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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESUKSESAN PADA 

WIRAUSAHAAN 

 

Abstrak 

 

Terdapat dua macam jenis usaha yang bisa dipilih seseorang dalam bekerja yakni 

informal dan formal. Usaha informal sendiri merupakan usaha kecil hingga usaha 

menengah dan usaha formal adalah usaha menengah hingga besar. Data Badan 

Pusat Statistik menunjukan pertumbuhan PPN yang tinggi hanya berasal dari 

sektor formal. Terbukanya peluang usaha pekerjaan dibidang informal belum bisa 

dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan pada wirausahawan. Informan penelitian ini berjumlah 

lima orang wirausahawan yang bergerak di bidang usaha berbeda-beda yang telah 

merintis usaha lebih dari lima tahun dan memiliki lebih dari satu cabang. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan menggunakan teknik 

analisis data secara induktif. Lima wirausahwan dalam penelitian ini memiliki 

bidang usaha diantarnya bidang usaha konveksi, bidang usaha kuliner, bidang 

usaha jasa pemotongan rambut, dari kelima bidang jenis usaha hanya usaha 

dibidang jasa potong rambut yang menggunakan modal lebih banyak dibanding 

usaha yang lain. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan ada dua, faktor internal meliputi motivasi berkaitang 

dengan dorongan wirausahawan dalam meraih kesuksesan, pengalaman dan 

pengetahuan berkaitan dengan kemampuan merencanakan aktivitas bisnis yang 

pernah dilakukan sebelumnya, semangat dan sikap individu. Faktor eksternal 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja yang berkaitan dengan 

kenyamanan dan  hubungan dengan mitra kerja lalu akses modal berkaitan dengan 

langkah awal yang dijalani dalam berwirausaha. 

 

Kata kunci : kesuksesan, wirausahawan, bisnis  

 

Abstract 

 

There are two types of business that someone can choose to work is informal and 

formal. Informal business itself is a small business to medium enterprises and 

formal business is medium to large business. The Central Statistics agency Data 

shows that high VAT growth only comes from the formal sector. Open business 

opportunities in the informal field can not be utilized to the fullest. Based on the 

problem, this research aims to understand and describe the factors that affect the 

success of entrepreneurs. The research informant consists of five entrepreneurs 

engaged in different businesses who have pioneered the business more than five 

years and have more than one branch. The method used in this research is a 

qualitative method of using data collection techniques with semi-structured 

interviews and using the inductive data analysis technique. Five entrepreneurs in 

this research has a field of business in the field of convection business, culinary 
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business, the business field of hair cutting services, from the fifth field of business 

type only business in the field of hair cut services using more capital than other 

businesses. The results of this research can be concluded factors that affect the 

success of two, internal factors include motivation related to the encouragement of 

entrepreneurs in achieving success, experience and knowledge related to the 

ability to plan Business activities that have been done before, the spirit and 

attitude of individuals. External factors include the family environment, 

workplace environment relating to the comfort and relationship with the partners 

then capital access is related to the initial step that is undertaken in 

entrepreneurship. 

 

Keywords: success, entrepreneurs, bussines 

 

1. PENDAHULUAN 

Kesuksesan suatu usaha pada dasarnya tidak tergantung pada besar kecilnya 

ukuran usaha, tetapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana mengelolanya dan pelaku 

usaha juga harus pandai melihat peluang yang ada. Seperti yang kita ketahui 

bahwa keberhasilan tidak mungkin diraih dengan begitu saja, tetapi harus melalui 

beberapa tahapan. Untuk menjadi wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau 

visi bisnis yang jelas, kemudia ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi 

risiko baik waktu maupun uang. Langkah selanjutnya yang sangat penting adalah 

dengan membuat perencanaan usaha, pengorganisasian, dan menjalankanya 

(Anggraeni 2017). 

Terdapat dua macam jenis usaha yang bisa dipilih seseorang dalam bekerja 

yakni informal dan formal. Usaha informal sendiri merupakan usaha kecil hingga 

usaha menengah dan usaha formal adalah usaha menengah hingga besar. Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Republik Indonesia pada tahun 2013 

mengatakan perkembagan sektor informal di Indonesia menyumbang terhadap 

Gross Domestic Product (GDP) sebesar 40% tingginya pertumbuhan pajak hanya 

didorong oleh sektor formal (Ang, 2013).  Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukan dari 121,02 pekerja Indonesia pada Desember 2017, sebesar 52 juta 

atau 49,9% di anataranya bekerja disektor informal dan yang lainya bekerja 

bekerja di sektor formaln artinya pertumbuhan PPN yang tinggi hanya berasal dari 

sektor formal (Richard, 2018). Terbukanya peluang usaha pekerjaan dibidang 



3 

 

informal belum bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga membuat tenaga 

produktif atau pencari kerja masih banyak yang menganggur.  

