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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi merupakan hal yang penting di setiap kehidupan manusia. 

Menurut Ashar (2018) Di era globalisasi ini yang merupakan suatu proses 

perluasan unsur-unsur baru mulai dari gaya hidup kita sehari-hari, pemikiran, 

hingga informasi maupun teknologi yang ada tanpa dibatasi batas negara atau 

dalam artian mendunia membuat kebutuhan manusia semakin lama semakin 

bertambah dan membuat ekonomi terus mengalami perubahan dan pertumbuhan. 

Pada saat globalisasi berlangsung maka akan muncul keterikatan pada ekonomi 

sebuah negara dengan perekonomian internasional sehingga hal tersebut 

membuka kesempatan produk yang dihasilkan negara itu di perkenalkan atau di 

jual ke pasar internasional. Dampak positif ekonomi internasional inilah yang 

memberikan pendapatan bagi sebuah negara untuk mengembangkan negaranya.  

Sebuah negara mengalami masalah ekonomi yang tidak sama. Beberapa 

negara ekonominya masih terpuruk, ada yang mulai perlahan-lahan untuk bangkit, 

dan ada juga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi hingga matang. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018) di Indonesia sendiri tingkat kemiskinan 

penduduknya pada bulan maret 2018 masih tinggi yaitu mencapai 25,9 juta orang 

dari 260-an juta orang.  

Menurut Gea (2018) penyebab terjadinya kemiskinan sangat banyak salah 

satunya yaitu meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sehingga membuat 

kesenjangan sosial pada penduduk, tingkat pendidikan menurun, dan pendapatan 

penduduk tidak merata. Itu semua terjadi karena salah satunya yaitu minimnya 

perhatian dari pemerintah. Untuk mengurangi kemiskinan diperlukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, salah 

satu caranya yaitu dengan berwirausaha. Wirausaha sendiri merupakan profesi 

yang menjadi penggerak roda perkenomomian sebuah negara. Dengan 

berwirausaha kita dapat membuka lapangan perkerjaan bagi orang lain dimana hal 
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tersebut akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan memberantas kemiskinan 

yang sedang terjadi. 

Ada banyak sekali pengertian mengenai kewirausahaan, semua pengertian 

tersebut sebenarnya menunjukkan ke arah yang sama. Menurut Audretsch (2002), 

kewirausahaan adalah peluang ekonomi yang dalam prosesnya harus 

dipersepsikan, diciptakan dan dikejar “process of perceiving, creating, and 

pursuing economic opportunities”. Inti dari kewirausahan itu sendiri ialah melihat 

sebuah peluang dan menjadikan peluang itu sebagai ide awal untuk menciptakan 

suatu usaha atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Setiap orang sebenarnya 

mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berwirausaha dengan 

catatan bahwa ia harus mampu mengelola sesuatu yang ada dalam dirinya dan 

dapat megembangkan potensi orang lain secara optimal. Perlu diketahui juga 

bahwa tidak semua orang mampu untuk melihat sebuah peluang usaha, oleh 

karena itu diharapkan seseorang dapat membangun jiwa kewirausahaannya sejak 

dini. 

Menurut Suryana (2014), terdapat 2 fungsi wirausaha dalam perekonomian 

yaitu secara makro dan mikro. Fungsi wirausaha secara makro yaitu wirausaha 

berperan dalam ekonomi nasional untuk menggerakkan, mengendalikan dan 

memacu perekonomian suatu bangsa. Hal ini akan membuat wirausaha 

menciptakan investasi baru, menciptakan produktivitas, membentuk modal baru, 

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan ekspor, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan 

kesejahteraan bangsa. Sedangkan fungsi wirausaha secara mikro yaitu 

menanggung risiko-risiko dan ketidakpastian dalam usaha, mengkombinasikan 

sumber daya yang ada diusaha ke dalam cara baru dan berbeda, menciptakan 

suatu nilai tambah yang ada pada produk atau jasa, menciptakan usaha-usaha baru 

dan peluang-peluang baru.   

