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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wirausaha (entrepreneur) adalah sumber daya yang memiliki banyak 

kemampuan yang kreatif, inovatif, serta dinamis dan juga proaktif yang dijadikan 

sebagai dasar, kiat, dan juga sebagai sumber daya untuk mencari peluang menuju 

sukses dan mampu menghadapi tantangan yang ada. Sosok wirausaha inilah yang 

yang dibutuhkan oleh negara, yang dinanti oleh setiap instansi dan diperlukan 

oleh setiap perusahaan. Dalam hal ini,  dari sesuatu yang baru dan berbeda inilah 

yang akan menjadi nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan 

untuk dijadikan sebagi peluang. Dengan demikian dikatakan bahwa suatu 

kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar-

pasar dengan melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara baru dan cara 

yang berbeda. 

Wirausaha itu sendiri merupakan suatu proses atau cara untuk melakukan 

suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang 

diharapkan mampu bisa memberikan cara memproduksi, menjual atau 

menyewakan suatu produk barang ataupun jasa. Dalam halnya mengenai negara 

Indonesia, jiwa kewirausahaan sangat terbatas dalam lingkup sekolah atau 

perguruan tinggi tertentu, bahkan dengan sejalannya perkembangan yang semakin 

pesat dan tantangan seperti krisis ekonomi yang semakin merosot, pemahaman 
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tentang kewirausahaan baik melalui pendidikan formal ataupun pelatihan-

pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang.  

Di era tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat cukup 

berat, dan pada saat itu nilai mata uang rupiah mengalami pemerosotan yang 

sangat drastis terhadap mata uang dollar.  

Kejadian itu menyebabkan penutupan beberapa usaha, tetapi masih ada 

beberapa perusahaan yang mampu bertahan terhadap krisis moneter yang terjadi, 

tetapi dengan melakukan PHK terhadap beberapa karyawan maupun PHK besar-

besaran. Perekonomian Indonesia yang sedang dipulihkan dengan seiring 

berjalannya waktu, tetapi krisis keuangan Amerika akhir tahun 2008 dampaknya 

merambat hingga ke Indonesia yang menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang 

terpaksa harus di PHK. Dampak yang sangat terasa di Indonesia saat itu adalah 

meningkatnya jumlah pengangguran.  

Selain itu, Indonesia juga merupakan urutan ke-empat negara yang 

memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah lebih dari 

240.000.000 jiwa di tahun 2012 (dua ratus empat puluh juta jiwa). Dengan jumlah 

masyarakat sebanyak itu, permasalahan yang muncul adalah berkurangnya 

lapangan pekerjaan akibat pengangguran yang ada di Indonesia semakin terus 

meningkat. Banyaknya pengangguran inilah yang akan berdampak pada 

perkenomian di Indonesia. Sedangkan setiap tahun banyak perusahaan-perusahaan 

baru akan muncul tetapi  tidak mampu mengimbangi banyaknya jumlah tenaga 

kerja dari lulusan-lulusan sekolah SMA/SMK/ sederajat serta lulusan dari 

universitas yang akan mencari lapangan pekerjaan. Akibatnya lulusan tersebut 
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sulit mendapatkan pekerjaan, serta belum lagi adanya beberapa perusahaan-

perusahaan yang pailit dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau mengurangi 

pekerjaannya sehingga semakin bertambah jumlah pengangguran di Indonesia.  

Berdasarkan hal tersebut, solusi yang didapat untuk mengurangi 

pengangguran yaitu dengan menciptakan lapangan kerja sendiri atau menjadi 

seorang wirausaha. Dengan menjadi seorang wirausaha makan kemungkinan 

besar tidak akan mengandalkan pekerjaan orang lain serta terciptanya lapangan 

kerja yang baru yang akan terus menyerap tenaga kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada.  

Seorang wirausaha harus memiliki jiwa entreprenur yang tinggi dan juga 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, wirausaha juga mampu 

untuk menciptakan lapangan kerja agar mampu menyerap tenaga kerja dan dapat 

menciptakan lapangan kerja dengan baik. Seorang wirausahawan dituntut untuk 

dapat cepat mengetahui peluang yang ada, ide-ide baru, gagasan yang baru serta 

ide-ide kreatif yang diperlukan untuk mengembangkan peluang-peluang yang ada. 

Wirausaha dituntut untuk memiliki rasa  percaya diri dan keberanian untuk dapat 

mengembangkan usahanya oleh karena itu dibutuhkan seorang wirausahawan 

yang disiplin bermotivasi tinggi terhadapa usahanya agar terus berkembang. 

