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BAB I 

PENDAHULUAN 

 



 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kewirausahaan memiliki peranan untuk menambah daya tampung tenaga 

kerja, generator pembangunan, contoh bagi masyarakat lain, membantu orang 

lain, memberdayakan karyawan, hidup efisien, dan menjaga keserasian 

lingkungan. Jiwa kewirausahaan akan mendorong seseorang memanfaatkan 

peluang yang ada menjadi sesuatu yang menguntungkan. Pendorong utama 

meningkatnya kebutuhan akan entrepreneurship adalah munculnya ragam 

kesempatan berusaha dalam produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia.  

Berdasarkan data BPS (2015), penduduk Indonesia pada tahun 2005 

berjumlah 218.868.791 jiwa. Sementara jumlah angkatan kerja Indonesia pada 

Agustus 2008 mencapai 111,95 juta orang, bertambah 2,01 juta orang (1,83 

persen) dibanding Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang, dan bertambah 5,56 

juta orang (5,23 persen) dibanding Agustus 2006 sebesar 106,39 juta orang. 

Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja setiap tahun lebih cepat daripada 

peningkatan lapangan pekerjaan. Kesenjangan ini tentu saja akan menciptakan 

angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2008 

mencapai 8,39 persen, mengalami penurunan dibanding pengangguran Agustus 

2007 sebesar 9,11 persen dan Agustus 2006 sebesar 10,28 persen. Tingginya 3 

tingkat pengangguran tentu akan menjadi beban yang besar bagi negara dan 

masyarakat, seperti meningkatkan angka kriminalitas dan kemiskinan. Maka 



 
 

kewirausahaan mendapat peluang bagus untuk mengurangi pengangguran karena 

membuka lapangan pekerjaan. 

Sukses tidaknya perusahaan amat tergantung pada kualitas pengelolaan 

dalam segala aspek yang terkait dengan operasionalnya. Untuk dapat bersaing di 

pasar global sangat diperlukan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi yaitu 

barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, untuk 

menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi diperlukan tingkat 6 

efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas 

sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional 

dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab 

tantangan baru. Selanjutnya kualitas sumber daya manusia yang tinggi tersebut 

hanya dapat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya 

yang kreatif dan inovatif. Sumberdaya yang kreatif dan inovatif hanya terdapat 

pada wiraswasta. Oleh karena itu wirausahalah yang mampu menciptakan 

keunggulan bersaing melalui kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda. 

Pada penelitian ini akan memfokuskan pada salah satu pengusaha yaitu 

pemilik PT Tribuana Timur Raya yang beralamat di Jalan Pramuka No. 9, 

Banyumanik. Perusahaan ini didirikan oleh Goenawan pada tahun 1997 dan 

diteruskan oleh anak keduanya yang bernama Sani Goenawan pada tahun 2010. 

Kemudian sejak tahun 2014 hingga sekarang diteruskan oleh rekan sekerjanya 

yang bernama I Putu Adrian Junieggadan. Perusahaan ini bergerak di bidang 

wood working, seperti produksi kayu atau meubel dan flooring kayu. Perusahaan 



 
 

ini lebih fokus kepada pembuatan pintu dalam partai besar dan dilakukan untuk 

memasok hotel, apartment, ekspor, kost, rumah sakit maupun perkantoran. Alasan 

dipilihnya pengusahaPT Tribuana Timur Raya sebagai subjek penelitian ini 

adalah karena meskipun masih tergolong baru didirikan tetapi perusahaan ini 

cukup maju dan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan dalam satu 

tahun terakhir, bahkan melakukan eksport keluar negeri seperti Arab, Filipina dan 

India. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti. 

Karakteristik Kewirausahaan merupakan kualitas atau sifat yang tetap 

terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan 

seorang pribadi, suatu objek, suatu kejadian, intergrasi atau sintesis dari sifat-sifat 

individual dalam bentuk suatu atau kesatuan dan kepribadian seseorang, 

dipertimbangkan dari titik pandangan etis dan moral. Sementara sikap 

kewirausahaan adalah sikap seseorang yang mempunyai n-ach yang tinggi dari 

kehidupan sehari-hari atau ciri-ciri sikap seorang wirausaha (Faisal, 2002). 

Menurut McClelland, karakteristik kewirausahaan adalah: keinginan 

untuk berprestasi, keinginan untuk bertanggung jawab, referensi kepada risiko, 

persepsi pada kemungkinan berhasil, rangsangan oleh umpan balik, aktivitas 

enerjik, orientasi masa depan, keterampilan dalam pengorganisasian, sikap 

terhadap uang. Alasan digunakannya teori McClelland pada penelitian ini adalah 

berdasarkan pada penelitian sebelumnya yang menggunakan teori McCleland 

(Putri dkk, 2015 dan Filion, 1997) dan karena teori ini sesuai dengan subjek 

penelitian. 



 
 

Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini 

berjudul:KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PEMILIK PT. 

TRIBUANA TIMUR RAYA. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada  uraian latar belakang yang ada, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

“ Bagaimana karakteristik kewirausahaan pemilik PT Tribuana Timur Raya 

berdasarkan pada teori McClelland?” 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahuikarakteristik 

kewirausahaan pemilik PT Tribuana Timur Raya berdasarkan pada teori 

McClelland. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat praktis: 

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak perusahaan yaitu PT 

Tribuana Timur Raya untuk mengetahui karakteristik wirausaha dalam 

meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang. Selain itu bagi 

wirausahawan baru dapat menjadi masukan tentang karakteristik yang 

dapat meningkatkan kinerja usahanya dimasa mendatang. 

b. Manfaat teoritis: 



 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk referensi bagi 

penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 

  


