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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan sumber 

daya manusia.Di Indonesia mempunyai berbagai macam mata pencaharian 

yang digunakan untuk mensejahterakan penduduk di Indonesia. Mata 

pencaharian itu antara lain adalah persawahan, perladangan, perikanan, 

perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, industri, pariwisata, 

transportasi dan jasa, dan yang terakhir adalah 

perdagangan(http://www.academia.edu/9936388/Penduduk_Indonesiadan_M

ata_Pencahariannya) 

Dari semua mata pencaharian tersebut semuanya tidak terlepas peran 

dari wirausaha.Wirausaha adalah setiap orang atau perseorangan atau 

persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis 

perusahaan.Wirausaha di Indonesia ada yang bergerak di bidang persawahan, 

perladangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertambangan, 

industri, pariwisata, transportasi dan jasa.Semua mata pencaharian tersebut 

sebagian besar di kelola oleh wirausaha. 

Saat ini, jumlah wirausaha di Indonesia adalah 1,65% dari jumlah 

penduduk Indonesia.Dari jumlah tersebut, wirausaha di Indonesia mempunyai 

latar belakang pendidikan yang bermacam – macam.Ada yang berpendidikan 

tinggi, ada juga yang berlatar belakang pendidikan dasar.Mengapa wirausaha

http://www.academia.edu/9936388/Penduduk_Indonesiadan_Mata_Pencahariannya
http://www.academia.edu/9936388/Penduduk_Indonesiadan_Mata_Pencahariannya


 

2 
 

di Indonesia mempunyai latar belakang pendidikan yangberbeda - 

beda?Karena pada dasarnya untuk menjadi seorang wirausahayang sukses 

tidak harus berpendidikan tinggi.Semua orang baik yang sekolah tinggi, 

sekolah dasar, bahkan tidak sekolah pun bisa menjadi seorang wirausaha. 

Wirausaha yang berpendidikan dasar pun saat ini banyak yangsukses karena 

ketekunan dan kegigihan dalam menjalani usaha. 

Salah satu daerah yang memiliki banyak wirausaha adalah daerah 

Buaran, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Berdasarkan 

informasi yang peneliti dapatkan dari Kelurahan Buaran, daerahtersebut 

kurang lebih terdapat 238 wirausaha batik dan 157 diantaranya adalah 

wirausaha yang berlatarbelakang pendidikan dasar. Lebih dari 50% wirausaha 

batik di daerah tersebut berlatarbelakang pendidikan dasar. Banyaknya 

jumlah wirausaha berlatarbelakang pendidikan dasarmemotivasi peneliti 

untuk melakukan penelitian tentang karakteristik wirausaha berlatar belakang 

pendidikan dasar sesuai dengan teori Meredith (2000).Dari 157 wirausaha 

berlatarbelakang pendidikan dasar, terdapat 8 wirausaha yang sudah 

mendirikan usahanya lebih dari 10 tahun. Namun, peneliti hanya memilih 

5karena dianggap sudah sukses. Tingkat kesuksesan tersebut diukur dengan 

terlihat ramainya pembeli di tempat penjualan dan banyaknya tenaga kerja 

yang mereka miliki. Sampel pada penelitian ini adalah Bapak H Muhammad 

Abbas, Bapak H Mito, Bapak H Nur Khamid, Bapak H Slamet Sulistyo, dan 

BapakH Ibad beserta istri, saudara terdekat, dan salah satu tenaga kerjanya. 
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Pada dasarnya, menurut Langeveld (1989) pendidikan adalah setiap 

usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak, 

tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar 

cukup, cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh ini datangnya 

dari orang dewasa (atau orang yang diciptakan oleh orang dewasa seperti 

sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan 

kepada orang yang belum dewasa (Kurniadin,2014 : 114) 

Bangsa Indonesia mempunyai undang-undang khusus untuk mengatur 

pendidikan di Indonesia, yaitu dalam UU 50. Pendidikan dasar yang disebut 

dengan pendidikanrendah, definisinya sangat jelas, bahwa level ini adalah 

level untuk menumbuhkanminat, mengasah kemampuan pikir, olah tubuh dan 

naluri.Dalam UU No. 2 tahun 1989, Pendidikan dasar diselenggarakan 

untukmengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikanpengetahuan 

danketerampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat 

sertamempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk 

mengikutipendidikan menengah.(Sudiapermana, Elih. Pengertian Pendidikan 

Dasar.Jur. Pend. Luar Sekolah). 

Berdasarkan pengertian pendidikan menurut Langeveld (1989) dan UU 

50 dapat ditarik kesimpulan bahwapendidikan dasar adalah usaha, pengaruh, 

perlindungan, dan bantuan dari orang dewasa yang diberikan kepada anak 

dengan tujuan agar dapat melaksanakan tugas hidupnya sendiri dengan cara 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan serta 

mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti 

pendidikan menengah. Dalam suatu negara dapat dikatakan makmur jika ada 
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wirausaha sedikitnya 2% dari total jumlah penduduk (Gallyn, 2011 : 3), 

sedangkan kenyataan pada tahun 2015 ini jumlah wirausaha yang ada di 

Indonesia hanya ada 1.65% dari jumlah penduduk. 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/12/nl3i58-jumlah-

pengusaha-indonesia-hanya-165-persen 

 Maka hal ini dapat membuktikan jika kondisi perekonomian Indonesia 

saat ini masih tertinggal jika dibanding negara lain dan negara ini masih 

membutuhkan lagi wirausaha.Peran seorang wirausaha bagi perekonomian di 

Negara kita sangatlah penting.Tetapi sayangnya masih banyak masyarakat 

Indonesia tidak mau menekuni profesi menjadi wirausaha terlebih bagi tenaga 

kerja lulusan sarjana.Mereka lebih memilih menjadi pegawai yang mendapat 

gaji setiap bulannya dan mereka juga tidak ingin mengambil resiko karena 

menjadi seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Padahal untuk 

menjadi pegawai di suatu instansi bukanlah hal yang mudah, selain karena 

banyaknya pesaing, banyak instansi yang mengutamakan calon pegawai yang 

sudah memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut semakin mendorong 

banyaknya pengangguran di Indonesia. 

