
 

 

 
 

YANG MUDA YANG BERUSAHA : SUATU KAJIAN FENOMENOLOGI 

PADA PEMUDA ENTREPRENEUR 

( Studi Pada Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ) 

 

 

 

 

 
(Skripsi) 

 

 

 

 

Oleh  

FASYA  ANANDA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2022 



 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

YANG MUDA YANG BERUSAHA : SUATU KAJIAN FENOMENOLOGI 

PADA PEMUDA ENTREPRENEUR 
( Studi Pada Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ) 

 

 

 
Oleh 

      FASYA  ANANDA 

 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkaji yang muda 

yang berusaha suatu kajian fenomenologi pada pemuda enterpreneur di 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Latar belakang 

penelitian ini adalah banyaknya para pemuda enterpreneur baik laki-laki maupun 

perempuan dengan rentang usia 16-30 tahun secara bersama-sama mendirikan 

usaha sehingga menarik perhatian. Selain itu, juga untuk mengetahui dampak 

usaha mereka bagi kehidupan dari segi ekonomi, sosial, religiusitas, dan 

lingkungan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan ialah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saat ini masyarakat 

semakin dimudahkan ketika akan berbelanja dengan adanya e-commerce. Sejak 

tiga tahun terakhir jumlah wirausahawan semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan teknologi oleh revolusi industri 4.0. Perkembangan zaman saat ini 

membuat para pemuda enterpreneur melakukan beragam kreativitas dan variasi 

serta melihat potensi usaha sehingga mendapatkan keuntungan dan mampu 

meminimalisir resiko. Pemuda entrepreneur dapat melakukan usaha 24 jam 

dimana saja dan kapan saja tanpa harus membuka store untuk memasarkan 

produknya. Adapun dampak usaha mereka bagi kehidupan antara lain dapat 

menjadi mandiri dan memperbaiki kualitas hidup, membantu perekonomian 

keluarga, membuka lapangan kerja, dan membantu sesama. 
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ABSTRACT 

 

 
THE YOUNG ENTERPRENEUR : A PHENOMENOLOGICAL STUDYON 

YOUTH ENTERPRENEURS 
( Studies on Sub-Disric of Bandar Lampung, Central Lampung District) 

 

 

 

By 

FASYA ANANDA 

 
This study aims to describe, analyze, and examine young people who are trying to 

do a phenomenological study of young entrepreneurs in Terbanggi Besar District, 

Central Lampung Regency. The background of this research is the number of 

young entrepreneurs, both male and female, with an age range of 16-30 years, 

jointly establishing a business so that it attracts attention. In addition, it is also to 

find out the impact of their business on life in terms of economy, social, religiosity, 

and environment. This study uses a descriptive type of research with a qualitative 

approach. Methods of data collection with in-depth interviews, observation, and 

documentation. The data analysis methods used are data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research that 

has been done, it can be concluded that nowadays it is easier for people to shop 

with e-commerce. Since the last three years the number of entrepreneurs has 

increased along with technological developments by the industrial revolution 4.0. 

The development of today's era makes young entrepreneurs do a variety of 

creativity and variety and see business potential so that they get profits and are 

able to minimize risks. Young entrepreneurs can do business 24 hours anywhere 

and anytime without having to open a store to market their products. As for the 

impact of their business on life, among others, they can become independent and 

improve the quality of life, help the family economy, create jobs, and help others. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Wirausaha atau kewirausahaan adalah suatu proses identifikasi dan pengembangan 

yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan. Dapat menciptakan suatu 

hal yang kreatif, inovatif, melihat peluang dalam menjalankan suatu pekerjaan 

untuk menciptakan usaha baru. Wirausaha atau kewirausahaan dalam bahasa inggris 

disebut juga enterpreneurship. Menurut ningrum (2017:31) wirausaha merupakan 

seorang yang melakukan upaya secara kreatif dan inovatif guna menemukan 

peluang dan tarif hidup. Dari pendapat yang disampaikan dapat dipahami bahwa 

dengan berwirausaha, seseorang dapat mandiri dalam mencari peluang sehingga 

tidak bergantung pada lapangan pekerjaan dan menciptakanlapangan pekerjaan bagi 

orang lain. 

 

Di indonesia dengan era 4.0 saat ini, pemerintah mulai memberi perhatian kepada 

pemuda indonesia untuk dapat menjadi seorang wirausahawan muda yang memiliki 

karakter disiplin, inovatif dan kreatif, percaya diri dan memiliki komitmen yang 

tinggi terhadap diri sendiri. Hal ini sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia 

sejak penetapan Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 

tentang baseline rasio minat wirausaha muda hanya sebesar 3,3% pada tahun2019, 

menjadi 3,46% pada tahun 2020 dan 3,55% pada tahun 2021. Meskipun sudah 

terlihat peningkatan rasio wirausaha muda tiap tahunnya, pemerintah Indonesia 

tetap memiliki target yang harus dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,0% rasio 

wirausaha. Hal tersebut disampaikan oleh kementerian koordinator bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) Yohan. 

Dengan tren kewirausahaan di era revolusi 4.0 ini, menjadi suatu langkah yang 

dapat diambil pemerintah untuk gencar-gencarnya mensosialisasikan pentingnya 

wirausaha dalam era ini. Revolusi Industri 4.0 sendiri merupakan otomasi yang 

merupakan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah yang digunakan 

ini juga meliputi sistem siber yaitu internet dan jaringannya serta teknologi 
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informasi masa kini. Teknologi informasi yang dikombinasikan dengan internet dan 

jaringannya melahirkan banyak sekali terobosan yang dapat menjadi media dalam 

hal komunikasi jarak jauh. 

 

Di era ini pemuda dapat dengan mudah mendirikan suatu usaha dalam jaringan, 

hanya dengan bermodalkan handphone android serta paket internet. Melalui 

langkah-langkah yang mudah dipahami dan efisien setiap orang dapat membuka 

toko online disuatu instansi dalam jaringan. Kemudahan inilah yang menjadikan e- 

commerce meledak. contohnya seperti Shopee, Lazada, Toko Pedia dan lain 

sebagainya. Seseorang tidak hanya bisa menjadi seorang owner, tetapi juga seorang 

reseller bahkan dropshiper. Tidak hanya e-commerce, tetapi juga berbagai media 

sosial seperti instagram, whatsapp, twitter, youtube & tiktok dapat dijadikan sebagai 

alat untuk memudahkan pemasaran suatu produk. Aplikasi-aplikasi tersebutsudah 

disiapkan secara detail untuk seller dan customer dapat berbincang dalam kegiatan 

jual beli dengan mudah. 

 
Dijaman dengan perkembangan jaringan online yang sangat luas dengan e- 

commerce dan media sosial yang ada, sangat jarang pemuda yang tidak memiliki 

akun atau yang tidak menggunakan media sosial. Bahkan saat ini anak TK saja 

sudah bisa menggunakan berbagai media sosial. Inilah yang menjadi peluang bagi 

pemuda agar mampu berwirausaha dan terus menggali potensi inovasi dan 

kreasinya untuk menciptakan sebuah produk dan memasarkannya. Saat ini banyak 

pengusaha muda yang muncul untuk memasarkan produknya dengan semenarik 

mungkin agar pengguna media diberbagai daerah dan kalangan tertarik untuk 

menggunakan produk hasil ciptaannya sendiri. Semakin lama semakin banyak 

bermunculan pengusaha muda sukses, dan memberikan triger positif kepada 

pemuda lainnya untuk berbondong-bondong menjadi seorang wirausahawan. 

Adapun alasan pemerintah Indonesia sendiri dalam menggalakkan pemuda 

Indonesia untuk berwirausaha jelas untuk mendapatkan goverment income, 

membuka lapangan kerja dan dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki 

Indonesia secara maksimal oleh pemuda dan rakyat Indonesia agar tidak dikuasai 

asing. 
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Dari data yang didapat menunjukan bahwa jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di 

Indonesia pada tahun 2020 mencapai 64,50 juta jiwa, yang artinya bahwa 1 dari 4 

penduduk di Indonesia adalah seorang pemuda. Dengan jumlah tersebut seharusnya 

pemuda sudah dapat menjadi agen perubahan menuju Indonesia maju. Namun, 

sampai dengan saat ini hambatan yang terjadi adalah pola pikir pemuda sekarang 

sebagai “pencari kerja” bukan “pembuat kerja”. Padahal kondisi sebenarnya yang 

terjadi adalah lapangan kerja yang lebih sedikit dari lulusan pendidik. Sehingga 

menyebabkan banyak pengangguran terdidik. Hal ini dapat dilihat pada data Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada agustus 2021 yang menyatakan bahwa 9,1 juta orang 

mengganggur atau tidak memiliki pekerjaan. 
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Diagram 1. Tingkat Pengangguran 3 Tahun Terakhir 

 

