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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Sejak jatuhnya ekonomi Indonesia pada tahun 1997-1998 di era Orde Baru 

dan sekaligus berakhirnya masa pemerintahan Soeharto akibat nilai tukar rupiah 

terhadap dollar AS, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan 

besar yang bangkrut akibat krisis tersebut dan banyak para pengusaha yang tidak 

mampu mempertahankan kondisi perusahaannya untuk mengupayakan komitmen 

dalam bisnisnya. Namun di balik banyaknya perusahaan yang bangkrut, tidak 

sedikit para pengusaha yang masih bertahan dan bahkan semakin berkembang 

akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Krisis ekonomi tersebut 

tidak semuanya mengalami dampak negatif bagi perusahaan, namun juga 

mempunyai dampak positif. Salah satunya adalah perusahaan meubel di Jepara 

yang melakukan kegiatan ekspor. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar 

AS mengakibatkan perusahaan meubel di Jepara yang melakukan kegiatan ekspor 

menjadi berkembang pesat dan banyak dari pengusaha-pengusaha mengambil 

keuntungan dari krisis ekonomi tersebut. 

Banyaknya para pengusaha meubel yang memanfaatkan kondisi inflasi 

saat itu ada juga yang tidak mampu bertahan hingga sekarang, karena belum 

mampu mengelola usahanya dengan baik. Untuk bertahan dalam persaingan di 

dunia meubel dibutuhkan kreatifitas, keinovasian, dan berorientasi pada masa 



2 
 

depan yang merupakan kunci karakter kewirausahaan dan sangat dibutuhkan 

dalam menjalankan proses usaha hingga jika usaha sedang mengalami krisis 

Karakteristik kewirausahaan harus dimiliki pengusaha agar usahanya bisa 

terus berkembang. Mempunyai karakterisitik kewirausahaan tentunya usaha bisnis 

yang dikelolanya semakin berkembang dan target akan tercapai. Berwirausaha 

menurut Meredith dalam Suryana (2013: 12) merupakan suatu pekerjaan yang 

harus memiliki sifat flesksibel dan penuh imajinatif, dapat merencanakan visi, 

berani mengambil risiko dan keputusan, tindakan untuk mencapai tujuan yang 

dicita-citakan.  

Menurut Suryana (2013) jika zaman dahulu kewirausahaan adalah 

kemampuan yang diturunkan dan diajarkan langsung oleh orang tua serta 

merupakan bakat yang dibawa sejak lahir maka fenomena tersebut sekarang telah 

berganti. Kewirausahaan bukan hanya mengenai urusan pengalaman lapangan dan 

bakat dari lahir, akan tetapi sifat yang dapat dipelajari dan menjadi ilmu yang 

mempelajari tentang bagaimana mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. 

Mereka yang berhasil menjadi wirausahawan adalah orang-orang yang telah 

mengenal potensi mereka dan belajar bagaimana mengembangkannya untuk 

memanfaatkan peluang serta mengorganisasikan usahanya 

Dalam berwirausaha di bidang barang ataupun jasa dituntut untuk 

memiliki kriteria-kriteria yang ada dalam dirinya untuk menjadikan dia sebagai 

wirausahawan. Salah satunya adalah karakteristik kewirausahaan, menurut 
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Geoffrey G. Meredith (2000: 5-6) mengemukakan enam ciri karakteristik 

kewirausahaan, diantaranya: 

a. Percaya diri dan optimis 

b. Berorientasi pada tugas dan hasil 

c. Berani mengambil risiko dan suka dengan tantangan 

d. Kepemimpinan 

e. Keorisinalitasan 

f. Beorientasi pada masa depan 

Karakteristik kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memulai usaha bagi 

para wirausahawan. Dengan karakteristik kewirausahaan yang kuat dan 

mengalami pembaharuan secara terus-menurus mengikuti perkembangan zaman 

saat ini, bisnis apapun akan tumbuh menjadi bisnis yang berkembang pesat. 

Anugrah Agung Furniture adalah perusahaan home industryyang bergerak 

di bidang meubel yang berlokasi di Jalan Taman Siswa no. 37 RT 03 RW 03, 

Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Anugrah Agung mulai berdiri sejak 

tahun 1980an yang didirikan di Jepara oleh Bapak Ali Mashuri.  Berbekal dari 

pengetahuan bapak Ali Mashuri tentang kayu dan pengalaman yang didapat, 

beliau mulai memproduksi dan mengembangkan usahanya. Anugrah Agung 

Furniture memproduksi barang setengah jadi yang sudah dalam bentuk kursi, 

meja, lemari, dan sebagainya, lalu selanjutnya melakukan proses finishing dengan 

tambahan material tinner, melamic, dan material-material lainnya untuk membuat 

produk jadi. 
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Seorang wirausahawan seperti Bapak Ali Mashuri memiliki tekad yang 

kuat untuk bekerja keras dan pandangan ke depan untuk mencapai tujuannya. Dari 

perkembangan bisnis yang dialami oleh bapak Ali Mashuri, sebagai pemimpin 

perusahaan ingin menjadi pengusaha yang sukses sehingga bapak Ali Mashuri 

membutuhkan gambaran tentang karakterisitik kewirausahaan sehingga dapat 

mengembangkan diri menjadi lebih baik. Karakteristik seorang wirausahawan 

menurut Geoffrey G Meredith mengidentifikasi apakah enam karakteristik 

tersebut sudah dimiliki dan diterapkan oleh bapak Ali Mashuri. Selanjutnya enam 

karakteristik tersebut akan diterapkan untuk membantu mengembangkan 

usahanya di masa yang akan datang. 

Adapun alasan peneliti memilih Bapak Ali Mashuri sebagai objek 

penelitian adalah karena Bapak Ali Mashuri telah berhasil mengembangkan dan 

memajukan usaha bisnis meubel sampai seperti sekarang, hal ini juga yang 

membuat peneliti tertarik untuk lebih memahami tentang karakteristik 

kewiarausahaan yang dimiliki oleh Bapak Ali Mashuri. 

Teori enam karakteristik dari Geoffrey G. Meredith dipilih karena dinilai 

sesuai untuk mengukur karakteristik kewirausahaan pada seorang pengusaha. Hal 

inilah yang mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi 

Karakterisitik Kewirausahaan pada Pemilik Usaha Meubel Anugerah Agung 

Furniture menurut Geoffrey G. Meredith” 
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1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang dapat 

dikemukakan adalah bagaimana karakteristik wirausahawan pemilik usaha meubel 

Anugerah Agung Furniture menurut teori Geoffrey G. Meredith? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik pada 

pemilik usaha meubel Anugerah Agung Furniture menurut teori yang 

dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pembaca 

Dapat dijadikan sebagai wawasan, menambah pengetahuan terkait 

dengan karakteristik kewirausahaan, dan juga membantu memberikan 

referensi penelitian di masa yang akan datang 

2. Bagi perusahaan 

Menjadi referensi masukan bagi pemilik meubel Anugerah Agung 

Furniture yang akan mengembangkan bisnisnya dengan memperkuat 

karakteristik kewirausahaan 

3. Bagi peneliti 

Sebagai wawasan, pengetahuan tentang teori karakteristik 

kewirausahaan, pengalaman kepada peneliti untuk dijadikan referensi 

penelitian di masa yang akan datang  