Wirausaha juga merupakan salah satu usaha pendukung perekonomian di 

Indonesia karena semakin banyak wirausaha baru dan akan semakin banyak 

tenaga kerja yang terserap sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 

Wirausaha juga diartikan sebagai orang yang memiliki usaha sendiri dan 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Atau wirausaha adalah 
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seseorang yang mampu mengelola serta bisa menanggung atau menghadapi resiko 

untuk menciptakan usaha-usaha yang baru atau peluang berwirausaha yang belum 

ada sebelumnya (Steinhoff dan Burgess, 1993:35). Menurut Drucker (1994) 

kewirausahaan memiliki arti yaitu  kemampuan untuk dapat menciptakan sesuatu 

yang baru atau yang belum ada sebelumnya dan menciptakan sesuatu lain 

daripada yang lain. Menurut Zimmerer, dkk seorang wirausahawan(entrepreneur) 

adalah seseorang yang menciptakan  atau membuat bisnis baru yang dapat  

mengambil atau menanggung resiko serta ketidakpastian demi mencapai 

keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang-peluang yang 

ada secara signifikan dan dengan menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan 

sehingga sumber daya yang ada akan bisa dilakukan kapitalisasi. 

Salah satu ahli menurut teori Zimmerer dan Scharborough dalam Suryana 

(2008), mengemukakan adanya beberapa karakteristik kewirausahaan sebagai 

berikut:  

a. Hasrat akan tanggung jawab 

b. Lebih menyukai resiko menengah 

c. Meyakini kemampuannya untuk sukses 

d. Hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera 

e. Tingkat energy yang tinggi 

f. Orientasi masa depan 

g. Keterampilan mengorganisasi 

h. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang 

i. Fleksibilitas 
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Perusahaan yang bergerak di bidang bahan bangunan ini, yang dirintis oleh 

Bapak Combo memulai pada tahun 1988. Usaha pekerjaan yang dikembangkan 

oleh Bapak Combo ini sebagai distributor bahan bangunan seperti paving block, 

semen, bis beton, dan peralatan-peralatan lain seperti pipa saluran air, besi, kayu, 

dll. Dari tahun ke tahun, usaha yang terus dikembangkan oleh Bapak Combo ini 

kemudian diteruskan oleh Bapak Iwan sebagai Pimpinan dalam Tb. Anda yang 

semakin terus berkembang. Nama Tb. Anda yang sudah dimulai sejak tahun 1988 

ini merintis sukses hingga saat ini yang berada di Jl. Tlogosari Raya no. 18. 

4Keuntungan yang didapatkan di toko ini oleh pemiliknya dipakai untuk 

mengembangkan usaha, salah satunya seperti penambahan barang-barang yang 

dijual. Bis beton, paving block, semen  adalah beberapa jenis bahan bangunan 

yang disediakan oleh toko ini. Untuk paving block yang disediakan adalah paving 

block berukuran 10x20x6 cm, memiliki dua macam yaitu manual dan mesin. 

Sedangkan bis beton yang disediakan berdiameter dari 30cm hingga 1meter. 

Sebagai pelengkap bis beton berdiameter 30cm hingga 1meter, Tb. Anda juga 

menyediakan tutup bis beton sesuai dengan ukuran masing-masing diameter. 

Adapun omzet dari penjualan produk tersebut mencapai 15% dari total omzet 

toko. Penyediaan awalnya dilakukan dengan cara mendatangkan dari supplier 

sedangkan produk batako belum pernah disediakan sebelumnya dan diinginkan 

pengembangan dengan menyediakan produk tersebut.  

Seseorang wirausaha harus memiliki orientasi dan peluang yang besar 

untuk mencapai tujuannya kedepan. Dari perkembangan tersebut diketahui bahwa 

dengan memiliki orientasi dan peluang-peluang yang cukup dapat membantu 
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untuk kesuksesan perusahaan Tb. Anda. Dari banyaknya perkembangan bisnis 

Bapak Iwan pengusaha Tb. Anda, juga harus memiliki sifat, tindakan, sikap, dan 

perilaku yang mencerminkan sebagai seorang wirausahawan. Karakteristik 

seorang wirausahawan menurut Zimmerer dan Scharborough apakah sudah 

diterapkan dan dimiliki oleh Bapak Iwan, maka dari itu peneliti ingin mengetahui 

apakah perusahaan Tb. Anda memiliki jiwa atau memiliki karakteristik 

kewirausahaan yang sudah dimiliki. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Karakteristik Kewirausahaan Tb. Anda Semarang 

menurut Teori Zimmerer dan Scharborough”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik 

kewirausahaan yang dimiliki oleh pengusaha toko besi dan bahan bangunan Anda, 

menurut teori dari Zimmerer dan Scharborough?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui karakteristik wirausahawan 

yang dimiliki oleh toko besi dan bahan bangunan Anda, Bapak Iwan menurut 

teori dari Zimmerer dan Scharborough. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Akademik 

Dapat menjadi masukan bagi pemilik toko besi dan bahan bangunan 

Anda,  yang akan mengembangkan usaha bisnisnya dengan 

memperkuat karakter dan pengusaha yang akan membuka bisnis baru.  

b. Bagi Praktisi 

Sebagai wawasan dan pengetahuan kepada peneliti, serta sebagai refrensi 

penelitian di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




