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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Indonesia 

dalam era globalisasi dan industrialisasi dewasa ini, maka terdapat pula 

banyak permasalahan, salah satunya adalah menyempitnya lapangan 

pekerjaan. Kesempatan kerja yang ada lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

orang yang mencari kerja, sehingga banyak orang yang tidak mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja. Akibatnya jumlah pengangguran semakin besar 

yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Belakangan ini 

juga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah 

pekerjanya sehingga pengangguran pun semakin bertambah karena adanya 

resesi global. Apabila orang tersebut mempunyai minat untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri (berwirausaha) yaitu dengan bekerja sesuai 

keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, maka tidak usah mengandalkan 

untuk mendapatkan pekerjaan dari orang lain atau bekerja pada instansi 

pemerintah.  

Untuk memulai sebuah usaha, tentu saja tidak dapat dilakukan hanya 

berlandaskan pada keinginan saja, haruslah memiliki analisis yang dalam 

supaya menghasilkan bisnis yang dapat berkembang dan sustainable ke 
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depannya. Analisis kelayakan bisnis merupakan satu hal yang harus dilakukan 

oleh seorang pengusaha terhadap bisnisnya sehingga dapat diketahui 

bagaimanakah prospek ke depan dari bisnis tersebut sehingga pengusaha 

dapat menentukan apakah bisnis yang dijalaninya merupakan bisnis yang 

sustainable dan mampu berkembang ataukah tidak. 

UD Pulung Tunggal merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

distributor makanan kecil dan didirikan oleh Ibu Gunawan pada Tahun 1996. 

Perusahaan berlokasi di Jl. Nogosostro No 43, Semarang. Selama ini, Ibu 

Gunawan cenderung hanya menjalankan bisnisnya secara apa adanya saja. 

Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka perlu untuk melakukan 

analisis sifat pengusaha pada UD Pulung Tunggal karena sebagai seorang 

wirausaha yang merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju atau 

mundurnya perekonomian dan wirausaha inilah yang mampu menciptakan 

lapangan kerja baru agar mampu menyerap tenaga kerja. Alasan dipilihnya 

UD Pulung Tunggal sebagai obyek penelitian ini adalah karena Ibu Gunawan 

sebagai pendiri usaha ini adalah seorang wanita yang telah merintis usaha ini 

dari usaha kecil dengan wilayah pemasaran Semarang saja hingga sekarang 

telah menjadi wilayah Jawa Tengah dan memiliki 5 armada pengiriman 

sehingga menarik untuk meneliti sifat beliau sebagai seorang enterpreneur. 

Oleh sebab itu, seorang wirausaha dituntut untuk bersifat kreatif, 

inovatif, berani mengambil resiko, percaya diri, bersemangat, siap 
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menghadapi tantangan, berani mengambil resiko, mempunyai sifat optimis 

serta sigap dalam pengambilan keputusan. Seorang wirausahawan adalah 

individu – individu yang berorientasi pada tindakan dan memiliki motivasi 

tinggi untuk mencapai tujuannya. Untuk itu maka diperlukan sikap dan 

perilaku yang mendukung pada diri wirausahawan. Sikap dan perilaku 

tersebut tercermin dalam setiap karakeristik dari masing – masing 

entrepreneur.  

Berdasarkan pada seorang tokoh kewirausahaan yang bernama 

Geoffrey G Meredith (seorang Direktur dari Financial Management Research 

Center, University of New England, Australia) menyatakan terdapat sepuluh 

kriteria dari kewirausahaan secara umum yaitu: 

a. Berpikir teliti, inovatif dan kreatif; 

b. Berani mengambil resiko dan percaya pada diri sendiri; 

c. Berorientasi ke depan; 

d. Mengutamakan prestasi, tahan uji, tekun dan tidak mudah menyerah; 

e. Jujur, bertanggung jawab dan teguh pendirian; 

f. Memiliki etos kerja tinggi dan tangguh menghadapi persaingan; 

g. Membiasakan diri bersikap positif dan selalu bersemangat dalam setiap 

pekerjaan; 

h. Mensyukuri diri, waktu dan lingkungan; 
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i. Selalu berusaha meningkatkan keunggulan dan citra perusahaan; 

j. Selalu berupaya mencapai dan menghasilkan karya yang lebih baik untuk 

langganan, pemilik, pemasok, tenaga kerja, masyarakat, bangsa dan negara. 

Alasan dipilihnya teori Geoffrey G. Meredith pada penelitian ini 

adalah karena teori-teori tersebut sesuai untuk mengidentifikasi kriteria 

entrepreneur pada seorang pengusaha (Suseno, 2006: 14).  

Maka dari itu, berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini 

berjudul: IDENTIFIKASI SEPULUH KRITERIA ENTREPRENEUR 

MENURUT GEOFFREY G. MEREDITH TERHADAP PENGUSAHA 

UD. PULUNG TUNGGAL. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

Bagaimana identifikasi sepuluh kriteria Pengusaha UD. Pulung Tunggal 

menurut teori Geoffrey G. Meredith? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui identifikasi sepuluh kriteria entrepreneur menurut 

Geoffrey G. Meredith terhadap pengusaha UD. Pulung Tunggal. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Pihak UD Pulung Tunggal: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak UD 

Pulung Tunggal sebagai masukan dalam menjalankan usahanya di masa 

mendatang supaya lebih maju. 

b. Bagi Kalangan Akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kriteria apa saja yang 

digunakan bagi seorang pengusaha dan sebagai referensi penelitian serupa 

di masa mendatang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan hasil analisa 

data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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