Menurut Fajar (2017), rasio jumlah wirausaha di Indonesia pada akhir 

tahun 2017 telah mencapai 3,1% dari seluruh total jumlah penduduk yang saat ini 

berkisar 260 juta jiwa data tersebut diambil dari badan pusat statistik. Sedangkan 

untuk menjadi negara maju, menurut Setiawan (2018) Indonesia seharusnya perlu 
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4 juta wirausaha baru. Itulah yang dijelaskan oleh Menteri Perindustrian Indonesia 

ke 28 Airlangga Hartarto. Hal ini berarti wirausaha merupakan penggerak 

ekonomi suatu bangsa demi kemajuan bangsa tersebut.  

Banyak hal yang berkaitan mengenai kewirausahaan seperti modal, 

peluang, relasi, keterampilan, ide kreatif, motivasi, sikap, mental dan lain 

sebagainya. Karakteristik tersebut bisa kita bentuk mulai dari dini yaitu dari tahap 

pengenalan mengenai kewirausahaan itu sendiri dan juga pengenalan diri sendiri. 

Perlunya bimbingan keluarga dan sekolah dasar untuk melatih anak mengenali 

diri sendiri, mengelola emosi, memanfaatkan waktu, berkomunikasi dengan 

sesama dan yang paling penting ialah mampu dalam memilih dan membuat 

keputusan. Pendidikan sejak dini seperti itulah yang diharapkan dapat membentuk 

mental maupun karakter diri anak untuk mandiri dan memiliki jiwa berwirausaha. 

Bygrave (2010) menjelaskan bahwa pada umumnya perlaku 

kewirausahaan pada manusia (entrepreneurial traits) melalui sifat-sifat pribadi 

seseorang (personal attributes) dan lingkungan yang ada sekitarnya 

(environment). Faktor-faktor yang bersifat pribadi, yang melekat dalam diri 

seseorang, merupakan dorongan utama bagi seseorang untuk bisa menjadi 

entrepreneur dalam meraih kesuksesannya ketika usaha dijalankan. Lingkungan 

sekitar seseorang pada dasarnya merupakan penunjang orang tersebut untuk 

mencapai keberhasilan. 

Dalam Instruksi Presiden RI (1995), pemerintah mendefinisikan 

kewirausahaan sebagai berikut : Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku 

dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi 

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bygrave (2010) dan Instruksi 

Presiden RI (1995) di atas menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan dibentuk 

oleh sifat-sifat mulai dari pribadi, cara bersikap, berperilaku, semangat dan juga 

kemampuan dalam hal penanganan usaha. Itu semua diperlukan sebagai 

keterampilan manajerial dan bisnis. Sifat pribadi, sikap, semangat, perilaku dan 
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juga kemampuan mencerminkan karakteristik seorang wirausaha. Pada awalnya 

karakter seorang wirausaha dipandang hanya sebagai kemampuan yang 

didapatkan dari pengalaman yang secara langsung terjun ke lapangan dan 

dianggap sebagai bakat yang ada dimulai sejak lahir dimana tidak dapat dipelajari 

bahkan diajarkan. Sekarang karakter wirausaha bukan hanya tercipta pada 

pengalaman secara langsung di lapangan tetapi juga disiplin ilmu yang sudah 

dapat dipelajari bahkan diajarkan sejak dini sehingga karakteristik wirusaha ini 

dapat terbentuk. Oleh karena itulah karakteristik kewirausahaan merupakan sifat 

dasar yang dimiliki wirausaha sebagai langkah awal dan kekuatan dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan usaha yang tidak pasti sesuai dengan 

lingkungan yang ada.  

