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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Kewirausahaan sudah ada sejak jaman dahulu, sejak jaman nenek moyang 

kita. Pada jaman dahulu sistem kewirausahaan masih sederhana, proses 

pembayaran masih menggunakan sistem barter, dan jenis barang yang 

diperdagangkan masih sedikit jeisnya. Lambat laun kewirausahaan berkembang 

hingga sekarang. Dari awalnya kewirausahaan yang hanya mencakup urusan kecil, 

hingga saat ini yang dapat mencakup urusan besar.  Sejak krisis moneter yang 

melanda Indonesia tahun 1998, industri UMKM telah berkembang pesat dan 

menjadi salah satu mata pencaharian yang menjanjikan bagi pelaku industri 

tersebut. Saat ini hampir semua jenjang usia mencoba ikut terjun dalam industri 

UMKM. Hal ini memberikan dampak yang positif karena dapat membantu untuk 

meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan, tetapi dapat juga 

memberi dampak negatif yaitu persaingan industri yang tidak sehat karena tidak 

adanya aturan yang mengatur industri UMKM. Pemerintah merasa perlu membuat 

peraturan yang baku untuk mengatur jalannya UMKM. Maka dari itu, Pemerintah 

Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No. 20 tahun 

2008 yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dibuatnya UU 

ini bertujuan untuk mengatur industri UMKM yang ada di Indonesia agar dapat 

mengembangkan usahanya dan dapat dengan mudah mengklasifikasikan jenis 

usaha yang ada. 
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 Orientasi kewirausahaan selalu merujuk kepada sikap dan pandangan suatu 

usaha dibentuk. Orientasi kewirausahaan adalah faktor penentu keberhasilan suatu 

organisasi. Child (1996:136) mengatakan diperlukan proses, pemikiran, dan tujuan 

yang kuat untuk membuat usaha yang baru, maka diperlukan pula individu yang 

kuat untuk menciptakan terobosan usaha yang baru. Dalam orientasi 

kewirausahaan, ada keputusan yang harus berani diambil diantaranya: pengambilan 

risiko, inovasi, dan kemampuan untuk melihat peluang pasar baru. Peningkatan 

kinerja hasil dari orientasi kewirausahaan menjadi faktor penting yang harus 

dipertahankan. Konsep orientasi kewirausahaan yang dikembangkan Lumpkin dan 

Dess (1996:135-172) terbagi dalam 5 dimensi yaitu: 

a. Otonomi 

b. Pengambilan resiko 

c. Inovatif 

d. Proaktif 

e. Agresif dalam persaingan 

 Sebuah usaha diciptakan dan digerakkan oleh seorang wirausaha. 

Keberhasilan suatu usaha juga ditentukan oleh kemampuan sang wirausaha untuk 

mengelola usahanya tersebut. Alma (2011) menjelaskan bahwa seorang wirausaha 

adalah seorang yang berani melakukan gebrakan dalam sistem ekonomi yang sudah 

berjalan dengan menciptakan barang atau jasa yang baru, sistem bisnis baru, dan 

organisasi dengan gagasan ide baru. Wirausaha dituntut untuk menguasai teknik 

manajerial sehingga siap mengahadapi perubahan pasar. Frinces (2004) wirausaha 

adalah orang-orang yang selalu berpikir kreatif untuk menggali potensi bisnis, 
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memanfaatkan peluang yang ada, dan kemudian menciptakan peluang bisnis baru 

dengan segala keunggulan yang dimiliki.  

Studi kasus yang akan diteliti adalah seorang wirausaha yang memiliki 

orientasi kewirausahaan untuk membuat produk yang masih jarang di pasaran 

sehingga jumlah pesaingnya masih sedikit. Wirausaha ini berhasil menghadapi 

dinamika pasar dan membuat usahanya semakin berkembang. 

CV. NARABEL adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan 

bumbu tabur makanan dengan label “Venusku”. CV. NARABEL didirikan oleh Ibu 

Arum. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2008 atas inisiatif Ibu Arum yang melihat 

produk bumbu tabur makanan di pasaran masih sedikit dan tidak banyak industri 

yang bermain pada produk tersebut. Beliau memulai usaha ini dengan hanya 

bermodalkan 1 mesin mixer, 3 karyawan dan tempat produksi yang juga tempat 

tinggal mereka di Jalan Cendana, Plamongan Indah. Proses pengiriman barang pada 

awalnya menggunakan kendaraan pribadi dan area pemasarannya hanya di 

Semarang. Seiring berjalannya waktu, usaha ini terus berkembang sehingga tidak 

memungkinkan bila tempat produksi menjadi satu dengan kantor pemasaran dan 

tempat tinggal. Keputusan selanjutnya yang diambil adalah membeli rumah yang 

digunakan sebagai kantor administrasi dan pemasaran di Jalan Angsana, 

Plamongan Indah, serta membeli rumah lagi untuk tempat tinggal. Kapasitas 

produksipun saat ini ditingkatkan dengan menggunakan 3 mesin mixer dan jumlah 

karyawanpun saat ini meningkat menjadi 26 orang. Saat ini pemasaran tidak lagi 

menggunakan mobil pribadi namun sudah menggunakan 3 mobil boks serta area 

pemasaran bumbu tabur ini sudah mencapai kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa 
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Timur seperti Semarang, Pekalongan, Jepara, Kudus, Purwodadi, Salatiga, 

Magelang, Ambarawa, Boyolali, Malang, dan Surabaya. Ibu Arum memiliki 

orientasi untuk memindahkan tempat produksi ke sebuah pabrik yang luas sehingga 

dapat mengatur sistem produksi dengan lancar, menambah 2 mesin mixer, dan 1 

mobil boks agar dapat melakukan pengiriman lebih cepat. 

Untuk selanjutnya, topik tersebut akan penulis angkat dalam skripsi yang 

berjudul: “ANALISIS KESESUAIAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN 

PADA WIRAUSAHA CV. NARABEL SEMARANG MENURUT TEORI 

ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN LUMPKIN DAN DESS” 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana 

kesesuaian penerapan teori orientasi kewirausahaan Lumpkin dan Dess pada CV. 

NARABEL? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan teori orientasi kewirausahaan 

Lumpkin dan Dess pada CV. NARABEL. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat Akademis: Dapat menambah literatur bagi perpustakaan sehingga 

membantu orang-orang yang akan meneliti dengan topik yang sama. 
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b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

memperbaiki kinerja serta dapat memberikan pandangan baru bagi 

pengusaha mengenai orientasi kewirausahaan. 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, masalah 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini mengulas tentang teori-teori kewirausahaan, wirausaha, dan teori Lumpkin 

Dess. Selain itu diulas pula kerangka pikir dan definisi operasional dari penelitian 

ini. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian terdiri dari objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan juga metode 

analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran tentang perusahaan dan responden penelitian. Berisi 

pula hasil penelitian yang sudah dianalisis menggunakan alat analisis penelitian. 

BAB V: PENUTUP 
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Bab penutup berisi kesimpulan dari penelitian dan juga rangkuman dari seluruh bab 

penelitian. Selain itu berisi pula saran atau masukan untuk perusahaan yang menjadi 

objek penelitian. 

  