http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-pengangguran-sarjana-di-

indonesia-terus-naik.html 

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah pengangguran 

padatahun2015 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 7,4 juta.Jumlah 

tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya.Ironisnya, kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh sarjana 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/12/nl3i58-jumlah-pengusaha-indonesia-hanya-165-persen
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/12/nl3i58-jumlah-pengusaha-indonesia-hanya-165-persen
http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-pengangguran-sarjana-di-indonesia-terus-naik.html
http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-pengangguran-sarjana-di-indonesia-terus-naik.html
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yang menganggur. Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran 

terdidik ini adalah sebagian besar lulusan perguruan tinggi lebih memilih 

untuk menjadi pencari kerja bukan sebagai pencipta lapangan pekerjaan. 

Padahal lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit, sedangkan jumlah 

pencari kerja sangat banyak.(http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-

pengangguran-sarjana-di-indonesia-terus-naik.html) 

Disisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ( PPN/Kepala 

Bappenas ) Jalil mengatakan bahwa pengusaha yang berlatar belakang 

pendidikan dasar banyak yang sukses.Dengan banyaknya pengusaha 

berpendidikan dasar yang sukses di Indonesia, seharusnya membuat lulusan 

sarjana semakin termotivasi untuk menjadi pengusaha.Bukan malah lebih 

memilih untuk mendaftar bekerja dan menunggu panggilan kerja yang tak 

pasti. 

(http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198761/sofyan-djalil-

banyak-pengusaha-yang-berpendidikan-rendah) 

Untuk menjadi seorang wirausaha dibutuhkan karakter yang kuat. 

Karena seorang wirausaha pasti akan menghadapi tantangan – tantangan, hal 

– hal yang harus dihadapi, strategi yang diterapkan untuk menghadapi suatu 

permasalahan dalam menjalani dunia usaha. Semua wirausaha baik wirausaha 

yang berlatar belakang pendidikan tinggi, maupun berlatar belakang 

pendidikan dasar harus memiliki karakter entrepreneur yang kuat.  

  

http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-pengangguran-sarjana-di-indonesia-terus-naik.html
http://www.indopos.co.id/2015/06/tingkat-pengangguran-sarjana-di-indonesia-terus-naik.html
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198761/sofyan-djalil-banyak-pengusaha-yang-berpendidikan-rendah
http://economy.okezone.com/read/2015/08/19/320/1198761/sofyan-djalil-banyak-pengusaha-yang-berpendidikan-rendah
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Meredith (2000) menyebutkan bahwa terdapat enam karakteristik 

seorang wirausaha yaitu : 

1. Percaya diri dan optimis, memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidak 

bergantungan terhadap orang lain, dan individualistis. 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil, kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, mempunyai dorongan kuat, energik, tekun dan tabah, 

bertekad kerja keras seta inisiatif. 

3. Berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, mampu mengambil 

resiko yang wajar.  

4. Kepemimpinan, berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan orang 

lain, terbuka terhadap saran serta kritik. 

5. Keorisinallitasan, inovatif, kreatif dan fleksibel. 

6. Berorientasi masa depan, dengan memiliki visi dan perspektif terhadap 

masa depan. 

Berdasarkan pasal 17 UU RI no 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa 

pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah.Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar serta sekolah 

menengah pertama. Hal tersebut membuat peneliti mengetahuibatasan ukuran 

penelitian, yaitu dengan melakukan penelitian dengan wirausaha yang 

berlatar belakang pendidikan maksimal pada SMP (Sekolah Menengah 

Pertama) 

Hal – hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mempelajari 

bagaimana karakteristik wirausaha berlatar belakang pendidikan dasar 
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mengacu pada teori karakteristik wirausaha menurut Meredith (2000)dengan 

judul “IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK WIRAUSAHA 

BERLATARBELAKANG PENDIDIKAN DASAR DI BUARAN, KOTA 

PEKALONGAN”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

Bagaimana karakteristik wirausaha dengan latar belakang pendidikan dasar ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik wirausaha 

dengan latar belakang pendidikan dasar. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi wirausaha yang berlatar belakang pendidikan dasar. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada wirausaha 

yang berlatar belakang pendidikan dasar serta memberikan ilmu tambahan 

kepada beliau-beliau apabila masih ada karakteristik yang pelu 

ditanamkan lagi kedalam diri masing-masing. 
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b. Bagi orang yang berpendidikan diatas dari wirausaha yang berpendidikan 

dasar. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi orang yang 

berpendidikan diatas dari wirausaha yang berpendidikan dasar agar 

menjadi wirausaha. 

c. Bagi peneliti berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya 

yang mengambil tema serupa dan dapat memberikan informasi serta ilmu 

yang lebih dalam tema yang sama, 

d. Bagi peneliti  

Diharapkan peneliti dalam penelitian ini mendapatkan ilmu yang lebih 

tentang karakteristik wirausaha dan dapat membagikan ilmu kepada 

masyarakat yang ingin mempelajari tentang wirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


