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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Masalah pengangguran di Indonesia menjadi salah satu masalah yang paling 

sulit diatasi oleh pemerintah hingga saat ini. Pada umumnya pengangguran 

disebabkan oleh ketidakseimbangan antara naiknya jumlah penduduk dengan 

ketersediaan lapangan pekerjaan. Badan Pusat Statistik mencatat di tahun 2017 

bulan febuari tingkat penggangguran Indonesia sebesar 5.33. Orang yang bekerja 

dari 121,02 juta, yaitu 7,55 persen yang memiliki kategori setengah menganggur. 

Lalu pekerja paruh waktu sebesar 20,40 persen. Lalu bulan agustus 2017 

mengalamikenaikan sebesar 5,50 persen. Kemudian kita bandingkan dengan 

Agustus tahun 2018 dimana jumlah pekerja  yaitu 131.01, kemudian dibandingkan 

lagidengan Agustus 2017, memperoleh kenaikan angka  2.95. Dengan demikian 

meningkat 0.59 persen poin pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 

Masalah pengangguranyang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan 

penurunan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di Indonesia. Salah satu solusi 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menjadi seorang 

wirausaha. Dengan menjadi wirausaha, seseorang dapat membuka lapangan kerja 

untuk diri sendiri dan orang lain. Semakin banyaknya wirausaha di Indonesia 

dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang ada di Indonesia. Setiap tahunnya, 

presentase UMKM selalu mengalami kenaikan memberikan kontribusi devisa 

negara yang besar. Berdasarkan data yang ada UMKM menunjukkan kinerja 

industri mikro dan kecil sudah cukup baik dan memiliki kontribusi yang besar 

dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang terlihat dari sektor UMKM 

memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB nasional dan setiap 

tahunnya cenderung mengalami peningkatan.  
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Pada tahun 2016 persentase PDB UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 

46,88 persen. Oleh karena itu Pemerintah terus berupaya dalam memberdayakan 

UMKM untuk mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya 

perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. UMKM juga berperan 

dalam membantu masalah pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 

Dengan demikian keberhasilan UMKM tidak pernah lepas dari peran seorang 

wirausahawan/entrepreneur yang mengembangkan dan menciptakannya. 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, sebuah usaha dibagi menjadi usaha 

mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan hasil kekayaan bersih dan hasil 

penjualan tahunannya sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Kriteria UMKM 

USAHA KRITERIA 

ASSET/th OMZET/th 

Mikro Maks 50 Juta Maks 300 Juta 

Kecil >50 Juta – 500 Juta >300 Juta – 2,5 Miliar 

Menengah >500 Juta – 10 Miliar >2,5 Miliar – 50 Miliar 

Sumber: Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

Meninjau pada kriteria UMKM, maka PT Comodore termasuk golongan usaha 

kelas menengah karena omzet PT Comodore mencapai kurang lebih 4 miliar 

sehingga mampu mempertahankan keberhasilan dalam usahanya. Sebuah usaha 

dapat dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan laba, meskipun laba bukan 

satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha. Namun, laba 

merupakan salah satu faktor yang penting karena laba merupakan tujuan dari 

setiap pelaku usaha. Terdapat banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan sebuah usaha. Dalam penelitian ini akanmenggunakan faktor 

karakteristik kewirausahaan dan kemampuan manajerial dalam mengukur 

keberhasilan usaha. 
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Keberhasilan seorang usaha tidak luput dengan adanya sebuah karakteristik. 

Karakteristik terlihat melalui proses pembejalaran dimana ilmu pengetahuan 

seorang wirausaha akan terlihat dan berkembang hasil interaksi dari pengalaman 

yang diperoleh. Karakteristik merupakan sifat, tata perilaku, pemikiran serta sikap 

yang harus dicapai untuk mencapai tujuan.  

Dari jurnal Faiz, dkk (2015) dengan judul “Analisis Karakteristik 

Kewirausahaan Sebagai Faktor Penentu Pertumbuhan Usaha (Studi Kasus pada 

UMKM Martabak Setia Budi Semarang)” menemukan/ menjelaskan bahwa 

karakteristikkewirausahaan pemilik usaha  UMKM Martabak Setia Budi 

merupakan faktor pendukung yang dijadikan pertumbuhan usahadengan melihat 

berbagai aspek seperti percaya diri, orientasi tugas dan hasil, kepemimpinan,   

pengambilan resikoserta orientasi masa depan. karakteristik kewirausahaan 

pemilik usaha yang kuat pada pemilik usaha dapat menciptakan kualitas SDM 

karyawan yang baik sehingga dapat melayani konsumen dengan baik dan 

menciptakaan kesetiaan pelanggan.Akhirnya secara otomatis bisa berdampak pada 

pertumbuhan usaha secara maksimal. 