Dapat terlihat pada diagram diatas tingkat pengangguran di Indonesia 3 tahun 

terakhir, pada tahun 2019 masa sebelum pandemi, tingkat pengangguran di 

Indonesia lebih rendah dari 2 tahun setelahnya. Pada tahun 2020 merupakan tahun 

yang paling tinggi tingkat penganggurannya, karena situasi yang genting yaitu 

pandemi. Selanjutnya pada tahun 2021, situasi mulai kondusif dan pengangguran di 

Indonesia mulai menurun. Hal tersebut sejalan dengan besarnya rasio minat 

berwirausaha 3 tahun terakhir yang terus meningkat, semakin banyak wirausaha 

maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 
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Pemerintah masih terus mengupayakan agar angka penggangguran dapat ditekan, 

yaitu dengan merencanakan program-program yang mendorong para pemuda untuk 

berwirausaha. Saat ini pemerintah memberi perhatian yang besar pada 

perkembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) sebagai bentuk suport 

pemerintah kepada para pengusaha yang sedang merangkak naik. UMKM yang ada 

di Indonesia sangat mendominasi dan lebih bisa bertahan dari terpaan situasi global 

yang tidak pasti. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui 

kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar wirausahawan 

semakin meningkat jumlahnya.UMKM menjadi salah satu pilihan usaha yang dapat 

dilakukan oleh semua orang khusunya anak muda untuk dapat dikembangkan lagi 

menjadi usaha yang besar. 

 
Tujuan dibentuknya UMKM telah tercantum dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pada 

pasal 3 yang menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berkeadilan. Untuk 

mewujudkannya, pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai sebagai 

tambahan modal kepada pelaku UMKM dengan syarat memiliki NPWP dan Surat 

Izin Usaha. Yang berarti setiap usaha yang diciptakan seseorang bisa mendapatkan 

bantuan tersebut. Dengan kemudahan ini, pemuda dapat membuat usaha bahkan 

dengan modal kecil, dan tentunya sudah mengantongi surat izin usaha dari pejabat 

yang berwenang, serta memiliki NPWP agar mendapat bantuan tersebut. 

Selain itu juga tertuang dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

Tahun 2007 yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi kepala sekolah adalah 

berwirausaha. Sehingga kepala sekolah membuat kebijakan yang mana dapat 

mendukung tenaga kependidikan serta peserta didik untuk dapat berinisiatif, 

inovatif dan kreatif untuk menciptakan suatu produk dan dapat dipasarkan sehingga 

dapat menjadi manfaat untuk sekolah itu sendiri. Begitu juga di perguruan tinggi, 

kewirausahaan sudah termasuk mata kuliah. Sehingga lulusan pendidik yang 

masih ”menganggur” sebenarnya sudah memiliki modal awal untuk dapat 

berwirausaha, apalagi dengan dukungan pemerintah dalam membangun minat 

berwirausaha anak muda. 
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Wirausaha atau enterpreneur juga dapat memanfaat internet dan jaringannya serta 

teknologi informasi yang berkembang pesat pada era revolusi industri 4.0 saat ini 

untuk lebih mengembangkan usahanya. Melalui siklus dan program- program 

pemerintah yang terencana secara sistematis seperti itu, para pemuda dapat dengan 

mudah melakukan atau membuat usaha.Tentunya motivasi tinggi yang mendasari 

seseorang berwirausaha adalah yang paling utama. Setiap pelaku usaha memiliki 

motivasinya sendiri untuk memulai suatu usaha seperti ingin meningkatkan 

penghasilan keluarga, tidak disibukan dengan pekerjaan yang mengekang, ingin 

menaikan status sosialnya dengan menjadi pengusaha sukses. 

 

Tentu hal-hal ini yang dapat menjadi tekad kuat mental terhadap resiko yang 

dihadapi kedepannya untuk dapat selalu bangkit dan berusaha lagi hingga 

kesuksesan yang didapat. Kajian penelitian menunjukan bahwa salah satu sasaran 

pengembangan suatu wilayah (Kota/Desa) adalah dengan menciptakan lapangan 

kerja dan kesejahteraan yang dapat didukung melalui mekanisme atau alat dalam 

bentuk kewirausahaan (Shal, Amar, Allahyari & Rameza, 2016). 

 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu 

daerah yang anak mudanya mulai banyak tertarik untuk berwirausaha bahkan sudah 

banyak yang take action. Berikut ini diagram banyaknya wirausahawan di 

kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah tiga tahun terakhir. 
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Diagram 2. Tingkat Wirausahawan 3 Tahun Terakhir 
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Dari diagram diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan wirausahawan tiga tahun 

terakhir di Kecamatan Terbanggi Besar. Mulai banyak usaha kecil menengah 

bermunculan, hal ini dikarenakan letak wilayah kecamatan terbanggi besar yang 

strategis sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. Letak wilayah yang berada ditengah-tengah kecamatan lainnya 

serta dilewati jalan lintas sumatera dimana hal ini dapat memudahkan segala 

kegiatan barang dan jasa, pusat pendidikan karena banyak sekolah yang bonafit di 

kecamatan terbanggi besar dan banyak perusahaan disekitarnya sehingga banyak 

mendatangkan karyawan dari berbagai daerah. Hal tersebutlah yang digunakan 

sebagai dasar dari pelaku usaha memulai usahanya, tentu dengan banyaknya anak 

sekolah serta karyawan dari sebuah perusahaan atau instansi menjadi sebuah 

keuntungan dalam bidang usaha. Selanjutnyakegiatan tersebut dapat 

dikombinasikan dengan jaringan internet serta teknologi informasi untuk dapat 

mengembangkan dan mentenarkan sebuah usaha hingga ke kancah nasional melalui 

platform-platform e- commerce. 

 

Dilihat dari segi wilayahnya, kecamatan terbanggi besar tentu memiliki potensi 

besar untuk dapat mendirikan usaha. Sehingga banyak pula lapangan kerja baru 

yang tercipta. Tentu hal ini tidak terlepas dari pemuda yang memiliki inovasi, 

kreatifitas dan semangat yang tinggi dalam mempertahankan usahanya. Dengan 

begitu pemuda mampu mendapatkan penghasilan dengan membangun usahanya 

sendiri. 

 

 
Dengan adanya berbagai kondisi yang sedang terjadi di Indonesia Khususnya 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menjadikan pesatnya 

minat wirausahawan muda diwilayah tersebut. Sehingga, menjadi sebuah fenomena 

yang menarik penulis untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dengan adanya 

fenomena ini, penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenaipemuda 

enterpreneur dalam menjalankan usahanya, dan apakah dampak yang didapatkan 

sebagai pemuda enterpreneur menjalankan sebuah usaha terhadap kehidupan. 

Dengan demikian penelitian ini penulis beri judul “Yang muda yang Berusaha : 

Suatu Kajian Fenomenologi Pada Pemuda Enterpreuneur”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa latar belakang pemuda entrepreneur dalam melakukan sebuah usaha? 

2. Apakah yang dilakukan pemuda enterprenur membawa dampak terhadap 

kehidupan? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah yang diajukan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Mendeskripsikan dan mengetahui secara detail bagaimana pemuda 

entrepreneur dalam melakukan sebuah usaha. 

2. Mengetahui dampak menjadi pemuda entrepreneur dalam menjalankan 

sebuah usaha terhadap kehidupan. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari kegunaan secara praktis dan teoritis yaitu : 

 
1.4.1 Kegunaan secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan kajian 

Sosiologi terutama tentang latar belakang pemuda entrepreneur dalam menjalankan 

usahannya, serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

sejenis. 

 

1.4.2 Kegunaan secara praktis 

1. Mengetahui latar belakang pemuda entrepreneur menjalakan sebuah usaha. 

2. Mengetahui dampak yang dilakukan pemuda entrepreneur dalam menjalankan 

sebuah usaha. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Tinjauan Tentang Fenomena 

Fenomenologi berasal dari bahasa yunani yang secara etimologis yaitu phaenesthai 

yang artinya adalah meninggikan atau memunculkan. Menurut Heidegger 

(Moustakas, 1994) fenomena juga terbentuk dari istilah phaino yang artinya 

membawa cahaya serta menempatkan dalam keadaan terang benderang. 

 

Objek yang muncul dalam kesaradaran berbaur dengan keadaan alamiah sehingga 

menciptakan makna diaman pengetahuan dikembangkan. Hubungan terjadi dalam 

keadaan sadar yang disadari dan apa saja yang ada di dalam dunia. Apa yang muncul 

dalam kesadaran adalah realitas absolut dan apa yang muncul didunia adalah sebuah 

produk belajar (Moustakas, 1994) 

 

Fenomenologi adalah ilmu mengenai suatu yang terlihat atau nampak. Sehingga, 

setiap penelitian atau setiap karya dalam sebuah penampakan atau penampilan 

adalah fenomenologi (Bertens, 1987). Fenomenologi merupakan pendekatan 

filsafat dengan berpusat pada kesadaran manusia (Bagus, 2022). Fenomenologi 

adalah suatu pelajaran yang asalnya dari kesadaran, atau bagaimana cara memahami 

suatu objek dan mengalaminya secara nyata dan sadar(Littlejohn, 2003) berbeda 

dengan Brouwer (1984) yang menyatakan fenomenologi itu bukan ilmu, namun 

suatu metode berpikir. 

