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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan hidup saat ini semakin berkembang dan menuntut untuk 

senantiasa dipenuhi.  Berbagai caradilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

salah satunya adalah dengan mencari pekerjaan. Tetapi sempitnya lapangan kerja 

yang tersedia menjadi salah satu penghambat, lapangan pekerjaan yang tesedia 

tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja, terlebih sekarang banyak tenaga kerja 

asing yang  secara bebas dapat masuk ke Indonesia dengan dibukanya MEA 

(Masyarakat Ekonomi Asean). Persainganpun menjadi sangat ketat dengan 

kemampuan dari para tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan lebih 

sehingga saat ini mencari pekerjaan menjadi hal yang sangat sulit, hal tersebut 

juga mengakibatkan banyaknya pengangguran.Dari hal tersebut mulai banyak 

orang yang memberanikan diri untuk membuka lapangan kerjanya sendiri dengan 

menjadi seorang wirausaha (Rufieani, 2016). 

 Menurut Zimmerer dan Scarborough (2005) wirausahawan adalah orang 

yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi 

mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang 

dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikannya. 

Untuk menjadi wirausaha yang baik membutuhkan orientasi 

kewirausahaan yang benar agar usaha yang dikembangkan dapat berjalan serta 

dapat berkembang dengan baik dan memberikan performa yang baik.Hasil 
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penelitian Frese dkk (2002:  276) menunjukkan bahwa orientasi wirausaha adalah 

kunci untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang pimpinannya 

berorientasi wirausaha memiliki visi yang jelas dan berani untuk menghadapi 

resiko sehingga mampu menciptakan kinerja yang lebih baik. 

Pengertian Orientasi Kewirausahaan Menurut Miller (2003)  merupakan 

suatu orientasi untuk berusaha menjadi yang pertama dalam inovasi produk pasar, 

berani mengambil risiko dan melakukan tindakan proaktif untuk mengalahkan 

pesaing. Peranan orientasi kewirausahaan adalah metode, praktik, dan 

pengambilan keputusan manajer dalam berwirausaha dan sebagai orientasi 

strategis perusahaan untuk bersaing. Orientasi kewirausahaan terbagi dalam lima 

dimensi (Lumpkin dan Dess, 1996), yaitu : Inovatif,  Proaktif, Pengambilan 

resiko,  Keagresifan bersaing, dan Otonomi. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian stiker 

adalah perusahaan yang dirintis oleh Bapak Suganda Tjokro mulai tahun 1998. 

Usaha ini bekerja seabagi distribusi stiker, produk stiker antara lain Seichofix 

dengan jenis Glossy, Matt atau Doff dan Transparent Glitter, Bomb, 3 Dimensi, 

Kulit Ular, Bordess, Carbon dan masih banyak lagi. Setelah dirintis beberapa 

tahun perusahaan ini semakin berkembang dan menuai kesuksesan  yaitu dengan 

didirikan sebuah cv yang bernama CV.Istana Indonusa yang memiliki kantor di 

alamat Perumahan Sendangsari Utara XV/6, Semarang.  Hingga saat ini 

CV.Istana Indonusa telah mendistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. 

Hingga sekarang usaha CV.Istana Indonusa sudah bertahan hingga 18 tahun. 

CV.Istana Indonusa selain sebagai distributor stiker juga sebagai produsen yang 
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memproduksi stiker maka dapat dikatakan bahwa CV.Istana Indonusa merupakan 

produsen dan distributor stiker. 

Sebagai seorang entrepreneur tentu perlu memiliki orientasi 

kewirausahaan untuk mencapai tujuan. Dari perkembangan bisnis bapak Suganda 

Tjokro pemilik CV.Istana Indonusa tentu memiliki orientasi sebagai seorang 

kewirausahaan. Apabila Bapak Suganda Tjokro telah menerapkan orientasi 

kewirausahaan dengan baik akan membantu untuk mengembangkan usaha dimasa 

yang akan datang. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul: PENERAPAN 

ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN PENGUSAHA CV. ISTANA 

INDONUSA. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana penerapan orientasi kewirausahaan  

pengusaha CV. Istana Indonusa?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan orientasi 

kewirausahaan pengusaha CV.Istana Indonusa 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
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a. Bagi Wirausaha 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengusaha agar dapat 

mengembangkan usaha serta memberikan wawasan agar industrinya terus 

berkembang. 

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat berguna dengan menambah wawasan dan juga bisa 

dijadikan sebagai referensi mengenai orientasi kewirausahaan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 