G. Meredith (1996) dalam Suryana (2012) ada 6 karakteristik yaitu Percaya 

diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambilan resiko, kepemimpinan, 

keorisinilan, berorientasi ke masa depan. Optimis dan percaya diri merupakan 

sebuah kepercayaan pada diri sendiri, ketidaktergantungan dan memiliki sifat 

individualitas. Karakteristik selanjutnya yaitu berorientasikan tugas dan hasil 

yaitu mampu mewujudkan prestasi, orientasi pada laba memiliki dorongan kuat, 

tabah dan tekun,energik, berkerja keras serta mampu berinisiatif. 

Kemudian karakteristik mengambil resiko merupakan sebuah sifat yang 

menyukai banyak tantangan serta mampu mengambil resiko yang tidak 

melibatkan orang lain. Karakteristik Kepemimpinan adalah memiliki jiwa 

kepemimpinan, mampu beradaptasi dengan sesama, dan mendengar semua saran 

dan kritik. Karakteristik wirausaha yang paling utama adalah kerorisinilan. 

Wirausaha yang dapat mengembangkan ide yang inovatif, kreatif dan fleksibel. 

Karakteristik adalah berorientasi ke masa depan yaitu adanya visi misi dan 

pandangan ke masa depan. Seorang wirausaha harus mampu melihat peluang 
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yang ada demi kelangsungan hidup usahanya agar dapat mampu bersaing dan 

bertahan didalam dunia usaha. Karakteristik wirausaha diatas merupakan salah 

satu kunci dalam kesuskesan seorang entrepreneur. 

Karakteristik kewirausahaan yang kuat yang dimiliki seorang wirausaha 

menjadikan usahanya dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat. Ketatnya 

persaingan usaha tampak dari muncul dan berkembangnya berbagai macam usaha 

di kota Semarang. Tanpa adanya karakteristik kewirausahaan, usaha tersebut tidak 

akan bertahan lama. Salah seorang entrepreneur yang sukses dan telah 

mendedikasikan dirinya dalam kurun waktu sekitar 20 tahun di bidang kerajinan 

tangan menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai sifat seorang 

entrepreneur. Beliau adalah Bapak Sugiantoro, pemilik PT Comodore yang 

beralamat di Jalan Gang Pinggir no 23, Semarang Tengah. Perusahaan yang 

bergerak di bidang perlengkapan pesta berbasis kerajinan tangan ini didirikan 

sejak tahun 1980 dan bertahan hingga sekarang. Produk yang dijual di perusahaan 

ini meliputitopi ulang tahun, piring kertas ulang tahun, topeng acara pesta, dan 

berbagai macam perlengkapan pesta lainya. 

Pada mulanya bisnis ini tidak berjalan dengan baik karena keterbatasan 

ekonomi yang membuat pemilik susah untuk mengelola usaha ini. Kemudian 

pemilik berusaha mencari jalan keluar yaitu bekerja sebagai reseller dan salesman 

dimana pemilik berusaha mencari modal untuk usaha kedepanya dengan 

menawarkan produk dari berbagai toko. Disini terlihat pemilik memiliki sifat 

karakteristik menjadi wirausaha dan pemilik mampu mencari peluang untuk usaha 

kedepan. Setelah berjalannya waktu pemilik akhirnya memiliki dana dimana dana 

tersebut berhasil membuka usahabisnis yaitu home industry. Home industry 

sendiri pemilik hanya bisa membuat desain perlengkapan pesta lalu menjual ke 

konsumen agar produknya di kenal oleh masyarakat sekitar. Usaha ini hanya 

memiliki bahan baku kertas polos kemudian di desain berbentuk perlengkapan 

pesta yang unik untuk memberikan daya tarik konsumen. Setelah memiliki tempat 

yang layak untuk dijadikan sebuah usaha pemilik mencari karyawan untuk 

membantu kinerja bisnis usahanya. Seiring berjalannya waktu pemilik memiliki 

karyawan sebanyak 20 orang, 10 orang dibagian percetakan, 8 orang yang 
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dibagian pengemasan, dan 2 orang jasa pengiriman. Karyawan yang dimiliki PT 

Comodore merupakan karyawan tidak tetap/ status non permanen. Kemudian 

terdapat batas maximal umur karyawan yang memiliki standar pada masing 

masing posisi. Penggunaan batas umur maksimal dilakukan karena membutuhkan 

ketelitian dalam kerja, kecepatan dalam pengemasan/produksi, dan akurasi yang 

akurat. Jika bertambah usianya pada tiap karyawan PT Comodore merasa 

kesulitan dalam menjalankan usahanya. Kemudian alasan lainya yaitu PT 

Comodore tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tunjangan karyawan non 

permanen karena biaya tunjangan di terima ketika PT Comodore memberlakukan 

sistem karyawan permanen. 