 

Fenomenologi juga mengungkapkan makna dari perlakuan atau pengalaman dari 

seseorang atau individu. Bergantung dimana seseorang berhubungan dengan 

sesuatu itu (Edgar dan Sedgwick, 1999). Sejalan dengan itu, menurut Littlejohn dan 

Foss (2005), fenomenologi merupakan presepsi yang berkaitan pada suatu objek, 

peristiwa atau kondisi dimana pengetahuan dari suatu pengalaman berasal. Degan 

demikian fenomenologi membiarkan sesuatu datan dengan wujud sebagaimana 

adanya. Dengan demikian, di satu sisi, makna itu muncul dengan caramembiarkan 

realitas atau fenomena yang terjadi ataupun pengalaman yang dialamiitu membuka 

dirinya. Di sisi lain, makna muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan 
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fenomena yang dialaminya. 

 
Fenomenologi (Phenomenology) merupakan salah satu teori dari paradigma definisi 

sosial yakni teori aksi (action theory), interaksionisme simbolik (simbolik 

interaktionism), dan fenomenologi (phenomenology).Fokus utama teori 

fenomenologi yaitu pada bentuk subyektifitas antara subyektivitas dan 

intersubyektifitas. Konsep intersubyektifitas ini mengacu pada kenyataan bahwa 

kelompok sosial memiliki rasa saling menginterpretasikan tindakannya yang 

diperoleh dengan cara yang sama sepertia yang dialami individual itu sendiri. faktor 

untuk saling memahami dengan baik antar individu agar tercipta kerjasama di semua 

organisasi sosial. Disinilah individu memerlukan kesadaran agar terjadi interaksi 

yang saling diuntungkan. 

 

Teori fenomenologi dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi dengan cara 

menafsirkan pemahaman dari tidndakan yang dilakukan masing-masing individu. 

Teori fenomenologi berpusat pada individu atau kelompok, memusatkan perhatian 

pada kenyataan sebagaimana adanya, alamiah serta perubahan dan proses tindakan. 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena atau 

fenomenologi adalah suatu hal yang terlihat atau nampak dan menjelaskan 

semngenai makna yang dapt diambil dari suatu tindakan atau pengalaman yang 

dialami kelompok atau individu. 

 
2.2 Tinjauan Tentang Pemuda 

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang dipundaknya menopang harapan 

dari generasi lainnya. Pemuda juga sebagai penerus dari generasi sebelumnya untuk 

mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa. Dalam undang-undangNomor 40 Tahun 

2009 tentang kepemudaan menjelaskan bahwa pemuda adalah warga negara 

Indonesia yang memiliki rentang umur 16-30 tahun, masa ini adalah masa yang 

penting dalam pertumbuhan. Dimana pemuda pada masa ini dibebani dengan 

harapan untuk dapat meneruskan cita-cita bangsa indonesia sebagai sumber 

pembangunan bangsa. Pemuda memiliki peran yang dibedakan menjadi dua hal 

sebagai berikut : 
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1. Peran pemuda yang didasarkan pada usaha pemuda untuk dapat beradaptasi 

dengan tuntutan lingkungan, yaitu pemuda sebagai penerus tradisi dan pemuda 

yang beradaptasi dengan kelompok yang merubah tradisi. 

2. Peran pemuda yang menolak untuk beradaptasi dengan lingkungannya 

dibedakan menjadi pemuda bangkit, sebagai pengurai atau menjelaskan dari 

suatu masalah sosial, selanjutnya jenis pemuda nakal yaituyang memiliki niat 

untuk tidak melakukan perubahan terhadap budayanya dan hanya ingin 

mendapatkan manfaat dengan tindakan menguntungkan individu itu sendiri, 

kemudian pemuda radikal yang mana mereka memiliki keinginan untuk 

merubah masyarakat serta budayanya melalui cara radikal, spontan,tanpa 

memikirkan bangaimana yang terjadi selanjutnya. 

 
Menurut undang – undang Nomor 40 tahun 2009 pasal 16 tentang Kepemudaan 

“pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan 

dalam segala aspek pembangunann nasional”. Undang – undang Nomor 40 tahun 

2009 tentang Kepemudaan pasal 17 ayat (1) peran aktif pemuda sebagai kekuatan 

moral diwujudkan dengan: 

1. Membangun aspek moralitas dan etik dalam melakukan suatu tindakan pada 

tiap dimensi hidup kepemudaan. 

2. Memperkuat keimanan serta ketaqwaan ketahanan mental- spiritual 

3. Meningkatkan hidup dengan kesadaran. 

 
Undang – undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 17 ayat 2 peran 

aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan: 

 
1. Memperkuat wawasan kebangsaan. 

2. Meningkatkan kesadaran terhadap hak, tanggung jawab, dankewajiban sebagai 

warga negara Indonesia. 

3. Meningkatkan sikap yang kritis terhadap perubahan dalam lingkungan 

dankeadilan 

4. Berpartisipasi dalam membuat kebijakan publik 

5. Menjamin transparansi dan akuntable kepada publik. 

6. Mempermudah akses untuk informasi. 
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Undang – undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 17 ayat 3 peran 

aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan denganmengembangkan: 

1. Pendidikan tentang demokratisasi dan politik. 

2. Ekonomi sebagai sumberdaya 

3. Kepedulian kepada masyarakat. 

4. Seni budaya dan olahraga. 

5. Kewirausahaan 

6. Kepemimpinan atau pelopor kepemudaan. 

 
Dilihat dari berbagai pengertian tentang pemuda diatas dapat kita simpulkanbahwa 

pemuda merupakan individu yang memiliki rentang usia 16 sampai dengan 30 

tahun. Dimana pemuda memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam 

meneruskan cita-cita sebuah bangsa. Pemuda harus dapat berperan aktif dari segala 

macam aspek dalam masyarakat guna meneruskan cita-cita memajukan bangsa dari 

generasi sebelumnya dengan berperan aktif dalam kontrol sosial dan kekuatanmoral 

untuk pembangunan nasional. 

 
2.3 Tinjauan Tentang Enterpreneur 

Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, entreprendre, yang sudah dikenal 

sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya adalah 

memulai sebuah bisnis. Dalam Kamus Merriam-Webster menjelaskan definisi 

entrepreneur adalah individu yang mengorganisir dan menanggungrisiko sebuah 

bisnis atau usaha. 

 

Menurut Wilson dalam (Slamet, 2013) definisi wirausaha adalah seseorang yang 

menciptakan bisnis untuk mendapatkan suatu keuntungan yang bertumbuh 

signifikan dengan mengambil resiko ketidakpastian dengan cara mengidentifikasi 

peluang-peluang serta menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan sehingga 

sumberdaya tersebut dapat dikapitalisasikan. Dari definisi yang telah tertera 

setalahnya orang yang melakukan hal tersebut dikenai survei sehingga dapat 

diketahui karakter kepribadian mereka. Hasil survei memperlihatkan bahwa 

wirausaha memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut : 
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1. Mampu bertanggung jawab dengan segala usahanya. Seornagwirausahawan 

tidak melihat tanggung jawab sebagi beban, pelaku usaha mendefinisikannya 

sebagai proses yang mengiringi dalam mencapai tujuan. 

2. Mampu mengambil resiko menengah. Resiko diambil dengan penuh 

pertimbangan,muali dari perhitungan,perencanaandan pengetahuan yang telah 

dimiliki. Wirausahawan cenderung menyukai resiko tingkat menengah 

walaupun dalam usaha biasanya pelaku usaha menyukai resiko. 

3. Percaya diri. Wirausahawan haruslah memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

tinggi serta optimis dalam mencapai sebuah kesuksesan. Dengan optimis dan 

sikap positif dalam mengambil keputusan maka hasilnya pun seperti yang 

diharapkan. 

4. Memiliki hasrat untuk secepatnya mendapatkan umpan balik, rasa penasaran 

dari suatu hasil dari keputusannya ingin cepat diketahui. Sehingga 

apabilaterdapat kesalahan dalammengambil keputusan dapat segera diperbaiki. 

5. Energik. Ini adalah sifat natural dari wirausaha. Sifat ini dibutuhkan 

secarakonsisten dalam mendirikanperusahaan. 

6. Berorientasi pada masa depan. Wirausahawan haruslah pendai dalam melihat 

peluang yang akan terjadi kedepannya sehingga dapat menentukan sebuah 

keputusan yang tepat untuk membangun suksesi usahanya. 

