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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Indonesia 

dalam era globalisasi dewasa ini masalah tekanan ekonomi semakin terasa 

berat khususnya bagi negara-negara berkembang. Badan Pusat Statistik (BPS) 

mendata jumlah pengangguran setiap tahunnya semakin meningkat. Di 

indonesia Jumlah pengangguran semakin hari semakin besar dan meningkat 

akibatnya berdampak pada kondisi Sosial dan Ekonomi yang menimbulkan 

kesulitan bagi penduduk indonesia yang tidak memiliki pekerjaan dan 

bertambah sulit di setiap tahunnya. 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah 

pengangguran dengan menjadi wirausahawan, dengan menjadi 

wirausahawan lapangan pekerjaan baru telah di buka. Jika di indonesia 

banyak wirausahawan maka masalah pengangguran yang setiap tahunnya 

meningkat akan berkurang. Para penganguran dapat mendapatkan 

penghasilan tetap setiap bulannya dan pekerjaan.  

Menurut Geoffrey G. Meredith et al (1996 : 11) sebuah ciri 

wirausaha yang penting bahwa wirausahawan menawarkan sesuatu yang 

berguna bagi orang lain. Semakin besar kebutuhan orang akan produk atau 

jasa anda, semakin besar imbalan anda. Jika anda bekerja untuk 

meningkatkan tingkat hidup orang lain dan memperbaiki kehidupan mereka, 

anda akan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan 
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itu Menurut Geoffrey G. Meredith et al (1996 : 9 ) menjadi seorang 

wirausaha lebih dari pada sebuah pekerjaan atau karier. Berwirausaha 

adalah suatu gaya hidup dan prinsip-prinsip tertentu akan mempengaruhi 

strategi karier yang harus memiliki sifat fleksibel dan imaginatif, mampu 

merencanakan, mengambil resiko, mengambil keputusan-keputusan dan 

mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Harus bersedia bekerja dalam 

keadaan konflik, perubahan, dan keragu-raguan. Berarti wirausaha perlu 

menganalisis diri sendiri dalam hubungan dengan lingkungan tempat 

bekerja. Wirausaha harus menyusun prioritas dalam sasaran-sasaran karier, 

dan hasil-hasil yang diinginkan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan yang 

dapat diukur dan berarti. Sasaran-sasaran ini harus bersifat menantang, 

memberi motivasi kepada wirausahawan untuk belajar dan berkembang 

dalam karier.  

Para wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan 

melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan 

sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan 

daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. 

Para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi kepada tindakan, 

dan bermotivasi tinggi yang mengambil resiko dalam mengejar tujuannya. 

Menurut Geoffrey G. Meredith et al ( 1996 : 5 ) mengemukakan beberapa 

ciri karakteristik kewirausahaan, diantaranya: 

1. Percaya diri 

2. Berorientasikan tugas dan hasil 
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3. Pengambil resiko 

4. Kepemimpinan  

5. Keorisinilan 

6. Berorientasikan ke masa depan 

Keenam ciri tersebut merupakan sebuah kriteria sebagai alat ukur 

kesuksesan pada diri seorang wirausaha. Ciri wirausaha ini dapat dipakai 

sebagai cermin, dan dapat dikembangkan dalam jangka waktu tertentu. Bagi 

wirausahawan dapat meningkatkan pekerjaan lebih produktif dan lebih 

berwirausaha. Mengetahui bahwa segi-segi pribadi wirausaha dapat 

berpengatuh positif atas kegiatan bisnisnya. Teori tersebut cukup lengkap 

dalam menjelaskan karakteristik kewirausahaan. Hal inilah yang menjadi 

alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai karakteristik 

kewirausahaan.  

Bapak Mochamad machsun adalah pemilik dari Toko WARNA 

AGUNG. Bapak Mochamad machsun saat ini berusia 55 tahun. Latar 

belakang pendidikannya adalah lulusan SMK. Namun beliau mampu 

mempertahankan dan mengembangkan usahanya. bapak Mochamad 

machun saat ini telah mempunyai 4 cabang toko WARNA AGUNG di 

kabupaten kendal. toko WARNA AGUNG merupakan usaha toko retail 

atau dagang eceran. Barang yang di jual seperti sepatu, tas, pakaian, 

aksesoris, perlengkapan sekolah dan ada salah satu dari tokonya yang 

menyediakan barang elektronik.  
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Cabang pertama didirikan pada tanggal 11 agustus 1984 berlokasi di 