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat 

peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang 

mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Salah satu 

pendorong terciptanya inovasi selain perubahan dan keharusan untuk beradaptasi 

adalah kesadaran akan adanya celah antara apa yang ada dan apa yang seharunya 

ada, dan antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang sudah 

ditawarkan ataupun dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) (Saragih, 2017).  

Dalam beberapa literatur, kewirausahaan juga telah ditandai sebagai 

interaksi antara sejumlah kemampuan sebagai berikut: pengendalian diri, 

penyusunan perencanaan dan penetapan tujuan, pengambilan risiko, inovasi, 

penggunaan umpan balik, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia, dan 

tidak tergantung. Selain itu, hampir semua orang punya keyakinan bahwa 

seseorang wirausaha yang berhasil adalah mereka yang tidak takut berhadapan 

dengan kegagalan (Darojat, 2013). 

Kekurangan dan kelebihan serta pengetahuan tentang seluk beluk usaha 

yang akan dijalani perlu dipahami ketika individu ingin berkecimpung sebagai 

wirausahawan. Kewirausahaan sosial adalah tindakan berinovasi dan mengenali 

masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan. Modal dasar yang 

dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan sosial adalah lebih kepada komitmen 

untuk membuat perubahan sosial berdasarkan tujuan mulia. Penguaha sosial harus 

memiliki trategi berdaarkan kekuatan sosial untuk menyebarkan pengaruhnya, 

penggunaan media sosial akan membantu organisasi maupun individu untuk 

menyebarkan permaalahan yang dialami masyarakat (Saragih, 2017)  

Pengusaha sukses tidak selalu berasal dari latar belakang kehidupan yang 

berkecukupan. Banyak pengusaha sukses di dunia justru dilahirkan dari 

pengalaman hidup yang berat. Dalam dunia bisnis, ada dua tipe pengusaha. 

Pertama, mereka yang melanjutkan bisnis keluarga dan dimodali orang tua. 

Kedua, mereka yang memulai usaha dari nol. Mereka yang memulai usaha dari 
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nol umumnya mengandalkan modal nekat dan percaya diri. Tidak jarang, ada 

yang sampai rela menahan ego agar dapat mencapai yang diinginkan. Dalam 

perjalanannya pengusaha tersebut sudah memetakan apa yang akan dilakukan 

mencapai kesuksesan. 

Seorang pengusaha sukses tidak hanya selalu berorientasi terhadap 

pencapaian target. Mereka juga memahami dengan baik pencapaian kesuksesan 

membutuhkan pengorbanan dan kemampuan mengendalikan diri ketika usaha 

yang dilakukan jatuh. Artinya, mereka memiliki mental yang kuat untuk kembali 

berdiri dari keterpurukan (Situmorang, 2018).  

Ada beberapa pengusaha sukses Indonesia yang memulai usahanya dari 

nol, yang pertama Chairul Tanjung atau si anak singkong pernah merasakan 

pahitnya kehidupan sebelum sukses dengan perusahaan miliknya, Chairul 

Tanjung Corp. Saat kecil, usaha ayahnya mengalami kebangkrutan hingga 

keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kontrakan. Orang tuanya pun kesulitan 

untuk membayar uang kuliah Chairul Tanjung di Fakultas Kedokteran Gigi. 

Melihat hal ini, naluri bisnisnya muncul, dan mulai membuka usaha foto kopi di 

kampus sambil berjualan buku dan kaos. Meski awalnya jatuh bangun, Chairul 

Tanjung tak pernah menyerah dan selalu tekun menjalani bisnis sampai akhirnya 

sukses menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. 