7. Keterampilan berorganisasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menata setiap 

kegiatan usaha yang terjadi, agar lebih tertata dan terorganisir sehingga dapat 

dengan mudah menuntukan untung rugi bahkan peluang apa yang akan terjadi 

kedepannya. 

8. Menilai prestasi lebih tinggi dari pada uang. Layaknya pertandingan yang 

memerlukan perhitungan skor untuk menentukan pemenang, demikian pula 

halnya dengan seorang wirausaha. Orientasi seorang wirausaha adalah pada 

kebanggaan dan hasrat dalam meraih kesuksesan, dan uang hanyalah sebuah 

scoring untuk mengukurkesuksesan. 
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Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh seorang entrepreneur dalam menjalankan 

usahanya. Secara umum tahap-tahap dalam melakukan entrepreneurship: 

1. Tahap memulai 

Tahap ini merupakan awal dari seorang pengusaha merencanakan sebuahusaha, 

mulai dari melihat peluang usaha kemudian dilanjutkan dengan keinginan membuka 

usaha, menyiapkan modal dan memilih jenis usaha apa yang akan dijalani 

berdasarkan pertimbangan peluang yang ada. 

 

2. Tahap melaksanakan usaha 

Dalam tahap ini wirausahawan mulai menata usahanya secara terorganisir seperti 

membuat bagian dalam pembiayaan, SDM, kepemilikan, kepemimpinan yang 

menentukan bagaimana resiko yang akan diambil serta melakukan pemasaran dan 

evaluasi. 

 

3. Tahap mempertahankan usaha 

Tahap dimana enterpreneur sebagai pembuat usaha sudah memiliki penghasilan 

tetap dan harus menjaga stabilitas usahanya bahkan dapat memajukannya agar 

berjalan dengan lancar dan sukses. 

Tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan 

analisis untuk mengatasi sagala masalah dan hambatan dalam menjalankan 

usahanya. Entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan 

usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada sehingga 

usahanya dapat berjalan dengan lancar. 

 

4. Tahap mengembangkan usaha 

Tahap ini enterpreneur mulai mengembangkan usahanya karena dilihat dari 

hasilnya usahanya sudah cukup untuk modal membangun usahanya lebihbesarlagi 

dengan cara membangun relasi, membuat kreasi dan inovasi baru, membuat produk 

baru atau mengembangkan produk lama sesuai dengan perkembangan jaman, 

sehingga usaha berkembang kearah yang lebih maju lagi. 

 

Dalam tahap ini juga enterpreneur sudah dapat memberikan kontribusi yang besar 

terhadap alam dan lingkungan. Manfaat yang mengena sekali dalam hal ini yaitu 

dapat membuka lapangan pekerjaan dna menambah tenaga kerja. 
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Proses entrepreneurship diawali dengan suatu aksioma, yaitu adanya tantangan. 

Dari tantangan tersebut timbul gagasan, kemauan dan dorongan untuk berinisiatif, 

yang tidak lain adalah berfikir kreatif dan bertindak inovatif sehingga tantangan tadi 

teratasi dan terpecahkan. Semua tantangan pasti memiliki risiko, yaitu kemungkinan 

berhasil atau tidak berhasil. Oleh sebab itu entrepreneur adalah seorang yang berani 

menghadapi risiko dan menyukai tantangan (Suryana,2006). 

 

Dilihat dari beberapa pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

tinjauan tentang entrepreneur adalah seorang yang menciptakan sebuah usaha 

dnegan merencakana, mengatur, mengelola dan menanggung resiko dalam sebuah 

usaha. enterpreneur juga adalah seseorang yang dapat mempertahankan usahanya 

dari segala resiko tantangan, hambatan sehingga usahanya lancar jaya. 

 
2.4 Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang berwirausaha yang 

menjadi referensi dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Mutia Ulfah (2021) mengkaji intensi berwirausaha pada generasi Millenial. 

Prediktor mana yang lebih dominan memotivasi generasi Millennial untuk 

menjadi wirausaha berdasarkan Theory of Entrepreneurial Events Models 

(EEM) yang dikembangkan oleh Shapero dan Sokol. Theory ofEntrepreneurial 

Events Models (EEM) mengidentifikasi tiga variabel penting dalam motivasi 

seseorang untuk menjadi wirausaha yaitu perceived desirability, perceived 

feasibility and propensity to act. Perceived desirability (PD) mengacu pada 

sejauh mana seseorang menganggap betapa menariknya ide untuk memulai 

bisnis. sedangkan Perceived feasibility (PF) mengacu pada apakah seseorang 

percaya bahwa dia mampu memulai bisnis dengan sukses (Shapero & Sokol, 

1975). Terakhir, Propensity to act (PA) berupa konsep karakter individu dalam 

bertindak atas keputusan mereka sendiri (Shapero, 1975). 

 

2. Rina Dewi (2021) membahas tentang minat berwirausaha melalui pengetahuan, 

motivasi, dan self efficacy di kalangan millennial. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadapminat berwirausaha 
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dengan melalui kapasitas self efficacy pada generasi millennial dan pada 

akhirnya akan membentuk minat generasi millennial untuk berwirausaha. 

 

3. Muhammad Hasan, Nur Arisah, Fira Ayu Sasmita, Miranda, Aisyah Amaliyah 

Putri, Chatrien Dione Pattisina (2021) mengkaji perilaku berwirausaha generasi 

millennial di masa Pandemi Covid-19. Terdapat empat aspek yang diukur 

dalam kajian ini, yaitu minat wirausaha, kretivitas, inovasi, dan strategi 

pemasaran produk yang dilakukan millennial di masa pandemi Covid-19. 

 

4. Violita Wahyu Aprinda Sari, Via Aningtyas Putri, Miranti Puspaningtyas 

(2021) membahas mengenai perspektif generasi millennial menjadi Young 

Entrepreneur di masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 sangat berdampak 

terhadap perekonomian di seluruh dunia, mengakibatkan banyak orang 

terpuruk dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berwirausaha 

dapat dijadikan sebagai peluang untuk mengatasi hal tersebut terlebih di 

Indonesia wirausaha masih minim. Generasi milenial menjadi salah satu 

penggerak untuk terus meningkatkan kegiatan berwirausaha di Indonesia 

dengan cara menyalurkan ide kreativitas dan minat mereka untuk menciptakan 

sebuah usaha dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat sekaligus berani 

untuk menjadi Young Entrepreneur dengan menciptakansebuah usaha yang 

sesuai dengan minat dan kondisi di masa pandemi Covid-19. 

 

Dari beberapa penelitian diatas terdapat banyak pembahasan tentang minat 

berwirausaha terutama pada generasi muda atau biasa disebut generasi millenial, 

penelitian diatas melihat ada persamaaan bahwa kegiatan berwirausaha yang 

dilakukan generasi muda menjadi salah satu penggerak untuk terus meningkatkan 

kegiatan berwirausaha pada kelompok pemuda. Perbedaan penelitian yang akan 

dikaji dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari penelitian yang akan dikaji 

lebih memfokuskan untuk mengetahui apa latar belakang kelompok pemuda 

entrepreneur dalam melakukan sebuah usaha dan apakah yang dilakukan kelompok 

pemuda entrepreneur membawa dampak terhadap kehidupannya. 
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2.5 Landasan Teori 

Max Weber menyatakan bahwa dalam sosiologi yang dipelajari adalah tindakan 

sosial. Menurutnya suatu tidakan yang dilakukan manusia bisa dikatakan sebagi 

tindakan sosial apabila memiliki pengertian subyektif. Kemudian tindakan itu 

dihubungkan dengan tingkahlaku pada seseorang dan diorientasikan sesudahnya. 

Penelitian ini menggunakan teori Max Weber sebagai landasannya, teori ini 

menjelaskan bahwa tidakan sosial seseorang tidak hanya berada pada dimensi 

rasional, tetapi banyak juga tindakan yang nonrasional, termasuk tindakan yang 

menyangkut berbagai asper seperti sosial, ekonomi, politik. Dalam teori ini terdapat 

4 tindakan sosial yaitu tidakan rasional yang berdasarkan instrumennya, tindakan 

rasional berdasarkan nilai, tidakan afektif dan tindakan tradisional. 

 

Dari 4 tindakan tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan rasional instrumental 

adalah tindakan yang didasarkan untuk tujuan suatu tindakan dan alat yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian tindakan sosial 

berorientasi pada nilai adalah suatu tindakan yang telah memiliki tujuan secara 

absolut dan memiliki nilai akhir bagi individu itu sendiri yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya adalah tindakan afektif yang 

mendominasi menggunakan perasaan atau emosi tanpa memikirkan aspek 

intelektual secara sadar, dan yang terakhir yaitu tindakan tradisi yang berarti suatu 

tindakan yang dilahirkan dari sebuah kebiasaan atau tradisi turun temurun. 

