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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Di era modern saat ini, banyak perusahaan bermunculan di 

segala jenis sektor usaha. Baik pada sektor perbankan, hingga sektor 

konsumsi. Perusahaan-perusahaan terus berlomba-lomba menciptakan 

peluang usaha untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan mereka. 

Tidak hanya itu saja, banyak juga perusahaan-perusahaan baru yang 

bermunculan, mencoba keberuntungan mereka di sektor usaha tersebut.  

Menurut Arif F. Hadipranata wirausaha merupakan sosok yang mengambil 

resiko yang dibutuhkan untuk mengelola & mengatur segala urusan serta 

menerima sejumlah keuntungan financial maupun non financial, Sehingga 

dapat dikatakan Berwirausaha memang bukan suatu hal yang mudah, 

karena tentunya tidak hanya memerlukan modal saja, namun seorang 

wirausaha harus memiliki kemampuan untuk memimpin serta 

memanajemen atau mengatur seluruh operasional perusahaannya agar 

dapat bersaing ditengah pasar bisnis yang semakin ketat dimana tingkat 

persaingan era global yang sangat tinggi antar perusahaan di setiap sektor 

usaha. Ditambah lagi, dengan banyaknya populasi manusia umur produktif 

di Indonesia seperti yang telah dilansir oleh website Indonesia Investment 

di tahun 2016 Indonesia berada pada posisi urutan ke empat pada jumlah 

penduduk terpadat di dunia yakni sejumlah 255juta orang, yang di susul 
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oleh Negara China , India dan Amerika Serikat sebagai peringkat pertama. 

Dilansir pula bahwa negara Indonesia juga sebagian besar tingkat populasi 

penduduk dalam rentan usia muda dikarenakan kurang lebih setengah dari 

total penduduk Indonesia menduduki umur di bawah 30 tahun. Jika faktor 

padatnya populasi manusia di Indonesia serta mayoritas penduduk dalam 

usia produktif tersebut digabungkan,maka dapat dikatakan bahwa 

Indonesia adalah negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, 

yang dapat maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan, 

sehingga menekankan pentingnya sebuah lapaangan pekerjaan di 

Indonesia dimana banyak masyarakat yang sedang membutuhkan 

pekerjaan. Angka pengangguran di Indonesia mulai menurun dari tahun 

ketahun dimana tingkat penggangguran pria lebih sedikit dibandingkan 

angka pengangguran wanita, hal ini dikarenakan oleh perbedaan gender 

dimana jumlah pria dua kali lebih banyak dibutuhkan dan terima untuk 

pekerjaan formal, sedangkan wanita lebih dianggap rendah dibanding pria 

(www.indonesia-investments.com) .  

Keadaan ekonomi dimana  Indonesia membutuhkan banyak 

lapangan pekerjaan meningkatkan jumlah para wirausahawan  baru di 

Indonesia. Masyarakat mulai berpikir kritis dan mencoba untuk 

mengupayakan keinginan usahanya, sehingga seseorang perlu memiliki 

perjuangan untuk dapat merealisasi wirausahanya demi mencapai 

kesejahteraan dalam hidup. Menurut Sulandri (www.informasiana.com) 

menyatakan bahwa peranan wirausaha sangat penting dalam mendukung 



 
 

3 
 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Berikut merupakan peranan 

wirausaha dalam perekonomian: 

1. Membuka Lapangan Pekerjaan 

2. Meningkatkan Pendapatan Nasional 

3. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Sosial 

4. Mendorong Terciptanya MasyarakatAdil dan Makmur 

5. Penghasilan Berupa Devisa 

6. Pengadaan Penanaman Modal (Investasi) Dalam Negeri 

7. Penghasilan Berupa Pajak 

Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata “wira” dan 

“usaha”. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, 

berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan 

amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Sehingga apabila digabungkan definisi 

keduanya, wirausaha berarti pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. 

Menurut Dan Stein dan John F. Burgess (dalam Mappesona,2015) ada tiga 

poin penting yang dapat menggambarkan sifat-sifat kewirausahaan, yaitu 

1. Wirausaha adalah orang yang mengelola usaha dan perusahaannya. 

2. Wirausaha adalah orang yang mengorganisasikan perusahaannya.  

3. Wirausaha adalah orang yang berani menanggung segala resiko untuk 

menciptakan peluang usaha dan usaha baru.  
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Menurut William Bygrave, ada 10 karakteristik dalam berwirausaha : 