Bob Sadino merupakan salah satu contoh pengusaha sukses yang berusaha 

keras dalam merintis bisnis. Bob Sadino membulatkan tekad menjadi pengusaha 

saat sudah 9 tahun bekerja di Badan Usaha Milik Negara. Mulai dengan bisnis 

sewa mobil hingga menjadi buruh bangunan. Semua bisnis tersebut harus jatuh 

bangkrut karena kecelakaan yang dialaminya. Namun Bob Sadino tidak menyerah 

sampai di situ. Dengan berutang kepada tetangganya, Bob Sadino berjualan telur 

ayam dan memasarkan produknya dari pintu ke pintu. Berkat keuletannya, Bob 

Sadino sukses mendirikan supermarket yang menjual berbagai produk peternakan 

dan pertanian, Kem-Chicks (Hadijah, 2018). 

Puspo Wardoyo adalah pria kelahiran 30 November 1967. Terlahir sebagai 

7 bersaudara dengan keadaan keluarga yang sederhana membuat Puspo Wardoyo 

harus rajin membantu orang tua menjual daging ayam dan membuka warung 
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kecil-kecilan. Puspo Wardoyo memilih mengundurkan diri karena ingin 

mewujudkan cita-citanya menjadi seorang pebisnis. Puspo Wardoyo lantas mulai 

membuka bisnis makanan. Bisnis pertama ini banyak memperoleh cibiran dan 

cemoohan dari para kenalannya. Berbekal uang senilai 2,4 juta rupiah, Puspo 

Wardoyo memberanikan diri untuk membeli motor dan menyewa rumah 

kontrakan. Sisa uang sejumlah 700 ribu rupiah kemudian digunakan untuk modal 

berjualan ayam bakar. Puspo Wardoyo kemudian membuka warung ayam bakar 

yang berlokasi di daerah Medan. Dengan keuletan dan kerja kerasnya, bisnis 

kuliner yang ditekuni Puspo Wardoyo semakin berkembang dan bertambah besar. 

Jumlah pegawainya pun semakin bertambah banyak. Hingga saat ini Puspo 

Wardoyo telah berhasil mengembangkan lebih dari 100 outlet Ayam Bakar di 

sejumlah kota-kota besar di Indonesia. (Mutma'inah, 2015). 

Sikap pantang menyerah, selalu tekun menjalani bisnis, dan ulet menjadi 

faktor yang membuat Choirul Tanjung, Bob Sadino dan Puspo Wardoyo menjadi 

figur sukses yang berada di Indonesa saat ini. 

Kurangnya kemampuan dalam bersaing dan rendahnya tingkat pengelolaan 

yang dimiliki invidu menjadi tantang tersendiri bagi wirausahawan untuk 

menjalakna usahnaya agar mampu berkembang dan tumbuh menuju kemakmuran 

usahanya. Perlu adanya jiwa kewirausahwan dan nilai-nilai kewirausahawan yang 

menjadi dasar untuk mampu membentuk perilaku usaha kecil dalam 

menumbuhkan pertumbuhan nasional. Oleh sebab itu diperlukanya strategi 

pemberdayaan usaha kecil untuk menuju kemandirian usaha. (Darojat, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih, (2017) menunjuakan jiwa 

kewirausahawan memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku 

kewirausahaan dan pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian usaha. Ada 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung terhadap perilaku 

kewirausahawan. Sedangkan perilaku kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 

kemandirian usaha.  

Hasil penelitian awal berupa wawancara dengan pertimbangan dari contoh 

wiruasahawan sukses di Indonesia dengan pengalaman kesuksesan meliputi 

pantang menyerah, selalu tekun menjalani bisnis, dan ulet. Penelitian awal  yang 
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dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2018 dan 9 Desember 2019 di Sragen , seorang 

wirausahawan sukses. Subjek  AM yang memliki usaha menjual bahan material 

pada tahun 2005 usahanya mulai berkembang dan mulai merambah ke 

perdagangan barang barang material bekas dan baru hingga sekarang. Subjek AM 

mengatakan ilmu yang tekad, kerja keras dan pengalaman merupakan modal 

utama yang mengantarkan menjadi wirausahwan sukses hingga sekarang.  

Berdasarkan wawancara awal, diketahui bahwa kesuksesan yang subjek 

AM dapatkan tidak hanya tergantung pada banyaknya modal, bakat yang mereka 

miliki serta usia ketika memulai berwirausaha. Kesuksesan yang mereka miliki 

adalah hasil dari sebuah proses usaha mereka berdasarkan tekad, kemauan dan 

usaha keras mereka dalam menghadapi berbagai macam hambatan, serta didukung 

oleh komitmen kuat yang mendorong wirausaha untuk terus mencari peluang 

sampai mencapai hasil yang diharapkan. 