 

Dalam penelitian ini, alasan yang muncul dari pemuda wirausaha dapat terlihat dari 

alasan mereka mendirikan suatu usaha. Alasan inilah yang dapat kita lihat sebagai 

salah satu tindakan dalam teori max weber, dimana tindakan yang memiliki alasan 

serta tujuan untuk mencapai yang diinginkan seperti penghasilan tambahan, mencari 

peluang, mengurangi beban orangtua, menambah jaringandengan mencari relasi 

bisnis dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut dapat diselesaikan dengan 

berwirausaha. Hal-hal yang merupakan alasan tersebut dapat dilihat sebagai salah 

satu dari 4 tindakan yang telah dikemukakan oleh max weberyaitu tindakan rasional 

yang berdasarkan nilai, dimana terdapat alasanserta tujuan yang dicapai dalam suatu 

tindakan. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sebuah gambaran yang berupa konsep yang 

didalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan variable yang satu 

denganvariabel yang lain. Berfungsi untuk memahami alur pemikiran secara cepat, 

mudah dan jelas. Pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai kerangka berfikir 

antara lain sebagai berikut: 

 

Kelompok pemuda entrepreneur merupakan sebuah kelompok masyarakat yang 

mampu untuk melakukan dan menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung 

sebuah resiko, dapat menemukan peluang untuk mengembangkan sebuah usaha 

serta dapat mengubah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi. 

Kelompok pemuda entrepreneur termasuk kedalam generasi millenial, yang harus 

bisa mempersiapkan karakter yang baik dari terjangan arus globalisasi. Dilihat 

bahwa dengan berwirausaha, diharapkan seseorang dapat mandiri dalam mencari 

peluang sehingga tidak bergantung pada lapangan pekerjaan yang telah ada, 

sebaliknya dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.Dengan 

adanya fenomena ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih detail tentang latar 

belakang kelompok pemuda entrepreneur dalam menjalankan usahannya dan 

apakah kegiatan yang dilakukan kelompok pemuda enterprenur membawa dampak 

terhadap kehidupannya. 
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Gambar 1. Skema Alur Pikir (Sumber data: Diolah oleh peneliti 2021) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Sebagai mana telah disebutkan penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan tentang latar belakang pemuda entrepreneur 

dalam menjalankan usahannya dan bagaimana pemuda entrepreneur memaknai 

dirinya sebagai entrepreneurship, dan apakah kegiatan yang dilakukan pemuda 

enterprenur membawa dampak terhadap kehidupan. Menurut Saryono (2010), 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, 

menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari 

pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui 

pendekatan kuantitatif. 

 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensivitas pada 

masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelurusan 

teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau 

lebih dari fenomena yang dihadapi. 

 

Penelitian ini akan diambil data serta penjelasan mengenai latar belakang pemuda 

entrepreneur dalam menjalankan usahannya dan apakah kegiatan yang dilakukan 

pemuda enterprenur membawa dampak terhadap kehidupannya. Harapan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari permasalahan yang adadalam 

penelitian ini. Peneliti berinteraksi langsung dengan pemuda entrepreneur sebagai 

wirausaha muda yang menjalankan sebuah bisnis. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penulis 

menggunakan metode kualitatif, yang berusaha melihat gambaran secara 

menyeluruh dari objek penelitian serta menginterpretasikan data dengan cara 
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memberiarti terhadap data yang dapatkan. Penulis turun langsung ke lokasi 

penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. 

Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas objek 

yang menjadi sasaran penelitian, sehingga penelitian lebih terfokus dan tidak terlalu 

luas. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung 

Tengah yang merupakan suatu Kecamatan yangmasyarakatnya terutama pemuda 

banyak sebagai wirausahawan atau sering disebut dengan pemuda entrepreneur. 

 
3.3 Informan 

Informan penelitian ini adalah 6 pemuda entrepreneur yang tinggal di Kecamatan 

Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang telah memiliki usaha. 

Informan pemuda entrepreneur dipilih dari beberapa orang yang dipercaya paham 

tentang entrepreneurship, sehingga infoman bisa membantu peneliti untuk 

memberikan keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan data yang ada dilapangan. 

Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

secara tidak acak. Dalam pengambilan sampelnya, peneliti telah menetapkan ciri- 

ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pada teknik purposive sampling, peneliti 

merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Setelah kriteria 

spesifik telah ditetapkan, peneliti selanjutnya menetapkan objek yang memenuhi 

syarat untuk dijadikan sampel penelitian sesuai dengan kriteria spesifik tersebut. 

Kriteria dalam penentuan informan diantaranya yaitu pemuda yang telah memiliki 

sebuah bisnisnya kurang lebih 1 tahun, usia antara 15-30 tahun,memiliki dan 

mengelola usaha yang masih aktif, memiliki online shop untuk memasarkan 

produknya. 

3.4 Fokus Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi pada penelitian ini, maka 

diperlukan adanya batasan penelitian agar penelitian tetap fokus pada topik yang 

dikaji. Dengan demikian penelitian ini berfokus pada upaya untuk menjelaskan : 
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1. Latar belakang pemuda entrepreneur menjalakan sebuahusaha. 

 
2. Dampak yang timbul dari hal yang dilakukan pemuda entrepreneur dalam 

menjalankan sebuah usaha terhadap kehidupannya. 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan 

langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian 

untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat 

atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti 

dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat 

partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas 

bersama objek pengamatannya. 

 

2. Wawancara (Interview), yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih 

secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancarai disebut interviewee (Husaini dan Purnomo Stiady Akbar, 2008). 

Penelitian ini menggunakan wawancara terstuktur. Menurut Sulistyo- Basuki 

(2010:171) “wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya”. 

 

Peneliti menggunakan teknik wawancara terstuktur agar fokus pada pokok 

permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada para informan. Dengan 

menggunakaan alat perekam, peneliti akan meminta izin agar bersedia untuk 

diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang 

akurat danagar tidak kehilangan informasi. 

 
3. Dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data atau 

fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu 

yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai pengetahuan 

maupun pengambilan keputusan. Menurut KBBI, definisi dokumentasi adalah 

proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di 

bidang pengetahuan; pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti 
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gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Peristiwa yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah kelompok pemuda entrepreneur dalam 

menjalankan usaha. Peneliti melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang 

dianggap penting dan berkaitan dengan fokus penelitian yang kemudian disusun 

untuk keperluan analisis data. Peneliti menulis informasi penting yang didapat 

baik dari hasil observasi, wawancara, dan sumber data yang berkaitan dengan 

latar belakang kelompok pemuda entrepreneur dalam menjalankan usahannya 

dan apakah kegiatan yang dilakukan kelompok pemuda enterprenur membawa 

dampak terhadap kehidupannya. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemaris data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016). 

 

Dalam penelitian ini, proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara 

sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif yaitu 

dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga mendapatkan 

jawaban. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam diolah dan dianalisis 

secara kualitatif dengan proses reduksi data dan interpretasi. Data yang terkumpul 

ditulis dalam bentuk transkip, kemudian dilakukan pengkatagorian dengan 

melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang 

mengarah pada fokus penelitian. Proses analisis data menurut Miles dan Huberman 

(dalam Sugiyono, 2016), dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisi data tersebut akan 

melalui proses sebagai berikut. 
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1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting (Sugiyono, 2016). Data yang diperoleh dilokasi penelitian 

(data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci dalam 

bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dari informasi yang didapat 

dan sekaligus melakukan pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber 

dengan membandingkan dan mengecek data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dan dokumentasi yang didapat. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

 
2. Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut 

Sugiyono (2016) penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Pada penelitian ini, secara teknis 

data - data yang telah diorganisir kedalam metrik analisis data akan disajikan dalam 

bentuk naratif. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan 

dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai 

penunjang data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan terakhir dari proses teknik analisis data. 