 Selain yang sudah disampaikan oleh Bygrave (2010) dan Instruksi 

Presiden RI Nomor 4 Tahun (1995), banyak juga penelitian dan pendapat para 

ahli dan pakar yang mengemukakan bahwa karakteristik kewirausahaan adalah 

salah satu faktor penting atau faktor kunci keberhasilan usaha. Oleh karena itu 

keberhasilan wirausaha dalam mencapai tujuan usahanya sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik yang ada pada dirinya sendiri. Dalam Suryana (2014), seorang 

wirausaha juga harus memiliki modal dasar kewirausahaan yaitu pertama modal 

kemauan, kemampuan, dan pengetahuan. Kedua yaitu modal insani yang meliputi 

modal sosial, intelektual, mental dan moral, motivasi. Ketiga yaitu bekal 

kompetensi kewirausahaan, dengan demikian maka generasi-generasi muda atau 

calon-calon yang memiliki rencana untuk berwirausaha sebaiknya sejak dini 

sudah harus mempelajari karakteristik kewirausahaan untuk membentuk 

karakeristik kewirausahaan yang ada pada dirinya demi mencapai keberhasilan 

usahanya di kemudian hari. 

Menurut Bygrave (2009) ada 10 karakteristik kewirausahaan yang dikenal 

dengan sebutan 10D yaitu : 

a. Dream (Mimpi),  

b. Decisiveness (Tegas),  

c. Doers (Pelaku), 

d. Determination (Ketetapan Hatu),  
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e. Dedication (Dedikasi), 

f. Devotion (Kesetiaan),  

g. Details (Rinci),  

h. Destiny (Nasib),  

i. Dollars (Uang), 

j. Distribute (Distribusi).  

 

Seperti yang dijelaskan di atas maka seorang wirausaha ataupun calon 

wirausaha sudah seharusnya mempelajari dan memiliki karakteristik wirausaha 

karena karakteristik kewirausahaan merupakan modal awal yang harus ada pada 

seorang wirausaha demi mencapainya tujuan dan keberhasilan usaha dalam 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada pada usaha yang berubah-ubah 

setiap saat. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan 

penelitian yang berjudul “Karakteristik Kewirausahaan Pada Pengusaha Kayu 

Berdasarkan Teori William D. Bygrave” 

Peneliti memilih usaha kayu karena salah satu kebutuhan primer manusia 

ialah papan (tempat tinggal) yang berarti manusia membutuhkan tempat untuk 

berteduh, berlindung, dari panas dan dingin dimana tempat tersebut adalah tempat 

untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk membangun tempat tinggal atau rumah 

diperlukan bahan-bahan material salah satunya yaitu kayu. Kayu sendiri biasanya 

digunakan sebagai rangka rumah, pintu, jendela bahkan ada pula yang 

menggunakan kayu untuk lantai dan tembok untuk mengatasi dinding yang 

lembab dan berjamur. Selain digunakan untuk membangun tempat tinggal kayu 

juga dipakai untuk berbagai macam keperluan seperti membuat meja, kursi, bahan 

membuat kertas dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kayu merupakan 

kebutuhan yang akan selalu ada dan dicari oleh masyarakat banyak sehingga 

usaha penjualan kayu merupakan usaha yang menjanjikan hingga saat ini. 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan teori William 

Bygrave sebagai acuan dalam menentukan karakteristik kewirausahaan. Alasan 

penulis menggunakan teori William Bygrave karena teori ini sudah menjelaskan 

secara rinci dan lengkap mengenai karakteristik kewirausahaan yang dikenal 
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dengan 10D serta terdapat indikator-indakator yang bisa dijadikan tolak ukur 

untuk mengetahui karakteristik seorang wirausaha. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kewirausahaan pada 

pengusaha kayu berdasarkan teori William D. Bygrave? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui karakteristik 

kewirausahaan pada pengusaha kayu berdasarkan teori William D. Bygrave 

? 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu : 

a. Bagi perusahaan diharapkan mendapatkan informasi dari 

penelitian ini dan mereka bisa menjadikan informasi ini sebagai 

acuan untuk lebih memperbaiki perusahaannya.  

b. Bagi pembaca yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

acuan pembaca dalam penelitian sejenis dan memberikan 

pengetahuan mengenai karakteristik kewirausahaan sehingga kita 

dapat belajar untuk memiliki jiwa wirausaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 


