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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Setiap hari selalu ada tindak kejahatan dan kriminalitas yang terjadi di 

Indonesia bahkan di negara-negara lain. Hal ini merupakan salah satu akibat dari 

banyaknya jumlah pengangguran yang berada di negara tersebut. Pengangguran 

berarti seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak mendapatkan 

penghasilan dan keadaan tersebut membuat para pengangguran tersebut terpaksa 

untuk melakukan tindak kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup yang terus 

meningkat. Jika jumlah pengangguran terus bertambah setiap tahun, maka angka 

kriminalitas juga akan bertambah, terlebih ketika harga bahan pokok  kehidupan 

sehari-hari semakin mahal.   

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah 

pengangguran adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru atau 

berwirausaha, sehingga para pengangguran tersebut bisa mendapatkan pekerjaan 

dan memperoleh penghasilan. Menurut Meredith (1996 : 9) berwirausaha berarti 

memadukan antara perwatakan pribadi, keuangan, dan sumber daya. Berwirausaha 

merupakan sebuah pekerjaan atau karir yang harus bersifat fleksibel, imajinatif, 

mampu merencanakan, berani mengambil resiko, mengambil keputusan dan 

tindakan-tindakan agar tujuan dapat tercapai. 

 Menurut Drucker (dalam Suryana 2013 : 10) Kewirausahaan adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda . Dapat dilihat dari 
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pengertian kewirausahaan tersebut, bahwa seorang wirausaha harus memiliki 

kemampuan untuk bisa membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sudah 

ada. Kemampuan tersebut ada pada seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan  

atau mempunyai ciri sebagai seorang wirausaha. Geoffrey G.Meredith ( Direktur 

dari  Financial Management Research Center, University of New England, 

Armidale New South Wales Australia) telah mengemukakan beberapa ciri jiwa 

kewirausahaan, diantaranya : 

1. Percaya diri 

2. Berorientasikan tugas dan hasil 

3. Pengambil risiko 

4.  Kepemimpinan 

5. Keorisinilan 

6. Berorientasi ke masa depan 

Ke-enam ciri tersebut merupakan sebuah kriteria sebagai alat ukur kesuksesan pada 

diri seorang wirausaha.  

 Sangatlah penting bagi seorang wirausaha untuk memiliki jiwa 

kewirausahaan, karena ketika seseorang ingin memulai sebuah usaha baru dan ia 

tidak memiliki jiwa kewirausahaan maka usahanya tersebut akan sulit maju dan 

berkembang, bahkan akan mengalami kegagalan. Namun ketika seseorang memulai 

usaha baru dan ia mempunyai jiwa kewirausahaan, maka terdapat kemungkinan 

besar untuk ia berhasil dan mempunyai usaha yang berkembang sebab seseorang 

yang mempunyai jiwa kewirausahaan lebih siap untuk menghadapi permasalahan 
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dan lebih bisa mempertahankan usahanya agar terus maju. Hal inilah yang menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai jiwa kewirausahaan. 

 Bukan hal yang mudah untuk menjadi wirausahawan, terlebih ketika 

seseorang telah berada di zona nyaman pada suatu pekerjaan dan mempunyai 

jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tersebut. Namun keputusan untuk keluar 

dari zona nyaman dan memulai usaha baru telah diambil oleh seorang pengusaha 

bernama Bapak Slamet Raharjo. Pada awalnya, Bapak Slamet bekerja sebagai 

karyawan di perusahaan mete PT. Jawa Muna Agro. Beliau memulai bekerja di 

perusahaan tersebut pada tahun 1987 sebagai kepala bagian produksi. 

Namun setelah 4 tahun berkerja, Bapak Slamet memilih untuk keluar dari 

pekerjaan itu dan membangun usaha kacang mete sendiri. Hal ini dikarenakan 

adanya pemikiran bahwa jika terus-menerus menjadi karyawan, beliau tidak akan 

pernah mengalami kemajuan. Tepat pada tahun 1991 beliau memulai usaha kacang 

mete, akan tetapi banyak sekali hambatan yang terjadi diawal berdirinya usaha ini, 

sehingga Bapak Slamet mengalami kerugian berulang kali. Pada tahun 2000, Bapak 

Slamet memulai usaha furniture (mebel) yang proses produksinya dilakukan di 

samping rumah (desa Karangturi, Lasem), dan usaha ini diberi nama 

“MAFASARI” yang merupakan singkatan dari nama anak-anak beliau. 