Meskipun merupakan kegiatan terakhir, kesimpulan selalu diverifikasi bersamaan 

dengan bertambahnya data yang diperoleh peneliti dilapangan. Dalam penelitian ini, 

data yang telah terkumpul dan diklasifikasikan kemudian dihubungkan dengan 

teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang 

jelas,kemudian dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. 
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IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 
4.1 Sejarah Singkat Kecamatan Terbanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar sudah berdiri sejak tahun 1947 yang pada waktu itu 

berada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Keresidenan Lampung, Propinsi 

Sumatra Selatan. Selanjutnya sejak tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung 

berubah menjadi Daerah Otonom Tingkat I yang terlepas dari Propinsi Sumatera 

Selatan. Adapun kampung yang menjadi bagian dari Kecamatan Terbanggi Besar 

pada waktu itu adalah kampung asli (Kampung Adat) yaitu : 

1. Kampung Terbanggi Besar 
 

2. Kampung Terbanggi Ilir 

 

3. Kampung Mataram Udik 

 

4. Kampung Gunung Batin 

 

5. Kampung Tanjung Ratu 

 

6. Kampung Banjar Ratu 
 

7. Kampung Gunung Agung 

Seperti halnya dengan kampung lain yang terdapat di luar Jawa, maka kampung di 

Kecamatan Terbanggi Besar juga tunduk pada peraturan peninggalan Belanda yaitu 

IGOB (Inlandschee Gemeente Ordonantle Buitengesweten), Stbl 1938 Nomor Jo 81 

Nomor 681 dan Hukum Adat Lampung. Pada tahun 1955 sampai tahun 1962 

kampung yang ada di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar mengalamipenambahan 

karena adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang Kependudukan, yakni program 

Transmigrasi Umum dan Pulau Jawa. Kampung baru tersebut yang termasuk 

kampung Transmigrasi yaitu ; Kampung Bandar Jaya, Kampung Adi Jaya, 

Kampung Bumi Kencana, Kampung Karang Endah, Kampung Nambah Dadi, 

Kampung Muji Rahayu, Kampung Simpang Agung, Kampung Endang Rejo, 

Kampung Harapan Rejo, Kampung Banjar Kerta Rahayu, Kampung Fajar Asri, 
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Kampung Dono Arum, Kampung Indra Putra Subing, Kampung Sulusuban, 

Kampung Candi Rejo, Kampung Gayau Sakti, Kampung Yukum Jaya. 

 
Pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1974, bertambah lagi dengan adanya 

Transmigrasi Angkatan Darat (Transad) sehingga terbentuk kampung , yaitu : 

1. Kampung Poncowati 

 

2. Kampung Tanjung Anom 

 

3. Kampung Bandar Sakti 
 

4. Kampung Bandar Agung 

 
 

Pada tahun 1968, Kampung Terbanggi Ilir dan Kampung Mataram Udik dipisahkan 

menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Seputih Mataram. Selanjutnyaberdasarkan 

Keputusan Gubernur pada waktu itu, maka terbentuklah 3 (tiga) perwakilan 

Kecamatan Terbanggi Besar dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Kampung, Kecamatan Induk Terbanggi Besar yang membawahi 

9 (Sembilan) Kampung, yaitu : 

1. Kampung Bandar Jaya 

 

2. Kampung Adijaya 
 

3. Kampung Yukum Jaya 

 

4. Kampung Terbanggi Besar 

 

5. Kampung Poncowati 

 

6. Kampung IndraPutra Subing 

 

7. Kampung Karang Endah 

 

8. Kampung Nambah Dadi 

9. Kampung Ono Harjo 

 

Pada tahun 2003 Kampung Bandar Jaya dipecah dan dibentuk menjadi 2 Kelurahan 

yakni Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur, sedangkan Kampung 
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Yukum Jaya berubah statusnya menjadi Kelurahan Definitif.Sehingga Kecamatan 

Terbanggi Besar saat ini terdiri dari 7 (tujuh) kampong dan 3 (tiga) kelurahan, 

sebagai berikut : 

1) Kelurahan Bandar Jaya Barat 

 

2) Kelurahan Bandar Jaya Timur 

 
3) Kelurahan Yukum Jaya 

 

4) Kampung Adijaya 
 

5) Kampung Terbanggi Besar 

 

6) Kampung Poncowati 

 

7) Kampung IndraPutra Subing 

 

8) Kampung Karang Endah 

 

9) Kampung Nambah Dadi 

 

10) Kampung Ono Harjo 

 

Pada awal berdirinya, yaitu sejak tahun 1947 sampai dengan 1961, Kantor Camat 

Terbanggi Besar terletak di Kampung Terbanggi Besar. Namun pada tahun 1962 

Kantor Camat Terbanggi Besar tersebut dipindahkan ke Kampung Bandar Jaya. 

Meskipun demikian nama Kecamatan tetap tidak berubah yaitu Kecamatan 

Terbanggi Besar termasuk Ibu Kotanya. Pada tahun 2002, kantor Camat Terbanggi 

Besar kembali pindah di Kampung Terbanggi Besar sampai dengan saat ini. 

 
4.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Terbanggi Besar 

Kecamatan Terbanggi Besar memiliki jumlah penduduk sebesar 109.258 jiwa yang 

terdiri dari laki-laki 55.287 jiwa dan perempuan 53.971 jiwa, yang tergabung dalam 

26.358 KK (Kepala Keluarga). Kepadatan penduduk Kecamatan Terbanggi Besar 

adalah sekitar 507 jiwa / Km2 
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1. Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 1. Jenjang Pendidikan di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung 

Tengah Tahun 2021 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Presentase 

1. Tidak Tamat SD 14.794 ± 13,50 % 

2 SD 16.803 ± 15,38 % 

3. Tamat SD 38.753 ± 35,47 % 

4. Tamat SLTP/Sederajat 19.890 ± 18,21 % 

5. Tamat SLTA/Sederajat 16.869 ± 15,44 % 

6. Tamat Akademi (Diploma) 1.311 ± 1,20 % 

7. Sarjana 874 ± 0,80 % 

 Jumlah Keseluruhan 109.243 100 % 

Sumber : Data Monografi 2021 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan 

Terbanggi Besar paling banyak memiliki tingkat pendidikan setara sekolah dasar. 

Sedangkan jumlah paling rendah memiliki tingkat pendidikan sarjana. Ini juga 

membuktikan bahwa munculnya banyak pemuda entrepreneur di Terbanggi Besar 

tidak serta merta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang tinggi. Sejatinya untuk 

menjadi pengusaha muda bisa dilakukan tanpa gelar pendidikan, meskipun bukan 

berarti mengesampingkan pendidikan. Akan tetapi, apabila ditunjang dengan 

pendidikan yang baik di bidang bisnis dan usaha, dapat membuat usaha atau bisnis 

yang dijalankan tentu semakin bertumbuh dan berkembang. 

 
Menemukan jiwa entrepreneur tidaklah mudah. Salah satu langkah pemerintah 

dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur ialah melalui pelatihan dan pendidikan. Di 

dunia pendidikan tentu dibekali dengan materi entrepreneur, hingga perguruan 

tinggi yang fokus pada jurusan berkaitan dengan dunia bisnis atau usaha. Usia muda 

yang produktif merupakan usia belajar yang mempunyai semangat berjuang yang 

tinggi tentunya dalam hal ini untuk menemukan suatu bentuk usaha baru yang 

sifatnya produktif. 

 
Pemuda yang mempunyai jiwa enterpreneur terbentuk melalui pendidikan dan 

pengalaman yang telah dipraktekkan mulai dari sekolah dasar hingga mencapai 

perguruan tinggi. Hal ini akan menjadi sangat sukses apabila mampu melahirkan 
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pemuda enterpreneur yang ditunjang dengan ketersediaan pengajar yang 

mempunyai kualifikasi. Selain itu, hal ini dapat ditambah dengan menyesuaikan 

kurikulum dengan kebutuhan usaha dimasa sekarang dan mendatang. 

 

Mahasiswa yang baru menyelesaikan masa pendidikan dan mendapatkan gelar 

sarjana kurang memiliki keinginan untuk terjun dalam dunia usaha, khususnya juga 

yang ada di Terbanggi Besar. Mahasiswa setelah lulus perguruan tinggi 

mengharapkan bekerja di sektor formal sebagai karyawan yang dipandang lebih 

prestisius. Masyarakat banyak yang menilai lebih tinggi seseorang apabila bekerja 

disuatu instansi dibandingkan yang berwirausaha. Biasanya setelah mengenyam 

pendidikan kebanyakan masyarakat atau para pemuda mencari pekerjaan sebagai 

pegawai BUMN ataupun pegawai negeri. 

 

Bahkan masyarakat juga menganggap rendah atau menyebutnya sebagai 

pengangguran bagi lulusan sekolah yang memutuskan memulai usaha atau 

berwirausaha. Hingga saat ini profesi untuk menjadi pengusaha masih sangat minim 

di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Oleh karena itu, ini menjadi 

salah satu alasan kini mulai digemari profesi wirausaha bagi para pemuda di 

Terbanggi Besar. Mereka melihat peluang dan jangkauan pasar yang luas. 

 
Fenomena yang muda yang berusaha di Terbanggi Besar lahir dari permasalahan- 

permasalahan di atas. Jika dicermati lebih mendalam, terdapat kultural atau budaya 

yang cukup mendalam. Para pemuda menyadari menjadi pegawai negeri atau 

pegawai swasta memang sulit, tetapi mayoritas mengharapkan dapat bekerja pada 

sektor formal. Hal ini didasari pada alasan yang utama yaitu status sosial di 

masyarakat serta jaminan di hari tua sebagai prestise. Sedangkan finansial bukan 

menjadi alasan yang paling utama. Ini menjadi hambatan sosio-kultural bahwa 

sedari awal menempuh pendidikan hingga sampai ke perguruan tinggi, obsesi 

generasi muda lebih kepada menjadi pegawai. Mengingat menjadi pengusaha di 

kalangan masyarakat belum terlalu diakui. 