1. Dreams(Bervisi) 

2. Decisiveness (Ketegasan) 

3. Doers(Pelaku) 

4. Determinations (Determinasi) 

5. Dedications (Dedikasi) 

6. Devotions (Pengabdian) 

7. Details (Ketelitian) 

8. Destiny (Takdir) 

9. Dollars (Uang) 

10. Distributes(Distribusi Tugas) 

Ditengah banyak produk import yang masuk di Indonesia, 

menjadi pesaing ketat bagi perusahaan dalam negeri,Park dan Burgess 

(dalam Christin, 2012) menyatakan bahwa persaingan adalah sebuah 

interaksi tanpa kontak sosial. Sehingga persaingan merupakan sesuatu 

yang tidak terlihat namun terlihat hasilnya, serta memungkinkan pula bagi 

masyarakat Indonesia untuk bersaing dimana Indonesia memiliki 

kekayaan alam yang luar biasa serta penduduk yang muda sehingga sector 

pendidikan harus di perhatikan serta di beri fasilitas yang memadai dan 

baik agar rakyat Indonesia muda dapat tumbuh berkembang dalam 

pendidikan formal maupun informal dengan baik untuk tumbuh menjadi 

pribadi yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan hal diatas, peralatan 

sekolah merupakan salah satu sarana penting untuk dapat menunjang 
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prestasi seseorang dalam sekolah. Buku tulis merupakan salah satu bentuk 

dari peralatan alat tulis yang dapat digunakan untuk menunjang prestasi.  

Banyak brand produk buku tulis buatan anak negeri yang dapat 

dijumpai dengan mudah di toko, swalayan maupun toserba. Salah satu 

brand yang sangat terkenal adalah buku tulis Sinar Dunia. Sinar Dunia 

merupakan salah satu  perusahaan buku tulis yang mendominasi sebagian 

besar penjualan peralatan sekolah di Indonesia. Dibawah ini merupakan 

perolehan posisi brand Sinar Dunia pada Top Brand Award. 

Tabel 1.1 Top Brand Award Kategori Buku Tulis (Teens). 

2014 2015 2016 

Sinar Dunia 38,9% Sinar Dunia 46,8% Sinar Dunia 45,7% 

Campus 17,3% Campus 23,4% Campus 20,6% 

Kiky 16,7% Big Boss 9,3% Kiky 13,4% 

AA 10,5% Kiky 8,7% AA 8,7% 

Big Boss 5,8% AA 5,8% Big Boss 6,8% 

Sumber: www.topbrand-award.com 

Tabel 1.2 Top Brand Award Kategori Buku Tulis (Kids) 

2014 2015 2016 

Sinar Dunia 59,7% Sinar Dunia 66,7% Sinar Dunia 69,7% 

Kiky 16,4% AA 12,6% Kiky 13,9% 

AA 11,2% Kiky 11,9% AA 4,2% 

Campus 2,8% Campus 3,6% Campus 3,8% 

Sumber: www.topbrand-award.com 
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Tabel 1.3 Top Brand Award Kategori Kertas / Fotocopy Printer 

2013 2014 2015 

Sinar 

Dunia 

53,9% Sinar Dunia 53,9% Sinar Dunia 47,9% 

Bola 

Dunia 

16,5% Bola Dunia 17,3% Bola Dunia 25,4% 

Paper One 15,9% Paper One 9,3% Paper One 7,4% 

E Paper 2,9% Paperline 

Gold 

4,2% E Paper 2,9% 

Sumber: www.topbrand-award.com 

 

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa berbagai produk dari 

PT Sinar Dunia sudah banyak dikenal dan digunakan oleh masyakarat 

Indonesia. PT. Sinar Dunia, yang merupakan salah satu brand buku tulis di 

Indonesia, menjadi salah satu merk buku tulis yang sangat dikenal pada 

sektor industri buku tulis di Indonesia. Tidak hanya itu, Sinar Dunia juga 

merupakan kompetitor yang sangat ditakuti pada industri buku tulis. 

Kepercayaan masyarakat yang tinggi juga ikut berpengaruh pada 

suksesnya brand Sinar Dunia. Tentu saja, kepercayaan masyarakat 

Indonesia kepada Sinar Dunia tidak muncul begitu saja. Kepercayaan dan 

keloyalitasan masyarakat muncul karena kualitas produk Sinar Dunia yang 

bagus. Tidak hanya itu, proses distribusinya juga sangat baik sehingga 

dapat menjangkau seluruh masyarakat, baik masyarakat perkotaan dan 

http://www.topbrand-award.com/
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juga masyarakat pedesaan. Sehingga tidak mengherankan jika produk-

produk buku Sinar Dunia melekat di hati masyarakat. 

Sinar Dunia merupakan salah satu brand yang dibawahi oleh 

PT. Tjiwi Kimia. Jarang ada yang mengetahui, bahwa nama brand Sinar 

Dunia ini dibeli lisensinya oleh PT. Sinar Dunia yang berada di Semarang. 

Seluruh proses produksi dan distribusi buku tulis Sinar Dunia dilakukan 

oleh PT. Sinar Dunia. Tidak hanya buku tulis Sinar Dunia saja, PT. Sinar 

Dunia juga memproduksi brand lain seperti Gelatik dan Vision, yang juga 

masih berada di lini industri yang sama yaitu industri buku dan kertas.  

