 (Sumber : https://jambi.bps.go.id) 

Semestinya pengangguran tidak dibiarkan begitu saja, karena   

pe.ngangguran dapat menyebabkan meningkatnya masalah kemiskinan. Selama 

ini banyak cara yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi 

pengangguran namun belum mampu meminimalisir tingkat pengangguran di 

Indonesia yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk menyesaikan 

masalah pengangguran salah satunya dengan adanya peran dari wirausaha. Para 

https://jambi.bps.go.id/


2 
 

wirausaha dapat membuka berbagai macam lapangan pekerjaan untuk orang 

lain serta menekan angka pengangguran. Dengan adanya wirausaha dapat  

membantu pemerintah dalam hal membangun perekonomian dan meningkatkan 

kulitas hidup masyarakat. 

Dalam perkembangannya terdapat usaha kecil yang mampu tumbuh dan 

berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar. Di setiap daerah ada 

potensi bagi usaha kecil untuk tumbuh berkembang, misalnya kebijakan 

pemerintah yang memberikan iklim yang kondusif bagi usaha kecil untuk  

berkembang, potensi sumber daya ekonomu daerah, keterkaitan usaha, dan 

berbagai program kemitraan usaha antara korporasi pemerintah dan swasta, 

misalnya corporate social responsibility program (Suhartini & Umar, 2014). 

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak 

hanya ditunjukkan untuk mengurangi masalah kemiskinan atau penyerapan 

tenaga kerja. Lebih dari itu, pembangungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) diharapkan mampu memperluas basis ekonomi dan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian 

Jambi. (Renstra Diskop UMKM Provinsi Jambi, 2018) 

Tabel 1.2 

Data Pertumbuhan Usaha Mikro Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi 

WILAYAH 
DESEMBER 

2017 

DESEMBER 

2018 

DESEMBER 

2019 

OKTOBER 

2020 

KOTA JAMBI 8,542 7,257 7,257 7,257 

BATANG HARI 1,468 2,845 3,849 3,496 

MUARO JAMBI 1,462 1,297 1,297 1,297 

TANJUNG JABUNG 

BARAT 
6,132 6,644 6,976 7,068 

TANJUNG JABUNG 

TIMUR 
15,604 53,884 53,884 11,083 

TEBO 627 627 910 1,416 

BUNGO 4,291 4,291 4,291 2,216 

SAROLANGUN 3,240 3,700 3739 3,739 

MERANGIN 8,327 2,231 2,584 2,848 

KERINCI 31,200 697 30,912 10,857 

KOTA SUNGAI PENUH 6,776 7,372 7,461 7,461 

JUMLAH 87,669 90,845 123,160 58,738 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi (2020) 
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Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Tenaga Koperasi dan 

UKM Provinsi Jambi,  jumlah wirausaha di Provinsi Jambi pada Oktober 2020 

yakni sebanyak 58.738 yang tersebar di setiap Kabupaten di Provinsi Jambi. Di 

Kabupaten Tebo pertumbuhan UMKM juga mengalami peningkatan terutama 

2 tahun terakhir, jumlah UMKM di Kabupaten Tebo pada Desember 2019 

berjumlah 910 dan meningkat pada Oktober 2020 yakni berjumlah 1.416. 

Tabel 1.3  

Data Usaha Industri yang Terdapat di Kabupaten Tebo 

Usaha Industri yang terdapat di Kab Tebo 

Penggilingan Bakso Aneka Kerupuk 

Tempe & Tahu Pandai Besi 

Es Cream Aluminium 

Rice Milling Genteng 

Gilingan Kopi Batik 

Aneka Kue Perabot 

Sirup Reklame 

Olahan Pisang Bengkel 

Aneka Teh Konveksi 

Kopi Bubuk Aneka Makanan 

Jamu Herbal Pangkas Rambut 

Batu Bata Perhiasan 

Penjahit Meubel 

Aneka Kerajinan Air Isi Ulang 

Aneka Keripik   

(Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi) 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lies Indriyatni (2013), menunjukkan 

bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro dan 

kecil, yakni faktor dana kerja, faktor keterampilan, dan  faktor lokasi usaha. 

Antara ketiga faktor tersebut, lokasi usaha adalah faktor yang paling besar 

pengaruhnya terhadap keberhasilan usaha mikro dan kecil . 

Di Kabupaten Tebo banyak sekali jenis usaha yang dikelola oleh wirausaha 

seperti pada Table 1.3. Dari survei awal yang penulis lakukan dengan 

wawancara kepada beberapa pemilik usaha di Kabupaten Tebo, dengan 

berpedoman pada 6 faktor keberhasilan usaha yakni komitmen, pengalaman, 

lokasi usaha, motivasi, dan kemampuan usaha. Hasil wawancara yang penulis 
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peroleh komitmen, lokasi, dan pengalaman merupakan faktor yang paling 

dominan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. 

Berdasarkan uraian di atas  dan jawaban yang penulis peroleh saat 

melakukan wawancara kepada beberapa pemilik usaha di Kab. Tebo membuuat 

penulis semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai faktor- faktor 

keberhasilan wirausaha, maka penulisan skripsi ini mengambil judul: 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN WIRAUSAHA 

(Studi Kasus Wirausaha Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Tebo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor-faktor keberhasilan dalam berwirausaha di Kab. Tebo? 

2. Faktor apa yang paling dominan berpengaruh terhadap keberhasilan 

wirausaha di Kab. Tebo dalam berwirausaha? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor keberhasilan wirausaha di Kab. Tebo 

dalam berwirausaha. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap 

keberhasilan wirausaha di Kab. Tebo dalam berwirausaha. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti 

agar nantinya dapat membandingkan teori dalam perkuliahan dengan hal 

yang terjadi di masyarakat. Serta memberikan pengalaman yang nyata 

untuk dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor keberhasilan 

wirausaha dalam berwirausaha di Kab. Tebo sehingga peneliti dapat 

mengimplementasikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. 
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2. Bagi Pelaku Wirausaha Mikro di Kab. Tebo 

Dari penelitian ini dapat memberikan gambaran tambahan tentang 

berbagai faktor keberhasilan wirausaha dalam berwirausaha di Kab. Tebo 

sehingga dikemudian hari dapat dijadikan pengetahuan bagi yang ingin 

berwirausaha. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar kajian selanjutnya 

yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor keberhasilan wirausaha 

dalam berwirausaha. 

 


