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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Wirausaha adalah individu-individu yang memiliki kemampuan 

melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang 

dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil 

tindakan yang tepat guna memastikan hasil (Meredith, 1996). Sedangkan 

kewirausahaan adalah kegiatan di dalam perusahaan dimana seseorang 

mampu mengendalikan kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan 

efisien sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

Kewirausahaan juga berperan penting dalam perekonomian suatu negara 

karena dipandang dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga angka 

pengangguran di suatu negara dapat menurun. 

Menjadi wirausahawan tidak mudah, kesulitan yang akan dihadapi 

adalah tuntutan keluar dari zona nyaman untuk membangun dari nol dan 

bertanggung jawab sepenuhnya atas kelangsungan hidup usaha tersebut, 

berani mengambil segala resiko termasuk hambatan-hambatan yang akan 

ditemui, baik dari segi internal dan eksternal dari permasalahan usaha yang 

rancu dengan persaingan yang ketat. 

Seorang wirausaha harus memiliki karakteristik kewirausahaan dalam 

menjalankan usaha mereka. Karakteristik kewirausahaanadalah ciri-ciri 

khusus yang dimiliki oleh seorang wirausaha yang membedakannya dengan 

yang lainnya (Bygrave, 2004). 
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Kuriloff dan Mempil (1993: 27-35) mengemukakan beberapa 

karakteristik kewirausahaan, yaitu: (1) Komitmen terhadap tugas, (2) 

Memilih resiko moderat, (3) Mencari dan melihat peluang, (4) Objektif, (5) 

Kebutuhan akan umpan balik (hasil), (6) Optimis dalam situasi yang tidak 

familiar, (7) Sikap terhadap uang, (8) Pengelolaan secara proaktif. 

Wirausaha harus selalu berkomitmen dalam melakukan tugasnya 

sampai berhasil. Ia tidak setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. 

Karna itu, ia selalu tekun, ulet, pantang menyerah sebelum pekerjaannya 

berhasil. tindakannya tidak didasari oleh spekulasi melainkan perhitungan 

yang matang. la berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah 

diperhitungkan. Oleh sebab itu, wirausaha selalu berani mengambil risiko 

yang moderat, artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak 

terlalu rendah. Keberanian menghadapi resiko yang didukung oleh komitmen 

yang kuat, mendorong wirausaha untuk terus berjuang mencari peluang 

sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu harus nyata atau jelas dan objektif, 

dan merupakan umpan balik (feedback) bagi kelancaran kegiatannya. Dengan 

semangat optimisme yang tinggi karena ada hasil yang diperoleh, maka uang 

selalu dikelola secara proaktif dan dipandang sebagai sumber daya bukan 

tujuan akhir. 

Salah satu potret seorang wirausahawan adalah Trisetya Cahya yaitu 

pemilik toko Oldman Project yang beralamat di Jl. Gedung Batu Timur 203H 

Semarang. Toko ini menjual berbagai produk fashion pria seperti kaos, 

kemeja, tas, sabuk, topi, dan berbagai aksesoris fashion pria lainnya. Toko ini 

membuat sendiri produk yang dijualnya dan juga memiliki supplier lain 
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dengan sistem konsinyasi. Toko ini sudah didirikan sejak tahun 2011 dengan 

modal awal dari orang tuanya karena Trisetya Cahya sendiri pada saat itu 

masih menjadi mahasiswa. Kurangnya toko yang menjual fahion pria dengan 

brand berkualitas, membuat Trisetya melihat adanya peluang dalam bisnis 

ini. Berawal dari belajar mengurus semua keperluan tokonya sendiri. Mulai 

dari produksi, pemasaran, keuangan dan hanya memiliki 1 karyawan sebagai 

shopkeeper. Selain memiliki produk sendiri dia juga bekerja sama dalam 

sistem konsinyasi dengan brand-brand luar negeri. Awal pembagian hasil 

konsinyasi hanya 20% untuk Oldman Project, tetapi dalam kurun waktu dua 

tahun penjualan produk meningkat sehingga terjadi kenaikan dalam 

pembagian hasil konsinyasi sebesar 30% hingga sekarang. Oldman Project 

dapat berkembang dengan strategi yaitu mensponsori acara-acara besar di 

kota Semarang seperti pentas seni Universitas, pentas seni SMA, konser 

musik dan acara-acara anak muda lainnya. 

Pengembangan usaha tersebut ternyata membawa dampak yang baik 

untuk kemajuan usahanya. Berkat semangat dari Trisetya Cahya dalam 

mengatur semua kegiatan operasional yang ada di toko setiap harinya, 

perlahan-lahan sistem operasional toko dapat berjalan dengan mandiri. 

Sekarang toko Oldman Project sudah dibantu dengan enam karyawan 

untuk kelangsungan hidup usahanya. Toko ini juga sudah mengikuti 

perkembangan pasar yang sudah serba online. Toko ini menggunakan media 

online untuk promosi, penjualan, hingga pengiriman barang melalui berbagai 

sosial media yang ada. Alasan dipilihnya toko Oldman Project untuk 

dijadikan obyek penelitian ini adalah semangat Trisetya Cahya yang sukses 
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merintis usahanya di usia yang masih muda, menarik minat penulis untuk 

meneliti karaketristik kewirausahaan beliau sebagai seorang pengusaha muda. 

Sifat, sikap dan perilaku sebagai wirausahawan tercermin dari setiap 

karakteristik seorang wirausaha. Karakteristik kewirausahaan pengusaha toko 

Oldman Project perlu dikaji karena untuk mengetahui karakteristik 

kewirausahaan menurut Arthur Kuriloff dan John M. Mempil apakah sudah 

dimiliki dan diterapkan oleh pengusaha toko Oldman Project. Jika 8 kriteria 

tersebut sudah dimiliki pengusaha toko Oldman Project tersebut yang 

nantinya untuk membantu mengembangkan usaha di masa mendatang. Maka 

berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti memilih 

judul : “Karakteristik Kewirausahaan pada Pengusaha Toko Oldman 

Project”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana karakteristik 

kewirausahaan yang dimiliki pengusaha toko Oldman Project memenuhi 

kriteria teori dari Kuriloff dan Mempil?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik kewirausahaan yang dimiliki pengusaha toko Oldman Project 

menurut teori karakteristik kewirausahaan dari Arthur Kuriloff dan John M. 

Mempil. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Bagi praktisi: 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

wirausaha, khususnya pemilik toko Oldman Project dalam melakukan 

perbaikan kualitas dan semangat di dalam menjalankan usahanya dengan 

memperbaiki karakteristik kewirausahaan. 

b. Bagi kalangan akademik 

Menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya 

memahami karakteristik menjadi seorang wirausaha, serta memberikan 

referensi penelitian di masa mendatang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Usulan penelitian terbagi dalam lima bab yang terbilang menjadi 

beberapa sub bab untuk memahami penelitian yang dilakukan. Proposal sistematis 

dapat diterjemahkan ke dalam: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pengantar akan menjelaskan latar belakang, kerangka pemikiran, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dan pernyataannya, juga mencakup pembahasan 

sistematis dalam proposal penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   
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Tinjauan literatur berisi dasar teoritis dan pengembangan hipotesis dan 

juga membantu analisis penelitian beserta uraian para peneliti sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggambarkan jenis dan sumber data yang 

digunakan, definisi dan pengukuran dari variabel yang digunakan serta alat 

analisis data, serta jumlah dan sumber populasi. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini dijelaskan penjelasan tentang objek penelitian, analisis data 

dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bagian bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran. 


