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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di tingkat bisnis, kewirausahaan merupakan mesin yang menciptakan 

konteks di mana inovasi dapat meningkatkan aktivitas bisnis. Jiwa kewirausahaan 

melibatkan, pertama-tama orientasi terhadap peluang, kreativitas, penggunaan umpan 

balik dan, terakhir namun tidak kalah pentingnya keterampilan kerja tim. Penting 

untuk diingat faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kewirausahaan karena 

semangat kewirausahaan dapat memanifestasikan dirinya dalam lingkungan yang 

menawarkan batasan, tetapi juga kondisi yang memungkinkan dan mendorong 

perkembangannya (Toma dkk, 2017). Selain adanya jiwa kewirausahaan, pemilik 

usaha juga perlu melakukan inovasi baik yang menyiratkan perubahan radikal yang 

kadang-kadang juga dapat berkontribusi untuk mengubah pola pikir baik pemilik 

maupun pelanggannya. Kemampuan untuk menciptakan masalah untuk menemukan 

solusi lebih penting dalam situasi tertentu daripada kemampuan untuk menemukan 

solusi untuk masalah yang ada (Toma dkk, 2017). 

Menurut Suryana (2015), wirausaha adalah seseorang yang menciptakan 

suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk maksud 

memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara menerapkan peluang dan 

mengombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan. Untuk mencapai inovasi 

tersebut, seorang wirausaha harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat. 

Menurut Suparyanto (dalam Balqish, 2015), jiwa kewirausahaan dapat dimiliki 
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seseorang sebagai bakat pembawaan sejak kelahirannya, dapat dibentuk melalui 

proses pendidikan dan pengalaman. Jiwa kewirausahaan ialah faktor yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan tertentu, 

sehingga jiwa kewirausahaan dapat diartikan sebagai pendorong perilaku seseorang 

(Meredith, 2014). 

Pemilihan teori Meredith untuk jiwa kewirausahaan ini adalah karena teori 

Meredith (2014) lebih mengungkap mengenai karakteristik unik yang dimiliki oleh 

seorang wirausaha yang mengidentifikasi ciri-ciri dari wirausaha dalam bekerja. 

Menurut Meredith (2014), hanya orang-orang yang berjiwa wirausaha yang dapat 

menggunakan kemampuannya untuk menemukan dan mengevaluasi peluang usaha, 

mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh 

keuntungan dari peluang tersebut. Wirausaha perlu untuk menunjkkan sikap 

berorientasi dalam tindakannya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, berorientasi 

pada hasil, mampu mengambil risiko yang diperlukan, kepemimpinan yang handal, 

memiliki orisinalitas serta berorientasi pada masa depan. Adanya karakteristik jiwa 

kewirausahaan yang saling berkaitan yang dimiliki oleh wirausaha menurut Meredith 

(2014) akan membuat wirausaha mau untuk menerima tanggung jawab, mengambil 

risiko dan memikul beban kesuksesan tersebut. 

Jiwa kewirausahaan perlu untuk dimiliki oleh wirausaha baik besar maupun 

kecil termasuk pada wirausaha Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). 

Peranan vital ditunjukkan oleh Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) untuk 

menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan penciptaan lapangan 

pekerjaan dalam usahanya menurunkan angka pengangguran. Hal ini menunjukkan 
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UMKM merupakan sumber dari adanya kesempatan kerja yang merupakan posisi 

yang strategis dalam pengurangan tingkat pengangguran. UMKM sendiri merupakan 

usaha yang tangguh yang ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan jumlahnya sejak 

krisis tahun 1998 (Sutrisno dan Rini, 2016). Peran UMKM dalam aspek peningkatan 

kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, perekonomian secara utuh dan 

meningkatkan devisa membuat peran UMKM saat ini semakin penting (Hadiyati, 

2011). Saat ini dengan adanya pertumbuhan jumlah pelaku UMKM, pada tahun 2018 

di Indonesia seluruh UMKM yang ada adalah 62,9 juta unit UMKM, di Jawa Tengah 

sendiri, UMKM telah tumbuh hingga berjumlah 136.207 unit sedang di daerah 

memang lebih sedikit, sebagai contohnya di Boyolali, menurut Dinas Koperasi & 

UMKM Boyolali, jumlahnya adalah 1.216 UMKM. 