Produk yang di hasilkan oleh pemilik juga mulai diminati dan di kenal oleh 

masyarakat luas. Akhirnya pemilik sukses dalam membangun usahanya lalu 

terbentuklah perusahaan yang diberikan nama PT Comodore. Melihat 

perkembangan dari tahun ke tahun PT Comodore mendapatkan laba yang cukup 

konsisten karena PT Comodore mampu berjuang dan berkembang di tengah 

adanya persaingan usaha. Tahun 2016 PT Comodore mengalami penurunan 

penjualan karena banyak produk asing (China) yang masuk dengan harga relative 

murah. Di tahun 2017 PT Comodore mampu berusaha meningkatkan penjualan 

dengan membuat inovasi produk contohnya motif yang dipakai pada produk PT 

Comodore dibuat mengikuti trend yang ada sehingga mampu bersaing dengan 

produk luar negeri maupun dalam negeri lainya. Laba yang diperoleh PT 

Comodore di tahun 2018 hingga sekarang mengalami peningkatan karena 

perusahaan mampu berinovasi dan bekreasi dalam membangun bisnisnya. 

Meningkatnya jumlah penjualan yang dilakukan oleh di PT Comodore saat ini 

membuktikan bahwa PT Comodore semakin maju dan berkembang. Kesuksesan 

usaha ini juga tampak dari keberhasilan PT Comodore dalam mendistribusikan 

produknya hingga ke luar pulau. Pendistribusian ini dilakukan melalui pengiriman 

ke supplier maupun dengan bantuan agen. Dari hasil latar belakang diatas 

menyimpulkan bahwa peneliti ingin meneliti perusahaan ini karena PT Comodore 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kerajiinan tangan dan mampu 

bersaing dengan bisnis lainya khususnya perlengakapan pesta. Pemilik juga 
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menerapkan karakteristik wirausaha yang membangun suatu bisnis  dimana 

peneliti tertarik  meneliti PT Comodore. 

Seseorang harus memiliki karakteristik dan orientasi untuk mencapai tujuan 

kedepannya. Dari perkembangan bisnis yang dialami pengusaha Bapak 

Sugiantoro pemilik PT Comodore, sikap – sikap dan perilaku sebagai seorang 

wirausahawan tercemin dalam setiap karakteristik seorang entrepreneur. Peneliti 

ingin mengidentifikasi karakteristik usaha PT Comodore seperti yang 

dikemukakan oleh Meredith (1996). Berdasarkan tulisan diatas, penelitian ini 

mengambil judul “Identifikasi Karakteristik Kewirausahawan Pemilik PT 

Comodore Menurut Teori Geoffrey G.Meredith ”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Bagaimana karakteristik kewirausahawan pemilik usaha 

PT Comodore?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakteristik kewirausahawan 

pemilik PT Comodore bisnis pelengkapan pesta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

a. Manfaat peneliti 

Skripsi ini diharapkan dapat membantu peneliti lain 

mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

karakteristik kewirausahaan, bagi PT Comodore di kota Semarang 
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b. Manfaat pembaca 

Menambah ilmu dan memberikan penjelasan secara real atau 

secara nyata tentang bagaimana pengaruh karakteristik kewirausahawan 

terhadap bisnis perlengkapan pesta. 

c. Manfaat perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemilik usaha 

perlengkapan pesta PT Comodore agar mengetahui dan meningkatkan 

karakteristik kewirausahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

a. Berisi latar belakang 

b. Perumusan masalah 

c. Tujuan penelitian 

d. Manfaat penelitian 

e. Sistematika penulisan 

Bab II Tinjauan Pustaka 

a. Berisi landasan teori yang berkaitan dengan pengertian 

kewirausahaan 

b. Karakteristik kewirausahaan 

c. Keuntungan dan kerugian kewirausahaan 

d. Jenis jenis kewirausahaan 

e. Kerangka pikir 

f. Definisi operasional. 

Bab III Metode Penelitian 

a. Berisi metode penelitian yang berkaitan dengan lokasi dan 

obyek penelitian 

b. Populasi dan sampel 

c. Metode pengumpulan data 
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d. Metode analisis data 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

a. Berisi hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan identitas 

responden 

b. Lama bekerja responden karyawan 

c. Karakteristik usaha pemilik PT Comodore 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

a. Berisi kesimpulan dan Saran


