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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan merupakan

masalah utama di Indonesia. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu

solusi untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi

sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015

mencatat dalam kurun waktu satu tahun tingkat pengangguran di Indonesia

mengalami pertambahan sebanyak 300 ribu jiwa.

Berdasarkan data BPS jumlah pengangguran pada Februari 2015

mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu

jiwa. Sementara jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu jumlah

pengangguran bertambah 300 ribu jiwa. Jumlah pengangguran pada Februari 2015

mencapai 7,4 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang

mengalami kenaikan untuk tingkat pendidikan tinggi. Yang dikarenakan ekonomi

yang melambat sehingga terjadi peningkatan pengangguran. Secara persentase,

tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2015 sebesar 5,81 persen,

meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 5,7 persen.

Namun, angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Agustus 2014

yang sebesar 5,94 persen.

Menjadi seorang entrepreneur adalah suatu pilihan yang tepat untuk

menghadapi kondisi sekarang ini. Semangat yang dimiliki seorang entrepreneur

adalah instrumen yang paling efektif untuk kemiskinan dan ketertinggalan sebuah
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bangsa. Perlu diingat bahwa seorang enterpreneur selalu membuka lapangan kerja,

bukan mencari pekerja. Para enterpreneur diklaim paling efektif menyerap

lonjakan jumlah pengangguran yang menggelisahkan bangsa (Widyaningrum,dkk;

2003;1). Enterpreneur adalah seorang yang mampu mengelola dan berani

menanggung atau menghadapi resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang

berwirausaha (Steinhoff dan Burgess, 1993 dalam Wijayanto, 2009). Seorang

wirausaha dicirikan dengan karakteristik mempunyai hasrat untuk selalu

bertanggung jawab bisnis dan sosial, komitmen terhadap tugas, memilih resiko

yang moderat, merahasiakan kemampuan untuk sukses, cepat melihat peluang,

orientasi ke masa depan, selalu melihat kembali prestasi masa lalu, sikap haus

terhadap “money”, skill dalam organisasi, toleransi terhadap ambisi, dan

mempunyai fleksibelitas tinggi.

Salah satu ahli yaitu Steinhoff dan Burgess (1993:38) dalam Suryana

(2014) menyebutkan bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil

harus memiliki beberapa karakteristik berikut ini, yaitu;

a) Memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas.

b) Bersedia menanggung risiko waktu dan uang.

c) Memiliki perencanaan yang matang dan mampu

mengorganisasikannya.

d) Bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya.

e) Mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan

pihak lain.

f) Bertanggung jawab tehadap keberhasilan dan kegagalan.
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Pada penelitian ini akan menggunakan 6 karakteristik dari teori Steinhoff

dan Burgess untuk melihat apakah karakter dari Bapak Hartono sama atau tidak

dengan teori Stainhoff dan Burgess.

Salah satu seorang entrepreneur yang cukup sukses dan telah

mendedikasikan dirinya kurang lebih dalam waktu 36 tahun di bidang distributor

pemasok sembako, menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti tentang sifat

menjadi seorang entrepreneur. Beliau adalah Bapak Yosef Hartono pemilik PT.

Setia Pawan Jaya yang beralamat di jalan Ahmad Yani 100A Ketapang,

Kalimantan Barat. Perusahaan yang bergerak di bidang distributor pemasok

sembako itu didirikan pertama kali oleh orang tua Bapak Yosef Hartono yang

bernama Bapak Yosef pada tahun 1979. Sekarang usaha ini dilanjutkan oleh anak

dari Bapak Yosef yaitu Yosef Hartono. Selama bertahun – tahun usaha yang

dirintis Bapak Yosef semakin sukses dan kesuksesan usahanya ini juga sekarang

dilanjutkan oleh Bapak Yosef Hartono yaitu dengan dibangunnya sebuah PT yang

bernama PT. Setia Pawan Jaya. Saat ini PT. Setia Pawan Jaya sudah

mendistributorkan barang – barangnya di Kalimantan Barat selama 5 tahun, dan

sebelum menjadi sebuah PT usaha yang dikelola turun temurun ini sudah berjalan

selama 37 tahun.