Boyolali adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. 

Di Kabupaten Boyolali biasa disebut dengan julukan kota susu atau kota sapi yang 

terkenal dengan susu murni. Tetapi usaha susu murni di Boyolali hanya sebagai 

tempat pemerahan susu saja, sedangkan penjualannya didistribusikan ke daerah Solo 

dan sekitarnya. Tidak hanya susu murmi saja yang terkenal namun juga terdapat 

rumah makan lesehan dan pemancingan yang tidak kalah terkenalnya. Di Tlatar 

Boyolali terdapat obyek Wisata Pemancingan yang terbagi menjadi dua jenis 

kepemilikan. 

Pertama, kepemilikan berdasarkan sewa lahan dengan Kelurahan Kebonbimo 

meliputi Pemancingan 1 yang dikelola Ibu Siti Rukinawati, Pemancingan 4 yang 

dikelola Bp. Sularso, Pemancingan 10 yang dikelola Ibu Sri Yati dan Pemancingan 

Karunia yang dikelola Bp. Sucipto. Kedua, pemancingan berdasar kepemilikan 
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pribadi yaitu Pemancingan 17 milik Bp. No, Pemancingan Gombol milik Bp.Yanto 

dan Pemancingan Taman Air milik Bp. Sahid. Nama pemancingan disini tidaklah 

berurutan karena penamaannya bebas tergantung keinginan pribadi pemilik dan 

kepercayaan masing – masing pemilik. 

Pemancingan 1 mempunyai luas 1.000 m
2
, yang terdiri dari tempat  makan, 

tempat pemancingan, kolam renang, wisata bebek air dan terapi ikan dan kecehan. 

Pemancingan 4 mempunyai luas 800 m
2 

terdiri dari tempat makan dan tempat 

pemancingan. Pemancingan 10 mempunyai luas 2.000 m
2
,  terdiri dari tempat 

makan, tempat pemancingan dan kolam renang. Pemancingan Karunia mempunyai 

luas 5.000 m
2
 terdiri dari tempat makan, tempat pemancingan, kolam renang, rintisan 

kebun binatang mini dan wahana outbound. 

Pemancingan 17 mempunyai luas 300 m
2  

terdiri dari tempat makan dan 

tempat pemancingan. Pemancingan Gombol mempunyai luas 1.000 m
2   

terdiri dari 

tempat makan, tempat pemancingan dan kecehan. Pemancingan Taman Air 

mempunyai luas 30.000 m
2 

terdiri dari tempat makan, tempat pemancingan, kolam 

keceh, kolam renang, flying fox, wisata bebek dan bola air, terapi ikan, naik kuda dan 

motor ATV.
 

Salah satu tempat usaha pemancingan yang ada di Kota Boyolali adalah 

Pemancingan Karunia. Pemilik pemancingan Karunia bernama Bp. Sucipto ini sudah 

berdiri sejak tahun 2013. Pemancingan ini terletak di obyek wisata Tlatar Desa 

Kebonbimo Kecamatan Kota Boyolali Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tanah 

yang dipakai untuk Pemancingan Karunia ini adalah tanah sewa dengan Dinas 

Pariwisata Kabupaten Boyolali. Pemancingan Karunia tidak hanya sebagai tempat 
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pemancingan saja, tetapi juga dilengkapi  dengan restaurant, wahana outbound, 

kolam renang dan rintisan kebun binatang mini. Dengan jumlah karyawan sebanyak 

18 orang, Pemancingan Karunia mampu menghasilkan omset hingga 100 juta rupiah 

per bulan. 

