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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan semakin berkembangnya persaingan di dunia bisnis, 

maka setiap perusahaan diharapkan dapat tetap eksis di bidangnya masing-

masing melalui keunggulan bersaing yang dimilikinya. Untuk itu di setiap 

bidang usaha tidak terkecuali di bidang tepung. Salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang ini adalah perusahaan tepung tapioka cap “Tawon” yaitu 

PT Sekar Jaya. Perusahaan ini beralamat di Jalan Raya-Pati, Tayu Km. 15, 

Pati. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Budi Sutikno pada tahun 1991. Pada 

awalnya hanya merupakan perusahaan kecil dengan jumlah karyawan 5 orang 

saja kemudian berkembang hingga saat ini mencapai 100 orang karyawan, 

produksi dilakukan dengan mesin dan proses produksi dilakukan dari bahan  

baku ubi-ubian hingga pengolahan selesai menjadi tepung tapioka. Berikut ini 

adalah tabel produksi PT Sekar Jaya dalam 5 tahun terakhir: 

Tabel 1.1. Produksi PT Sekar Jaya Tahun 2006-2010 

No. Tahun Produksi (dalam ton) 
1. 2006 41.600 
2. 2007 42.450 
3. 2008 43.800 
4. 2009 43.800 
5. 2010 43.950 

                     Sumber: PT Sekar Jaya (2011) 
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Maka seiring dengan berkembangnya teknologi serta persaingan yang 

semakin ketat, sebagai seorang wirausaha Bapak Budi Sutikno harus memiliki 

jiwa wirausaha yang tinggi. Wirausaha merupakan salah satu pendukung yang 

menentukan maju atau mundurnya perekonomian, karena bidang wirausaha 

mempunyai kebebasan untuk berkarya dan mandiri. Wirausaha inilah yang 

mampu menciptakan lapangan kerja baru agar mampu menyerap tenaga kerja. 

Wirausaha (entrepreneur) adalah mereka yang mendirikan, mengelola, 

mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha 

adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan 

berswadaya (Siagian, 2005 : 4). 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.  

Ada seorang tokoh kewirausahaan yang bernama Geoffrey G 

Meredith, beliau adalah seorang Direktur dari Financial Management 

Research Center, University of New England, Australia. Selain itu beliau juga 

konsultan dan pelatih manajemen professional, yang bekerja dengan para 

wirausaha dalam banyak bidang. Beliau juga bertindak sebagai wirausaha. 

Beliau mengemukakan terdapat 10 ( sepuluh ) kriteria dari kewirausahaan 

secara umum, yaitu: 
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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 

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. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis sifat pengusaha Bapak 

Budi Sutikno sebagai salah seorang wirausaha (entrepreneur) ditinjau dari 

teori Geoffrey G Meredith karena apabila memiliki sifat yang sesuai dengan 

10 kriteria tersebut diharapkan Bapak Budi Sutikno dapat semakin maju di 

masa mendatang dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti 

diketahui bahwa selama ini Bapak Budi Sutikno telah memimpin 

perusahaannya dengan cukup baik hingga omzetnya mencapai 70-90 juta per 
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bulan pada tahun 2010, serta disukai karyawannya, tetapi yang menjadi 

masalah adalah terkadang masih saja timbul konflik dengan karyawan 

maupun dengan konsumennya, maka ini menjadi alasan pemilihan judul 

penelitian ini. Inilah alasan dipilihnya sebagai obyek penelitian. 

Oleh sebab itu, berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini  

berjudul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KESUKSESAN WIRAUSAHAWAN BAPAK BUDI SUTIKNO PADA 

PT. SEKAR JAYA. 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di depan, peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan wirausahawan Bapak Budi Sutikno sudah sesuai dengan teori 

Geoffrey G. Meredith?” 

 
1.3. BATASAN MASALAH 

 Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor 

kesuksesan dilihat atau dicermati dari 10 kriteria kewirausahaan menurut teori 

Geoffrey G. Meredith. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan wirausahawan Bapak Budi Sutikno sudah sesuai 

dengan teori Geoffrey G. Meredith.  

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pihak perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesuksesan wirausahawan Bapak Budi Sutikno. 

b. Bagi kalangan akademisi 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta sebagai referensi untuk 

penelitian serupa berikutnya. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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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. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

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

teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

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

sebelumnya. 
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