Penelitian ini berfokus pada mengungkap faktor-faktor apa yang 

menentukan kesuksesan seseorang dalam berwirausaha dengan harapan bisa 

menjadi masukan bagi pekerja formal dan individu yang belum memiliki 

pekerjaan untuk mencoba berwirausaha. Individu yang sukses dalam berwirausaha 

dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan mengubah cara 

padang di masyarakat bawha kesuksesan bukan hanya dari nasib sesorang 

melainkan hasil kerja keras, usaha dan komittmen yang dibangun untuk meraih 

kesuksesan. Namun sedikit orang yang bisa merubah cara pandang tentang 

mencari kerja dan menjadi wirausaha yang sukses. Dari permasalahan yang 

disampaikan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kesuksesa Pada Wirausahawan” 

Kesuksesan adalah tingkat dimana seseorang bergerak ke depan, ke atas, 

terus maju dalam menjalani hidupnya, kendati terdapat berbagai rintangan atau 

bentuk-bentuk kesengsaraan lainnya Stolz (2010). Helmet (2012) kesuksesan 

merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah diniatkan untuk 

dicapai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan ke 

kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Kesuksesan erat 

kaitanyadengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan 
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merupakan suatu sasaran yang sudah ditentukan. Dari pengertian yang sudah 

diungkapkan diatas dapat disimpulkan bahwa kesuksesan adalah suatu keadaan 

dimana sesorang bergerak maju untuk mencapai keinginan yang ingin diraih. 

Kewirausahaan adalah proses menjadikan satu ide dan tindakan yang 

inovatif dan kreatif dengan kemampuan manajemen dan organisasi yang 

dibutuhkan untuk mengerahkan sumber daya manusia, uang dan operasi yang 

tepat untuk mencapai suatu kebutuhan yang dapat dikenal dan menciptakan 

kekayaan dalam prosesnya (Pearce dan Robinson, 2013). Entrepreneur diartikan 

sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara 

baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya Nainggolan dan 

Pulungan (2017). 

Dari pengertian yang sudah disampaikan diatas dapat disimpulkan 

wirausaha merupakan orang yang mempunyai ide dan tindakan yang inovatif dan 

kreatif , berani mengambil resiko danmempunyai motivasi untuk menciptakan 

produk baru agar memperoleh keuntungan. Kesuksesan diri sebagai seorang 

wirausahawan dapat berasal dari kesempatan yang diinginkan dan keuntungan 

atas pekerjaan yang telah dilakukan. Lingkungan yang dinamis menyebabkan 

seorang wirausahawan menghadapi keharusan untuk menyesuaikan dan 

mengembangkan diri agar keberhasilan dapat dicapai. Seorang wirausahawan 

bukan saja mengikuti perubahan yang terjadi dalam dunia usaha tapi perlu 

berubah seringkali dan dengan cepat memiliki pemikiran yang inovatif dan 

berorientasi pada masa depan Srimulyani (2014). 

Menurut Subanar (2012) bisnis yang berhasil adalah mereka yang mulai 

dari usaha kecil-kecilan bukannya yang sekaligus menjadi besar, yang di 

pentingkan adalah keuletan dan keterampilan sebagai manajer dan inovator. Dari 

pengertian yang dismapaikan diatas dapat disimpulkan bahwa uuntuk menjadi 

wirausahawan yang sukses seorang individu harus mempunyai visi dan ide yang 

jelas. Kemudian mau memulai usahanya dari bawah dan bekerja keras untuk 

kemajuan usahanya 
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2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih untuk 

memperoleh kejelasan dari suatu fenomena dalam situasi natural yang dialami 

oleh individu setiap harinya (Herdiansyah, 2015). Teknik yang digunakan pada 

penelitian ini dengan cara purposive. Adapun karakteristik informan yaitu: 

Tabel 1 karakteristik informan 

No. Nama 
Jenis 

Kelamin 
Usia Jenis Usaha 

Lama 

Usaha 
Cabang 

1. H Perempuan  40 tahun Pemilik usha 

konveksi 

11 tahun 2 

Cabang 

2. KWA Laki-laki 35 tahun Pemilik 

usaha 

konveksi, 

kuliner dan 

oleh-oleh 

13 tahun 13 

Cabang 

3. U Perempuan 48 tahun Pemilik 

usaha kuliner 

23 tahun 2 

Cabang 

4. DAK Laki-laki 29 tahun Pemilik 

usaha kuliner 

8 tahun 7 

Cabang 

5. ALHU Laki-laki 26 tahun Pemilik 

usaha potong 

rambut 

6 tahun 3 

Cabang 

 

Pada pengumpulan data dengan wawancara, peneliti melakukan wawancara 

semi terstruktur. Dalam penggunaan wawancara jenis ini peneliti bebas 

berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi dan alur 

alamiah yang terjadi asalkan tetap sesuai tema-tema yang telah ditentukan 

(Herdiansyah, 2013). 