Berikut ini merupakan omset penjualan 6 bulan terakhir di Pemancingan 

Karunia : 

Tabel 1.1 Omset Penjualan di Pemancingan Karunia 

Bulan Penjualan (Rp) 

Februari 104.064.000 

Maret 102.043.000 

April 102.082.000 

Mei 103.548.000 

Juni 102.321.000 

Juli 101.760.000 

      Sumber : Data Primer diolah, 2019 

Melalui wawancara singkat dengan pemilik, Pemancingan Karunia tidak 

seramai Pemancingan yang terkenal di Tlatar Boyolali. Salah satu pemancingan yang 

ramai dikunjungi oleh konsumen adalah Pemancingan Taman Air milik Pak Sahid. 

Pemancingan ini mempunyai inovasi dalam usahanya, sehingga pengunjung tertarik 

untuk datang. Peneliti melihat bahwa Pemancingan Karunia memiliki hambatan 

untuk bisa berkembang, hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Hambatan dari faktor internal adalah kurangnya jiwa kewirausahaan yang 

ada dalam diri pemilik sehingga tidak ada inovasi yang terjadi di Pemancingan 

Karunia. Hambatan faktor eksternal adalah banyaknya persaingan pada tempat 

Pemancingan di kota Boyolali. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi mengenai jiwa 
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kewirausahaan dan inovasi pemilik Pemancingan Karunia. 

Pemilik Pemancingan Karunia harus mempunyai jiwa kewirausahaan yang 

kuat untuk meningkatkan inovasi. Kemampuan tersebut merujuk pada seseorang 

yang memiliki jiwa kewirausahaan atau ciri-ciri sebagai wirausaha. Meredith 

mengemukakan ciri jiwa kewirausahaan, sebagai berikut : percaya diri, 

berorientasikan tugas dan hasil, pengambil risiko, berjiwa pemimpin, keorisinilan, 

dan berorientasi ke masa depan (Marsellina dan Sugiharto, 2018). Seperti yang 

dikemukakan dalam penjelasan di atas, bahwa terjadi persaingan yang cukup ketat 

pada pemancingan Tlatar Boyolali. Terdapat beberapa pemancingan yang lebih ramai 

dibandingkan Pemancingan Karunia. Pemancingan Karunia harus bisa bertahan agar 

ke depannya tidak mengalami kebangkrutan. Pemancingan Karunia harus bisa 

berkembang lebih baik untuk menjadi tempat usaha yang mempunyai daya saing. 

Alasan dipilihnya Pemancingan Karunia untuk dijadikan obyek penelitian ini 

adalah karena usaha ini telah berdiri tahun 2013 dan dengan persaingan semakin 

ketat, omset Pemancingan Karunia mengalami penurunan serta belum nampak 

langkah nyata perbaikan. Jiwa kewirausahaan merupakan karakteristik kemanusiaan 

yang berfungsi besar dalam mengelola suatu bisnis, karena pengusaha yang memiliki 

jiwa kewirausahaan akan memperlihatkan perubahan yang inovatif.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan ini penulis ingin meneliti   

jiwa kewirausahaan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Jiwa 

Kewirausahaan Pada Pemilik Pemancingan Karunia, Tlatar, Boyolali Dengan 

Pendekatan Meredith”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah: Bagaimana jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan Karunia, 

Tlatar, Boyolali dilihat dengan pendekatan Meredith ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah di atas, maka dapat dilakukan penelitian dengan 

tujuan untuk mengetahui jiwa kewirausahaan pemilik Pemancingan Karunia, Tlatar, 

Boyolali dilihat dengan pendekatan Meredith. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi 

Pemancingan Karunia untuk dapat mengembangkan usaha ke depan. 

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran mengenai jiwa 

kewirausahaan melalui pendekatan Meredith. 