Semakin tahun usaha mebel MAFASARI furniture terus mengalami 

peningkatan, hal ini terbukti dari jumlah permintaan mebel yang terus bertambah 

dan omzet yang didapat kini telah mencapai 150.000.000 sampai 200.000.000 

perbulan (dengan jumlah pengiriman 4-5 truk dalam sebulan). Saat ini MAFASARI 
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Furniture memiliki karyawan berjumlah 7 orang dan karyawan-karyawan tersebut 

ada pada bagian produksi. Proses distribusi yang ada pada perusahaan ini adalah 

dengan terlebih dahulu menerima pesanan dan motif yang diajukan oleh pelanggan 

(namun bisa juga motif di percayakan kepada pemilik usaha) dan kemudian proses 

produksi baru bisa di lakukan.  

Produk mebel MAFASARI furniture ini tidak hanya dijual didalam negeri 

saja, namun juga di eksport ke luar negeri, khususnya di negara Cina dan  Eropa 

dengan bantuan orang Cheko yang telah cukup lama menjalin hubungan kerja 

dengan pemilik MAFASARI furniture.  

Adapun alasan dipilihnya MAFASARI Furniture sebagai objek penelitian 

adalah karena pemilik MAFASARI furniture telah berhasil mengembangkan dan 

memajukan usahanya hingga seperti sekarang, hal inilah yang membuat peneliti 

tertarik untuk lebih memahami tentang jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh 

Bapak Slamet Raharjo.  

 Teori Meredith sebelumnya telah diangkat oleh Sirot Irjianto (2011), 

dengan objek penelitian adalah pengusaha - pengusaha rambak di desa Bangsal, 

Mojokerto.  

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah para pengusaha rambak di Desa 

Bangsal Mojokerto memiliki jiwa kewirausahaan yang sangat tinggi. Hal ini berarti 

bahwa para pengusaha rambak tersebut mempunyai kepercayaan diri dalam 

menjalankan usaha, berorientasikan pada tugas dan hasil yang dibuktikan dengan 

tekad kerja keras dan memiliki kebutuhan akan prestasi. Jiwa kewirausahawanan 
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yang sangat tinggi juga menunjukkan bahwa para pengusaha rambak di desa 

Bangsal memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang ada, bertingkah laku 

sebagai pemimpin yang mau menanggapi saran dan kritik, mampu melakukan 

sesuatu yang kreatif dan inovatif, serta memiliki pandangan kedepan untuk usaha 

rambak tersebut.       

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

judul “ IDENTIFIKASI JIWA KEWIRAUSAHAAN PADA PEMILIK 

MAFASARI FURNITURE BERDASARKAN TEORI MEREDITH ”, teori yang 

serupa dipilih karena dinilai sangat sesuai untuk mengukur jiwa kewirausahaan 

pada seorang pengusaha.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana identifikasi jiwa kewirausahaan pada 

pemilik MAFASARI furniture berdasarkan teori Meredith ?” 

1.3 Tujuan Penelitiaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi jiwa 

kewirausahaaan pemilik MAFASARI furniture, berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Meredith. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat bagi penulis :  



 
 

6 
 

Penelitian ini bermanfaat untuk lebih memahami tentang jiwa 

kewirausahaan yang ada dalam diri seorang pengusaha, khususnya pemilik 

MAFASARI  furniture. Dan melalui penelitian ini, penulis lebih bisa memahami 

teori-teori jiwa kewirausahaan yang dikemukakan oleh Meredith. 

Manfaat bagi pembaca : 

Penelitian ini menambah wawasan tentang jiwa kewirausahaan berdasarkan 

teori Meredith. Penelitian ini juga menambah informasi bagi pembaca, mengenai 

usaha mebel MAFASARI furniture. 

Manfaat bagi masyarakat : 

Dengan dilakukannya penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu untuk 

ikut campur tangan dalam menghadapi masalah sosial terkait dengan semakin 

bertambahnya jumlah pengangguran, melalui usaha-usaha baru yang dapat 

dibangun.  Jiwa kewiraushaan yang ada dalam diri seseorang, terkadang hanya di 

pendam karena sudah mendapatkan pekerjaan yang layak dan merasa enggan untuk 

beranjak dari posisi sebagai karyawan dengan jumlah gaji yang pasti, akan ia 

peroleh setiap bulannya. 

  


