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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sekarang ini, keberadaan pasar tradisional di daerah semakin terjepit 

oleh kian banyaknya pasar-pasar modern yang lebih di kenal dengan super 

market atau mall. Hal tersebut di karenakan masih sangat kurangnya fasilitas-

fasilitas yang tersedia di pasar tradisional jika di bandingkan dengan fasilitas-

fasilitas yang dimiliki oleh pasar modern.  

Dunia usaha yang terjadi saat ini ditandai dengan semakin banyaknya pasar 

dengan omset penjualan besar, persaingan yang tajam, teknologi yang canggih. 

Secara umum dapat diketahui bahwa tujuan utama orang berdagang di pasar 

adalah untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin, sehingga dapat 

diharapkan bahwa kelangsungan hidup para pedagang. Oleh sebab itu tanggung 

jawab pedagang untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang berlaku dalam pasar, 

apapun jenis dagangan yang di jual oleh pedagang tersebut. Banyak orang juga 

mengatakan bahwa tujuan berdagang adalah mencari keuntungan atau laba, 

karena jumlah laba yang besar menunjukkan bahwa pedagang tersebut berhasil, 

dan sebaliknya jika jumlah laba kecil menunjukkan para pedagang tersebut 

kurang berhasil. Dalam hubungannya dengan keuntungan atau laba sebagai 

tujuan utama orang melakukan perdagangan, dapat dimengerti bahwa keuntungan 
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atau laba digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan pedagang 

beroperasi pada periode tertentu. 

Walaupun hal tersebut tidak dapat di hindari dengan segala keterbataaan 

fasilitas, akan tetapi keberadaan pasar tradisional juga cukup membantu 

masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau untuk kalangan ekonomi 

menengah kebawah. Daya tarik tersebut yang membuat semakin banyaknya para 

pedagang yang menjajakan dagangannya di pasar tradisional seperti di pasar 

Delanggu Klaten. Peluang tersebut mendorong minat seseorang untuk 

berwirausaha. Minat adalah sebagai suatu ungkapan kecenderungan tentang 

kegiatan yang sering dilakukan setiap hari, sehingga kegiatan itu disukainya. 

Minat untuk berwirausaha muncul bila terdapat keyakinan yang kuat dan 

pekerjaan tersebut mereka anggap penting, sehingga ia akan memperoleh 

laba/imbalan yang memadai. Dengan demikian usahawan termotivasi untuk 

mereduksi rangsangan yang menimbulkan eksitasi (excitation) pada sistem 

syaraf, baik yang disebabkan oleh diri individu itu sendiri maupun yang berasal 

dari luar. Dalam arti lain, minat wirausaha akan timbul apabila dalam dirinya 

terdapat komitmen.   

Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber 

daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil 

keuntungan dalam rangka meraih sukses. Sedangkan yang dimaksudkan dengan 

seorang Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber 
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daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat,  mengambil 

keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan 

inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif  dalam rangka meraih 

sukses/meningkatkan pendapatan.  

Pada kenyataannya banyak wirausahawan yang gagal karena 

ketidaktahuannya dalam berwirausaha. Untuk menjadi seorang usahawan yang 

sukses dibutuhkan sebuah profesionalisme disamping dukungan pengalaman soal 

perdagangan. Menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada 

penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi 

penerapannya. Maister dalam Hasan (2003:2) mengemukakan bahwa 

profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi 

lebih merupakan sikap. Pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi 

bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah 

laku yang dipersyaratkan. Sedangkan pengalaman dalam pekerjaan pada 

umumnya dengan sendirinya dapat meningkatkan kemampuan kerja. Makin 

banyak variasi pekerjaan dan obyeknya, serta makin intensif pengalaman 

pekerjaan yang diperoleh, maka makin tinggi kemampuan kerja akan diperoleh 

oleh orang yang bersangkutan. Demikian pula makin banyak kesulitan atau 

rintangan yang dihadapi, biasanya makin cepat pula pengembangan kemampuan 

dan keterampilannya seseorang dalam berwirausaha. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai seberapa besar pengaruh pengalaman dan profesionalisme 

terhadap minat untuk berwirausaha. Sehingga dalam penelitian ini penulis 
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mengambil judul “Pengaruh Pengalaman Dan Profesionalisme Terhadap 

Minat Berwirausaha Pedagang Beras Di Delanggu Klaten”.   

 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas tentang:  

a. Pengalaman, meliputi: pendidikan dan latihan, umur, masa kerja, dan 

kesempatan kerja. 

b. Profesionalisme, meliputi: disiplin, komitmen tinggi, jujur, kreatif dan 

inovatif, mandiri, dan realistis. 

c. Minat berwirausaha, meliputi: kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. 

2. Penelitian ini dilakukan pada pedagang beras di Delanggu Klaten tahun 2007. 

 

C. Perumusan Masalah  

Guna membatasi adanya berbagai macam masalah yang timbul dan untuk 

memecahkannya dengan baik, maka perumusan masalah dapat di rumuskan 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pengalaman terhadap minat berwirausaha pedagang beras 

di Delanggu? 

2. Adakah pengaruh profesionalisme terhadap minat berwirausaha pedagang 

beras di Delanggu? 
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3. Adakah pengaruh pengalaman dan profesionalisme terhadap minat 

berwirausaha pedagang beras di Delanggu? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penerapan tujuan sangat penting karena tujuan dapat dijadikan tolok ukur 

keberhasilan penelitian. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap minat berwirausaha 

pedagang beras di Delanggu. 

2. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap minat berwirausaha 

pedagang beras di Delanggu. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman dan profesionalisme terhadap minat 

berwirausaha pedagang beras di Delanggu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi wirausaha 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam dunia usaha, khususnya 

berkaitan dengan pengalaman dan profesionalisme terhadap minat untuk 

berwirausaha para pedagang beras di pasar Delanggu Klaten. 

2. Bagi peneliti 

a. Untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada kaitannya dengan dunia 

wirausaha. 
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b. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

dimiliki dan penyesuaian diri pada lapangan pekerjaan secara nyata. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bilamana 

ingin mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

F. Sistematika Skripsi 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori tentang pengalaman, 

profesionalisme, minat berwirausaha, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, metode 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya pasar,  

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil 

analisis. 



 7

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan data dan saran-saran. 

 

 