Penelitian ini menggunakan metode  validitas member checking yang dapat 

dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir kepada informan untuk 

memastikan apakah informan merasa laporan yang disajikan oleh peneliti sudah 

akurat Creswell (2015). Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga analisis data 

yang digunalan pada penelitian ini adalah analisis data secara induktif yang 

merupakan proses pengumpulan data menggunakan gambaran cerita dengan 

memperoleh tema atau kategori luas. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-

faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada wirausahawan. Faktor penentun 

kesuksesan pada wirausahawan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor penentu keberhasilan yang 

berasal dari dalam diri individu pelaku usaha tersebut, antara lain motivasi, 

pengalaman dan pengetahuan, semangat yang tinggi dan sikap individu. 

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor diluar individu yang mempengaruhi 

keberhasilannya dalam berwirausaha, faktor tersebut antara lain lingkungan 

keluarga, lingkungan tempat bekerja dan akses modal.  

Motivasi individu merupakan dorongan untuk memperoleh apa yang ingin 

dituju dalam meraih kesuksesan berwirausaha dan setiap individu mempunyai 

motivasi yang berbeda-beda. Setiap informan memiliki motivasinya masing-

masing dalam berwirausaha. Informan H dan informan DAK berwirausaha karena 

mereka ingin untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan infroman U untuk 

membantu suami. Kemudian informan KWA berwirausaha karena ingin 

membanggakan kedua orang tuanya. Untuk informan  ACHU  memiliki motivasi 

berwirausaha ingin hidup mandiri dan tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Handayani (2013) kesuksesan kerja 

memerlukan motif-motif untuk memeberi atau mendorong semangat dalam 

bekerja. Motif itu meliputi motif untuk inovatif dan kreatif yang merupakan 

motivasi  pendorong individu menyampaikan pemikiran spontan dalam 

menghadapi suatu perubahan dengan memberi alternatif yang berbeda dari yang 

lain. Selain itu ada motif untuk bekerja yang dimiliki individu agar memiliki 

minat atau semangat dalam mencukupi kebutuhan dan menjalankan tugas 

pekerjaanya. Pendapat itu juga didukung oleh Hendro (2011) yang 

mengungakapkan personal seseorang yang telah lama berkecimpung di bidang 

wirausaha dengan melihat keluarga, rekan sesama kecilnya, atau bahkan 

pergaulannya akan memacu dirinya untuk menjadi wirausahawan dan dorongan 

keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi untuk menentukan menjadi 
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wirausahawan. Melalui dorongan keluarga ini seseorang akan terbantu untuk 

mempercepat mengambil keputusan menjadi wirausahawan. 

Pengetahuan tentang bidang usaha yang dijalani yang diperoleh oleh 

informan berdasarkan pengalaman selama merintis usaha. Dari kelima informan 

pengalamanya dalam berwirausaha diperoleh dari seiringnya berjalan waktu. 

Pengetahuan tentang wirusaha yang dijalani informan H, informan KWA,  

informan U dan informan  ACHU memulai dari nol dalam menjalani usahanya 

kemudian informan DAK pengetahuan tentang usahnya keiinginanya untuk 

melengkapi kekurangan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh 

Handayani (2013) bahwa kebutuhan akan pengalaman merupakan pengetahuan 

yang harus dicari sebanyak mungkin. Pengalaman merupakan pengetahuan atau 

keterampilan yang harus dikuasai atau diketahui sebagai dampak dari tindakan 

yang sudah dilakukan sebelumnya dalam  jarak waktu tertentu. Dengan  

berpengalaman wirausahawan akan lebih teliti dan jeli dalam melihat lebih 

banyak jalan untuk membuka usaha baru. 

Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam 

mendukung usaha yang dirintis.  Rata-rata keluarga memiliki peran yang penting 

untuk mendukung dan membantu informan dalam menjalani usahanya. Hubungan 

sebelum dan sesudah mempunyai usaha hampir sama yaitu semakin baik dan 

harmonis. . Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Handayani 

(2013) bahwa kondisi keluarga dapat mempengaruhi kesuksesan individu dalam 

memulai usaha. Keharmonisan dalam keluarga akan meningkatkan motivasi kerja 

dan pekerjaan. Lingkungan keluarga yang tegang dalam interaksinya akan 

menurunkan kesuksesan. 

Kemudian untuk lingkungan kerja setiap informan pernah mengalami 

konflik di tempat kerja kebanyakan konflik yang dialami antar karyawan dengan 

karyawan, cara penyeslesain dengan berkomunukasi, memberi nasehat dan segera 

diselesaikan setiap ada permasalahan. Lingkungan kerja yang diinginkan adalah 

lingkungan kerja kekeluargaan dan saling menghargai.  Hal tersebut sesuai dengan 

salah satu poin yang disampaikan oleh Hendro (2011), bahwa suasana kerja 

merupakan suatu kondisi dimana seseorang akan terikat dengan lingkungannya. 
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Tingkat kenyamanan seseorang dengan lingkungan kerja sangat menentukan. 

Ketika dalam lingkungan kerja tidak mendapatkan kenyamanan, maka akan 

mempercepat seseorang tersebut untuk menjadi wirausahawan. Hal tersebut 

didukung juga oleh Handayani (2013), bahwa hubungan dengan mitra usaha bisa 

dijadikan pertimbangan agar memberika motivasi dalam menyelesaikan 

permasalahan usaha dengan bijaksana dan bisa mewujudkan harapan.  

Akses Modal merupakan langkah awal memulai usaha yang dijalani, 

seperti Ketika memulai usaha kelima informan tidak memiliki masalah mengenai 

modal. Kemudian dari kelima informan hanya informan U yang tidak 

menggunakan fasilitas peminjaman di bank, keempat informan yang 

menggunakan fasilitas peminjaman uang di bank digunakan untuk pengembangan 

tempat usahanya masing-masing.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelima informan wirausahawan yang bergerak 

dibidangnya masing-masing telah memiliki lebih dari satu cabang usaha, dapat 

disimpulkan bahwa dua faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada 

wirausahawan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

Faktor internal meliputi motivasi, pengalaman dan pengetahuan, semangat 

yang tinggi dan sikap individu. Motivasi subjek dalam berwirausaha adalah untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, untuk membantu suami, untuk membanggakan 

kedua orang tua dan untuk hidup mandiri. Pengalaman berwirauaha diperoleh 

kelima subjek berdasarkan seiring berjalanya waktu, keempat subjek memulai 

usahanya dari nol dan hanya satu subjek yang memulai usahanya dari meneruskan 

dan mengembangkan usaha keluarga. Menurut kelima informan semangat kerja 

yang harus dimiliki wirausahawan  adalah semangat pantang menyerah dan 

semangat untuk tumbuh. Sikap positif yang harus dimiliki wirausahawan menurut 

lima informan adalah jujur, berintergas tinggi, tidak mudah menyerah dan jangan 

ragu. Kemudian untuk sikap negatif yang tidak boleh dimiliki menurut informan 

adalah malas, mudah merasa puas dan sikap sombong. 
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Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan tempat kerja 

dan akese modal. Dari kelima subjek keluarga meiliki peran yang penting untuk 

mendukung dan membantu subjek menjalani usahanya. Hubungan sebelum dan 

sesudah mempunyai usaha kelima subjek semakin baik dan harmonis. Kemudian 

untuk linkungan kerja setiap subjek pernah mengalami konflik di tempat kerja 

kebanyakan konflik yang dialami antar karyawan dengan karyawan, cara 

penyeslesain dengan berkomunikasi, memberi nasehat dan segera diselesaikan 

setiap ada permasalahan. Lingkungan kerja yang diinginkan adalah lingkungan 

kerja kekeluargaan dan saling menghargai. Ketika memulai usaha kelima subjek 

tidak memiliki masalah mengenai modal. Kemudian dari kelima informan hanya 

satu subjek yang tidak menggunakan fasilitas peminjaman di bank, keempat 

subjek yang menggunakan fasilitas peminjaman uang di bank digunakan untuk 

pengembangan tempat usahanya masing-masing.  
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