
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

McClelland mengemukakan bahwa apabila sebuah negara ingin menjadi 

makmur, minimal sejumlah 2% dari persentase keseluruhan penduduk di negara 

tersebut menjadi wirausahawan (Rochayati dkk, 2013). Berdasarkan ungkapan 

Presiden Joko Widodo pada Jambore Himpunan Pengusaha Muda Indonesia 

(Hipmi), jumlah wirausaha baru di Indonesia sampai bulan Mei 2016 mencapai 

1,56% sementara standar Bank Dunia justru mensyaratkan sebesat 4%. Hal ini 

menyebabkan adanya ketertinggalan daya saing Indonesia dengan negara lainnya 

di Asean seperti terlihat dari Index Daya Saing Global, dimana Singapura saat ini 

menduduki peringkat pertama dengan 5,68%, Malaysia 5,23%, Thailand dengan 

4,64% sementara Indonesia saat ini 4,52% sehingga dibutuhkan untuk 

menumbuhkan karakter wirausaha di Indonesia untuk meningkatkan jumlah 

wirausahawan (https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/092773404/menangkan-

mea-jokowi-ri-perlu-5-8-juta-pengusaha-muda-baru).  

Salah satu bentuk kewirausahaan yang menjadi salah satu bentuk usaha 

yang penting adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM juga 

dapat dianggap sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dan regional 

(daerah), karena berpotensi dalam memberdayakan semua sumber daya yang ada 

dan mendorong tumbuhnya pengembangan kewirausahaan. Peranan UMKM di 

Indonesia yaitu (1) peningkatan kesempatan kerja, (2) pemerataan pendapatan, (3) 



 

 

 

pembangunan ekonomi pedesaan, (4) peningkatan ekspor nonmigas dan (5) 

berkontribusi terhadap peningkatan PDB (Sari et al, 2016). Hal ini membuat 

UMKM dipandang penting oleh pemerintah sehingga dibuat Undang-undang 

nomor 70 Tahun 2008 tentang UMKM. 

Untuk memulai suatu usaha, dibutuhkan suatu karakteristik wirausaha 

(Sari et al., 2016). Karakteristik wirausaha merupakan kunci untuk 

memaksimalkan efisiensi dari penggunaan faktor-faktor pengembangan daya 

saing ekonomi, memungkinkan UMKM memiliki pola pikir yang lebih positif, 

membangun kesensitifan terhadap pasar dan penciptaan daya pikir kreatif (Sari et 

al, 2016). Karakteristik wirausaha secara umum menggambarkan keunikan 

personal atau psikologis seseorang yang terdiri dari dimensi nilai sikap dan 

kebutuhan. Hal ini menujukan pentingnya membangun karakteristik wirausaha 

karena karakteristik wirausaha sangat menentukan keberhasilan usaha. 

Menurut McClelland (1987), identifikasi karakteristik wirausaha 

didasarkan dari tiga aspek yaitu proaktif, orientasi pada prestasi dan komitmen 

pada konsumen (McClelland, 1987). Menurut Scarborough dan Zimmerer (2008) 

(dalam Ramdani dan Ghina, 2016), delapan karakteristik wirausaha adalah desire 

for responsibility, preference for moderate risk, confidence in their ability to 

success, desire for immediate feedback, high level of energy, future orientation, 

skill of organizing, dan value of achievement over money. 

King Stiker & Variasi merupakan suatu UMKM di Semarang yang 

berbadan usaha CV yang bergerak dalam bidang penjualan barang dengan 

menawarkan berbagai jenis variasi mobil yang dapat digunakan pada berbagai 



 

 

 

jenis kendaraan, seperti kulit jok, variasi stir mobil, klakson mobil, dan berbagai 

variasi kendaraan lainnya. Kegiatan usaha King Stiker & Variasi meliputi 

pemasangan stiker mobil dan kendaraan, penjualan stiker ke berbagai toko variasi 

baik secara retail maupun grosir serta penjualan jok mobil. Sistem penjualan yang 

terjadi di toko King Stiker & Variasi saat ini hanya melayani penjualan langsung 

di toko. King Stiker & Variasi adalah pionir dari penjualan stiker di daerah 

Semarang yang telah berjalan selama lebih dari 10 tahun yang dimulai pada saat 

stiker belum booming di kota Semarang. Namun King Stiker & Variasi melihat 

adanya potensi pasar yang cukup menarik dalam usaha stiker. King Stiker & 

Variasi saat ini secara operasional tetap dijalankan oleh pengusaha dengan 

mendelegasikan pekerjaan lapangan kepada staf, sedangkan istri pemilik berperan 

sebagai bagian keuangan. Usaha yang dijalankan oleh King Stiker & Variasi ini 

telah memotivasi berbagai wirausaha untuk memulai usaha di bidang stiker, 

sehingga dalam penelitian ini akan diteliti mengidentifikasi karakteristik 

wirausaha King Stiker & Variasi yang membuat King Stiker & Variasi mau untuk 

memulai usaha stiker ketika belum ada pebisnis yang tertarik untuk memulai 

bisnis stiker. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada identifikasi karakteristik 

kewirausahaan pada King Stiker & Variasi menggunakan teori McClelland. 

Berdasarkan uraian di atas maka, penelitian ini berjudul : IDENTIFIKASI 

KARAKTERISTIK WIRAUSAHA PADA PENGUSAHA “KING 

STIKER&VARIASI” DI SEMARANG. 

 



 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada  

penelitian ini adalah: 

“Bagaimana karakteristik wirausaha pada pengusaha “King Stiker & Variasi 

menurut McClelland serta Scarborough dan Zimmerer?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik 

wirausaha pada pengusaha “King Stiker & Variasi” menurut McClelland serta 

Scarborough dan Zimmerer. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat seperti: 

a. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wirausaha mengenai 

karakteristik wirausaha yang dibutuhkan untuk sukses.  

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian dengan topik 

serupa dimasa mendatang. 