jalan pasar kendal permai no 4, jumlah karyawan pada saat itu hanya 1 

orang. Cabang kedua didirikan pada tahun 1992 berlokasi di jalan Raya 

nomor 247, Kendal. Jumlah karyawan tahun 1992 sebanyak 5 orang dan 

karyawan bertambah menjadi 12 orang pada saat libur sekolah dan bulan 

ramadhan. Cabang ketiga didirikan tahun 2006 berlokasi di jalan Raya 

nomor 255, Kendal . Jumlah karyawan pertama pada saat pembukaan toko 

berjumlah 8 orang dan bertambah menjadi 12 orang pada saat libur sekolah 

dan bulan ramadhan sejak tahun 2008. Dan cabang keempat, didirikan pada 

tahun 2009 berlokasi di jalan Raya cepiring no 81. Jumlah karyawan pada 

awal pembukaan toko sebanyak 6 orang, dan meningkat menjadi 12 

karyawan pada saat libur sekolah dan bulan ramadhan. Bapak Mochamad 

machun sejak muda sudah merintis dan memulai usaha dagang eceran atau 

retail pada tahun 1984. 

Adapun alasan dipilihnya toko WARNA AGUNG sebagai objek 

penelitian adalah karena pemilik toko WARNA AGUNG telah berhasil 

mengembangkan dan memajukan usahanya hingga saat ini telah memiliki 4 

Cabang toko WARNA AGUNG di Kota Kendal. Hal ini yang membuat 

peneliti tertarik untuk lebih memahami tentang karakteristik kewirausahaan 

yang dimiliki oleh kepribadian Bapak Mochamad Machun.  

Teori Geoffrey G. Meredith et al sebelumnya telah diangkat oleh 

Sirot Irjianto ( 2011 : 149 ), dengan objek penelitian adalah pengusaha-

pengusaha rambak di desa Bangsal, Mojokerto.  
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Menurut Hasil dari penelitian Sirot Irjianto ( 2011 : 150 ), para 

pengusaha rambak di Desa Bangsal Mojokerto memiliki karakteristik 

kewirausahaan yang sangat tinggi. Jadi dapat di simpulkan para pengusaha 

rambak tersebut mempunyai kepercayaan diri dalam menjalankan usaha, 

berorientasikan pada tugas dan hasil yang di buktikan dengan tekad kerja 

keras dan memiliki kebutuhan akan prestasi. para pengusaha rambak di desa 

Bangsal juga memiliki karakteristik kewirausahaan yang sangat tinggi yaitu 

memiliki keberanian bertingkah laku sebagai pemimpin yang mampu 

menerima saran dan kritik sehingga memiliki keberanian untuk mengambil 

sebuah resiko, berani melakukan inovasi dan kreatifitas, serta memiliki 

pandangan kedepan untuk usaha rambak. 

Hal ini yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitiain 

dengan judul : “IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK 

KEWIRAUSAHAAN PADA PENGUSAHA TOKO WARNA AGUNG”. 

Teori Geoffrey G. Meredith et al dipilih karena teori tersebut menunjukkan 

secara spesifik watak yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang 

wirausaha dan dinilai sangat sesuai untuk mengukur karakteristik 

kewirausahaan pada seorang pengusaha. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas perumusan 

masalah dalam penelitiain ini adalah:”Bagaimanakah identifikasi karakteristik 

kewirausahaan pada pengusaha toko WARNA AGUNG ?” 



21 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, masalah penelitian dibatasi pada Identifikasi 

karakteristik kewirausahaan pada pengusaha toko WARNA AGUNG 

berdasarkan teori Geoffrey G. Meredith.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

karakteristik kewirausahaan pada pengusaha toko WARNA AGUNG 

menurut kriteria teori yang di kemukakan oleh Geoffrey G. Meredith. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis. 

Menambah pengetahuan dan menambah mengenai pentingnya 

memahami karakteristik menjadi seorang wirausaha, serta 

memberikan referensi penelitian di masa mendatang. 

2. Bagi pembaca. 

Menambah pengetahuan, wawasan terkait karakteristik kewirausahaan, 

dan sebagai bahan pertimbangan jika menjadikan topik ini sebagai 

bahan tugas akhir pembaca.   

3. Bagi Wirausaha. 

Menjadi referensi masukan bagi pemilik toko WARNA AGUNG 

yang akan mengembangkan bisnisnya dengan memperbaiki dan 

mengembangkan karakteristik kewirausahaan, dan pengusaha yang 

hendak membuka atau mengembangkan usahanya.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian manfaat, penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menyajikan konsep teoritis yang merupakan dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini meliputi : Lokasi dan objek pemelitian, populasi dan sampel, 

teknik sampling, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan gambaran umum toko, sampel penelitian, gambaran 

umum responden, hasil analisa data dan pembahasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