 
Semakin tinggi tingkat pendidikan para pemuda di Terbanggi Besar tentu berkaitan 

erat dengan munculnya banyak pemuda enterpreneur saat ini. Fenomena ini 
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melahirkan wirausahawan 4.0 yang semakin maju dengan seiring memperhatikan 

kemajuan teknologi informasi. Sebelumnya di Kecamatan Terbanggi Besar 

masyarakatnya yang berprofesi sebagai pedagang belum mengenal e-commerce. 

Namun, seiring kemampuan dan pengetahuan para pemuda di Terbanggi Besar yang 

semakin maju berkat pendidikan banyak bermunculan usaha-usaha baru yangkreatif 

dan inovatif. Hal ini menjadi sangat baik karena Terbanggi Besar menjadi pusat 

perdagangan terbesar di Kabupaten Lampung Tengah. 

 
2. Keadaan Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian 

Tabel 2. Mata Pencaharian di Kecamatan Terbanggi Besar, 

Lampung   Tengah Tahun 2021 

No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Presentase 

1. Petani 74.295 ± 68,00 % 

2. Pedagang 12.128 ± 11,10 % 

3. Industri 2.513 ± 2,30 % 

4. Jasa 7.320 ± 6,70 % 

5. Lain-lain (Pns,Tni/Polri,Buruh) 13.002 ± 11,90 % 

 Jumlah Keseluruhan 109.258 100 % 

Sumber : Data Monografi 2021 
 

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah mata pencaharian penduduk di Terbanggi 

Besar mayoritas adalah sebagai petani. Adapun pengusaha maupun pedagang 

berada di posisi ketiga dengan persentase 11,10%. Jumlah ini terbilang besar 

mengingat Plaza Bandar Jaya sebagai pasar terbesar di Lampung Tengah yang di 

dalamnya terdapat banyak orang berprofesi sebagai pedagang. Banyaknya generasi 

muda yang berprofesi sebagai pengusaha tentu menjadi alternatif pilihan yang tepat 

untuk menumbuhkan perekonomian Terbanggi Besar khususnya dalam sektor 

perdagangan. 

 

Keinginan untuk menjadi pemuda enterpreneur salah satunya juga dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan sosial. Contohnya, seperti kedua orangtua yang berprofesi 

sebagai wirausaha, teman, saudara, hingga pengusaha yang diidolakan. Lingkungan 

sosial menjadi unsur yang mendominasi dalam membangun usaha di kehidupan 

bermasyarakat. Seseorang yang mempunyai tempat tinggal yang mayoritas 
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penduduknya mempunyai usaha maka didalam dirinya juga akan timbul minat 

berwirausaha. Selain itu, melihat adanya peluang yang sangat besar dilingkungan 

masyakat juga mendorong minat dalam berwirausaha. Sebagai contoh, pemuda 

yang memulai bisnis bucket bunga melihat peluang besar dilingkungan sekitarnya, 

dimana masih sangat jarang dan belum banyak ditemukan usaha tersebut. 

Sedangkan masyarakat banyak membutuhkan bucket bunga untuk berbagai acara 

seperti acara pernikahan, kelulusan, ataupun sebagai ucapan berduka. Hal inilah 

yang juga mendorong minat seseorang termotivasi menjadi pemuda enterpreneur. 

 

Seorang enterpreneur merupakan seseorang yang saat mengalami kesulitan dapat 

mengamati dan mengolahnya dengan kecerdasan yang dimilikinya. Manusia pada 

dasarnya mempunyai sifat yang tidak sama saat menghadapi resiko. Ada yang 

bersifat menghindari resiko dan berani mengambil resiko. Adapun seseorang yang 

bisa menghadapi resiko dengan segala hambatan dan kesulitan untuk kemudian 

menciptakan peluang untuk mendapatkan hasil yang baik bisa disebut mempunyai 

Adversity Intelligence yang lebih besar. Mental seperti ini disebut penting dimiliki 

oleh wirausaha. Saat mereka menjalankan usaha kemudian mengalami hambatan 

bahkan sampai gagal, hal tersebut tidak membuat frustasi bahkan bisa bangkit 

kembali dari kegagalan tersebut. Profesi sebagai enterpreneur di Kecamatan 

Terbanggi Besar mempunyai peluang yang besar untuk diminati para pemuda. 

Munculnya fenomena yang muda yang berusaha menjadi tolak ukur bagi kemajuan 

dunia wirausaha di Kecamatan Terbanggi Besar. 

 
4.3 Kondisi Perusahaan/Kegiatan Usaha Kecamatan Terbanggi Besar 

Jenis usaha di Kecamatan Terbanggi Besar yang tercatat di arsip dokumen 

Kecamatan Terbanggi Besar ± 33 jenis usaha diantaranya : 
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Tabel 3. Data Usaha di Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah Tahun 2021 

No. Jenis Usaha/Perusahaan Jumlah Presentase 

1. Rumah Makan/Kuliner 43 ± 13,52% 

2. Salon Kecantikan 15 ± 4,71 % 

3. Bengkel 11 ± 3,45 % 

4. Apotek 18 ± 5,66 % 

5. Vulkanisir 2 ± 0,62 % 

6. Hotel 7 ± 2,20 % 

7. Toko Bangunan 8 ± 2,51 % 

8. Rental VCD 4 ± 1,25 % 

9. Percetakan 9 ± 2,83 % 

10. Koperasi 10 ± 3,14 % 

11. Loket 4 ± 1,25 % 

12. Kusen 6 ± 1,88 % 

13. Bunga Hias 9 ± 2,83 % 

14. Rongsokan 7 ± 2,20 % 

15. Cucian Motor/Mobil 13 ± 4,08 % 

16. Sarang Walet 3 ± 0,94 % 

17. Meubel 6 ± 1,88 % 

18. Dealer Motor 4 ± 1,25 % 

19. Toko Kosmetik 13 ± 4,08 % 

20. Panglong Kayu 5 ± 1,57 % 

21. Toko Pakaian 27 ± 8,49 % 

22. Optik 11 ± 3,45 % 

23. Pembuatan Sumur Bor 4 ± 1,25 % 

24. Jual Beli Hasil Bumi 8 ± 2,51 % 

25. Reparasi Elektronik 12 ± 3,93 % 

26. Play Station 6 ± 1,88 % 

27. Penggilingan 5 ± 1,57 % 

28. Kios HP 22 ± 6,91 % 

29. Sanitair 3 ± 0,94 % 

30. Penimbang Barang 2 ± 0,62 % 

31. Kursus 7 ± 2,20 % 

32. Ternak Sapi/Ayam 14 ± 4,40 % 

Jumlah Keseluruhan 318 100 % 

Sumber : Data Monografi 2021 
 

Tabel di atas memperlihatkan banyaknya unit usaha di Lampung Tengah khususnya 

di Kecamatan Terbanggi Besar. Adapun lokasi atau posisi usaha generasi muda 

menyebardan tidak menentu hanya di satu tempat saja. Usaha yang dijalankan usia 

tua seperti meubel, panglong kayu, sanitair, dealer motor, ternak, dan kusen. 

Sedangkan usaha usia muda mempunyai persentase kurang lebih 60% lebih 

banyakdari para usia tuayang sudah lebih dulu, namun usia muda memiliki sektor 

usaha yang jauh lebih banyak. 
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Berdasarkan tabel diatas terdapat sebanyak 318 unit usaha yang ada di Terbanggi 

Besar. Sehingga mencapai 7% dari seluruh jumlah unit usaha yang ada di 

Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan pada tingkat provinsi Lampung 

perbandingannya mencapai 30 %. Adapun dibandingkan dengan kabupaten lain 

seperti Pringsewu mencapai 13% dan Kota Bandar Lampung 20%. 

 

 
Meskipun lokasi tempat usaha berada di daerah terpencil hanya sekitar tempat 

tinggal, namun bisa bertahan dan berkembang. Hal ini tentu ada faktor pemuda di 

dalamnya yang mampu berinovasi dan berkreasi. Munculnya e-commerce di 

lingkungan tersebut menjadi hal baru yang sedikit mengubah cara orang-orang 

berbelanja. Biasanya masyarakat cenderung berbelanja dengan mendatangi 

langsung tempat atau lokasi usaha. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi 

informasi yang dimanfaatkan dengan baik oleh para pemuda di Terbanggi Besar 

dapat memudahkan masyarakat di sana dari segi efektifitas waktu dan tenaga saat 

berbelanja. 