Toko ini dahulunya hanya memiliki 8 orang karyawan yang terdiri dari 1

marketing, 2 sopir, 2 mekanik dan 3 orang karyawan operasional. Banyaknya

karyawan yang dimimliki PT. Setia Jaya sekarang ini merupakan bukti bahwa PT.

Setia Pawan Jaya semakin maju dan berkembang. Karyawan yang pada awalnya

hanya 8 orang yang dirasa owner sudah cukup karena stok barang dan keuangan
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masih bisa dirangkap oleh owner sendiri, akan tetapi karena semakin

berkembangnya perusahaan maka jumlah karyawan semakin bertambah sesuai

dengan fungsinya masing-masing. Saat ini total karyawan perusahaan sebanyak

225 orang karyawan, yang terdiri dari 2 orang sekretaris, 8 orang karyawan bagian

keuangan, 10 orang bagian pemasaran, 11 orang bagian SDM, 15 orang mekanik,

11 orang bagian distribusi, 10 orang kepala gudang, 20 orang sopir, dan 138 orang

karyawan operasional. PT Setia Pawan Jaya menjual dan mendistribusikan

berbagai barang keperluan pokok sehari-hari kepada suplier kecil atau grosir dan

agen serta menerima pembelian secara eceran. Barang-barang yang dijual antara

lain adalah gula, mie instant, rokok, minuman soda, minuman berenergi, susu

kaleng, beras dan berbagai macam pakan ternak, beer dan air dalam kemasan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waspada (2004) menyatakan

bahwa usaha kecil sebagai wirausaha merupakan orang-orang yang memiliki

kemampuan secara intuisi dalam melihat dan mengelola setiap peluang yang ada,

yaitu kesempatan usaha yang dimanfaatkannya untuk meraih keuntungan menuju

kesuksesan dan berani mengambil risiko yang diperlukan untuk

mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan balas jasa

berupa profit finansial. Karakteristik wirausaha adalah hal yang penting untuk

diperhatikan.

Seseorang harus memiliki motivasi dan juga orientasi untuk mencapai

tujuan kedepannya. Dari perkembangan bisnis yang dialami pengusaha Bapak

Hartono pemilik PT. Setia Pawan Jaya, sikap – sikap dan perilaku sebagai seorang

wirausahawan tercermin dalam setiap karakteristik seorang entrepreneur.
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Karakteristik seorang wirausaha menurut Steinhoff dan Burgess (1993) tersebut

apakah sama dengan karakteristik yang dimiliki oleh Bapak Hartono. Jika 6

kriteria tersebut sudah dimiliki oleh pengusaha PT. Setia Pawan Jaya tersebut

maka diharapkan bahwa bisnis yang dikelola beliau dapat semakin berkembang

dan maju serta dapat menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Berdasarkan tulisan di atas, penelitian ini mengambil judul “Identifikasi

Karakteristik Entrepreneur Pemilik Pt. Setia Pawan Jaya”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian

ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah karakteristik entrepreneur pemilik

PT. Setia Pawan Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah adalah sebagai berikut: Untuk

mengetahui karakteristik entrepreneur pemilik PT. Setia Pawan Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat penelitian bagi Mahasiswa:

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam

memahami karakterisik enterpreneur dengan mengetahui manfaat dari
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karakteristik seorang wirausaha yang dapat mempengaruhi jalannya

keberhasilan usaha.

2. Manfaat Penelitian bagi Wirausaha:

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan bagi pemilik

PT. Setia Pawan Jaya yang akan mengembangkan usaha miliknya ini agar

dapat memperkuat karakteristik pengusaha sehingga usaha yang dijalankan

dapat lebih berkembang ke depannya.

3. Manfaat Penelitian bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan menjadi

seorang wirausaha yang mempunyai karakter yang dapat membantu

keberhasilan usaha yang akan dijalankan nantinya, serta sebagai referensi

dalam menganalisa suatu permasalahan.