PT. Sinar Dunia berdiri pada tahun 2004 dan sejak 2004 telah 

memproduksi berbagai macam jenis buku dan kertas seperti buku tulis soft 

cover, buku tulis hard cover, buku kwitansi, buku gambar, buku nota, 

buku blocknote, kertas folio, serta kertas HVS sampai saat ini. Pada awal 

permulaannya, dibawah kepemimpinan Bapak Tony Damitrias, PT. Sinar 

Dunia memiliki 80 orang karyawan. Jumlah karyawan terus meningkat, 

seiring semakin berkembangnya PT. Sinar Dunia menjadi sejumlah 150 

orang karyawan tetap dan 350 orang karyawan outsourcing.  

Keberhasilan PT. Sinar Dunia ini tidak terlepas dari tangan 

dingin yang dimiliki Bapak Tony Damitrias, selaku pimpinan, yang berada 

di balik produksi setiap produk-produk Sinar Dunia. Menurut Miftha 

Thoha (dalam Rohman,2012) pemimpin adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk 
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mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk 

alasannya. Serupa dengan Robert Tanembaun, pemimpin adalah mereka 

yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, 

mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, supaya 

semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. 

Sebagai pemimpin, beliau tidak ragu untuk bersikap tegas kepada 

karyawan yang melakukan kesalahan namun juga tetap memberikan 

perhatian kepada para karyawan. Seperti apabila ada karyawan yang 

tertimpa musibah, beliau tidak ragu-ragu untuk menolong. Di tambah lagi 

dengan sikap beliau yang ringan tangan dalam menghadapi karyawan yang 

kesulitan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di pekerjaan, tentu 

hal ini mampu meningkatkan tingkat loyalitas karyawan kepada 

perusahaan. 
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Gambar 1.1  Struktur Organisasi di PT. Sinar Dunia 

Ditengah persaingan yang sengit di antara para pelakon bisnis ini, 

Bapak Tony Damitrias tidak mengalami kendala yang berarti. Hal ini 

dikarenakan tim marketing yang mampu memasarkan produk-produk 

Sinar Dunia dengan baik, serta Bapak Tony sendiri yang juga tidak ragu-

ragu untuk ikut terjun ke pasar sasaran dalam proses pemasarannya. 

Kualitas yang baik dan distribusi yang bagus juga menunjang kenaikan 

produksi di PT. Sinar Dunia setiap bulannya. Bapak Tony Damitrias selalu 

menjaga kualitas dari bahan baku yang digunakan agar sampai kepada 

pelanggan dengan kualitas terbaik. Dengan adanya hal ini, kenaikan 

penjualan produk selalu ada di setiap bulannya, sehingga keberadaan 

kompetitor bukanlah suatu masalah yang berarti. 
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Berikut data rata-rata peningkatan penjualan dari tahun ke tahun PT. Sinar 

 

 

Sumber : PT. Sinar Dunia 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PT Sinar Dunia 

mengalami pertumbuhan pada penjualannya. Hal ini ditandai dengan tidak 

terlihat adanya penurunan penjualan dari tahun ke tahun, dimana penjualan 

yang terjadi selalu meningkat. Laporan penjualan produk selama tahun 

2013 sampai dengan 2016 ini dapat membuktikan bahwa Sinar Dunia terus 

dapat bersaing. Tentu saja, keberhasilan Sinar Dunia ini tidak lepas dari 

kemampuan Bapak Tony dalam menumbuh kembangkan usahanya 

sehingga terus dapat menduduki pasar sasaran alat tulis nomor satu di 

Indonesia. Beberapa poin inilah yang kemudian menjadi suatu ketertarikan 

bagi penulis sehingga  mendorong  untuk melakukan penelitian terhadap 

pimpinan PT. Sinar Dunia. 

2013 2014 2015 2016

jumlah per unit 1,137,516 1,157,515 1,203,521 1,236,754

1,080,000
1,100,000
1,120,000
1,140,000
1,160,000
1,180,000
1,200,000
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Gambar 1.2 Laporan Penjualan Produk PT.Sinar Dunia 
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Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka peneliti 

kemudian memilih judul “Identifikasi Karakteristik 

Kewirausahaan pada Pengusaha PT. Sinar Dunia Menurut 

Teori 10D William Bygrave” 

1. 2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

Bagaimana karakteristik - karakteristik kewirausahaan pada pengusaha PT. 

Sinar Dunia menurut teori 10D William Bygrave? 

1. 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. 3. 1. Tujuan Penelitian 

Penelitian atas karakteristik-karakteristik yang ada pada pengusaha di 

PT. Sinar Dunia ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat-sifat serta 

karakteristik yang dimiliki oleh pengusaha PT. Sinar Dunia menurut 

teori 10D William Bygrave. 

1. 3. 2. Manfaat Penelitian 

a. Dapat mengetahui karakteristik-karakteristik yang dimiliki 

pengusaha dalam menjalankan dan memajukan usahanya. 

b. Dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran bagi masyarakat dan 

pihak-pihak lain yang terkait dalam menjalankan perusahaannya 

masing-masing. 

  