 
Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, 

pemuda enterpreneur mampu memberikan inovasi terbaru yang dapat terlihat 

perbedaannya . Sebagai contoh, perkembangan teknologi yang memudahkan dalam 

bidang pembangunan. Banyak ditemukan inovasi terbaru mengenai material 

bangunan yang telah diterapkan pada bahan pembuatan genteng, yang dulunya 

hanya terbuat dari tanah liat sekarang sudah terbuat dari keramik, metal, beton dan 

polimer. Pemakaian genteng polimer pada saat sekarang ini sedang berkembang 

karena memiliki beberapa keunggulan antara lain sangat fleksibel dan ringan serta 

mudah dipasang. Dengan inovasi para pemuda saat ini juga, toko bangunan mampu 

menghubungkan dengan penyedia jasa tukang tanpa harus memiliki jasa tersebut, 

seperti menyediakan jasa include pengantaran hingga pemasangan yang dibutuhkan 

oleh konsumen. 

 
Pada zaman dahulu pemasaran yang dilakukan seseorang atau perusahaan- 

perusahaan bisnis untuk memperkenalkan produknya dilakukan melalui tinjauan 

pasar secara langsung dengan melakukan observasi atau penelitian lingkungan 

terlebih dahulu kondisi wilayah dan penduduk yang berada di lingkungan tersebut 
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untuk mencari pasar mana yang akan mampu menampung produknya dan sesuai 

dengan produknya sehingga banyak konsumen yang akan membeli. Selain itu untuk 

mengenalkan produknya harus bisa lebih intens tepat pada sasaran jadi misalnya 

door to door agar konsumen dapat melihat secara langsung dan juga harus terlebih 

dulu menyediakan barang yang akan dipasarkan sehingga memerlukan modal yang 

cukup besar. 

Sedangkan pemasaran pada era saat ini tidak perlu terjun langsung ke lokasi untuk 

melihat pasar karena telah banyak faktor-faktor dan fasilitas yang memudahkan 

seseorang melakukan pemasaran dan mengenalkan produknya ke pasar yang lebih 

luas dengan kemudahan jaringan teknologi informasi sehingga mempermudah 

pemilihan atau pemesanan terhadap suatu barang dimanapun sesorang yang 

memulai bisnis itu berada. 

Sebagai contoh, memulai bisnis sebagai reseller dan dropship. Bisnis dropship 

menjadi salah satu bentuk bisnis yang banyak diterapkan, khususnya bagi 

pengusaha muda dikarenakan memiliki kelebihan dan juga manfaat bagi seseorang 

yang memulai bisnis. Bisnis dropship adalah model bisnis di mana seseorang yang 

berlaku sebagai dropshipper menjual produk yang dibuat oleh pihak lain atau 

disebut supplier. Untuk dapat menjual produk dari supplier, dropshipper tidak harus 

menyediakan stok produk dan mengirimkannya secara manual. Dengan bisnis 

dropship, konsumen justru akan menerima produk langsung dari produsen. Dalam 

bisnis dropship, dropshipper berperan sebagai pihak yang menjual produk dari 

supplier. Tidak heran apabila dropshipper juga dikenal sebagai perantara bagi 

konsumen dan pemasok dalam proses jual-beli produk dengan sistem pembayaran 

elektronik bisa melalui transfer atau dikenal dengan cara e-money yaitu serta bisnis 

ini dapat dilakukan dimana saja dan dilakukan kapan saja. Dari skema perdagangan 

ini, dropshipper akan mendapat keuntungan dari harga yang ditawarkan oleh 

dropshipper ke konsumen atau pembeli dan mengurangi resiko bisnis karena tidak 

perlu menyediakan stok produk. 

Kemajuan cara dan gaya berbelanja masyarakat tentu menjadi hal baru yang 

memunculkan kemajuan. Hal ini mempengaruhi banyak bermunculannya usaha- 

usaha baru yang digeluti generasi muda. Sehingga menambah dan memperluas 

sektor perdagangan di Kecamatan Terbanggi Besar. 
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Faktor sociological yang menjadi pendorong seseorang untuk berminat 

berwirausaha antara lain adanya hubungan atau relasi dengan orang lain, tim yang 

dapat diajak bekerja sama dalam berwirausaha, dorongan dari orang tua untuk dapat 

membuka usaha, serta bantuan dari keluarga dalam berbagai kemudahan. Latar 

belakang wirausaha yang memiliki keluarga yang telah menekuni dunia usaha 

tentunya lebih siap menghadapi segala bentuk situasi dan kondisi yang tidak 

diharapkan. 

 

Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari mereka terbiasa melihat dan 

menghadapi segala resiko usaha dan tentunya mereka memiliki pemahaman yang 

lebih baik akan konsekuensi yang harus dihadapi saat menjalankan usaha. 

Umumnya mereka juga lebih siap jika suatu saat menghadapi resiko yang 

mengharuskan usahanya harus berhenti atau berahir. Sedangkan bagi keluarga 

pengusaha yang berhasil tentu kedepannya akan mempengaruhi keputusan 

seseorang untuk menjadi seorang wirausaha di keluarganya. 

 
Wirausahawan di Kecamatan Terbanggi Besar saat ini memang belum terbilang 

banyak. Namun, munculnya para pemuda yang kreatif dan inovatif di Kecamatan 

Terbanggi Besar menjadi harapan yang besar bagi generasi muda lainnya untuk 

dapat berpartisipasi menumbuhkan dan mengembangkan dunia usaha. Dengan 

seiring bertambahnya waktu ke waktu munculnya generasi muda yang minat pada 

dunia wirausaha akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kecamatan 

Terbanggi Besar. Hal ini dikarenakan sekarang dunia tengah memasuki era kreatif 

yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai penggerak pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi di suatu negara. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

6.1 Kesimpulan 

1. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, wirausaha atau enterpreneur mampu 

memanfaatkan internet dan jaringannya serta teknologi informasi yang 

berkembang pesat untuk lebih mengembangkan usahanya. Dengan 

perkembangan jaringan online yang sangat luas dengan e-commerce dan media 

sosial yang ada, sangat jarang pemuda yang tidak memiliki media sosial, inilah 

yang menjadi salah satu peluang para pemuda dapat dengan mudah melakukan 

atau membuat usaha. Generasi muda merupakan sumberdaya yang paling 

produktif dari sebuah negara atau bangsa. Dengan ide kreatif, gagasan yang 

inovatif untuk dapat membuka sebuah usaha guna mengurangi penganguran 

diangkatan kerja produktif. Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah 

kemampuan yang inovatif dan kreatif, yang menjadi dasar, kita, dan peluang 

menuju kesuksesan. Memiliki jiwa entrepreneur berarti mendorong adanya 

mental yang mandiri, kreatif, inovatif, bertanggung jawab , disiplin, dan tidak 

mudah menyerah, sperti layaknya seorang wirausahan ketika memulaiusahanya 

dari bawah. Pemuda entrepreneur memiliki beberapa alasan untuk melakukan 

sebuah usaha diantaranya : 

a. Ingin Memperbaiki Kualitas Hidup 

b. Adanya Sikap Mandiri 

c. Melihat Peluang yang Ada 

d. Ingin Membuka Lapangan Pekerjaan 

e. Tidak Suka Diatur dan Diperintah Orang Lain 

f. Membantu dan Meringankan Beban Orang Tua 

Dari beberapa alasan yang telah diketahui dalam penelitian ini menjadi untuk 

seorang wirausahawan, sebagai latar pendukungnya adalah faktor dari 

keluarga, lingkungan, pendapatan, pendidikan serta motivasi yang ada pada 

diri sendiri. 
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2. Generasi pemuda yang memutuskan untuk menjadi pemuda entrepreneur akan 

memberi pengaruh positif terhadap kehidupanya, masyarakat, lingkungan, dan 

bangsa. Dengan berwirausaha mampu meningkakan kualitas hidup, 

meringankan beban orang tua, tidak bergantung kepada orang lain, 

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, 

memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan 

produktivitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan pemerintahan melalui 

program pemerintahan. Berdasarkan gagasan tersebut maka kewirausahaan 

dapat meningkatkan pembangunan Indonesia karena kewirausahaan dapat 

menyediakan lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 
6.2 Saran 

Adapun beberapa yang menjadi saran peneliti, diantaranya : 

1. Bagi Pemuda 

Penelitian menunjukkan bahwa pemuda wirausahawan telah sukses membukasuatu 

usaha dengan penuh perjuangan. Hendaknya pemuda jangan pernah puas dengan 

hasil yang telah mereka capai. Berfikirlah tentang jumlah wirausahawan di 

indonesia yang masih kurang. Bukalah lapangan pekerjaan yang banyak untuk 

membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 

 
2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Tidak 

dipungkiri bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini yang harus 

diperbaiki oleh penelitian selanjutnya. Kurang dalamnya penelitian yang penulis 

lakukan dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya agar memperdalam 

penelitian ini. 
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