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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinamika pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan dan peranan para wirausahawan (entrepreneur). Pertumbuhan 

entrepreneur ini menyebabkan peningkatan perekonomian yang signifikan bagi 

suatu negara, sehingga semakin banyaknya entrepreneur yang dimilik suatu 

negara, maka semakin meningkat perekonomiannya. Barringer dan Ireland 

(2006), menjelaskan bahwa perilaku entrepreneurial memiliki efek positif terhadap 

kekuatan dan stabilitas ekonomi. Entrepreneurship telah terbukti mampu 

mengatasi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan oleh 

entrepreneur. Dampak positif lainnya adalah inovasi yang berkaitan dengan 

proses menciptakan sesuatu yang baru, dan merupakan isu utama dalam proses 

entrepreneurial. Inovasi membantu individu dan bisnis untuk bekerja secara lebih 

efekif dan efisien. Selain itu, era globalisasi vital bagi perekonomian karena 

memungkinkan tersedianya tempat untuk memasarkan produk hingga luar negeri. 

Salah satu masalah yang dihadapi Indonesia untuk dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi adalah jumlah entrepreneur di Indonesia masih sedikit 

untuk menopang perekonomian, sehingga persoalan wirausaha ini menjadi hal 

yang mendesak bagi suksesnya pembangunan perekonomian di Indonesia 

(Mahesa & Rahardja, 2012). Menurut Puspayoga (2016), mengatakan bahwa 

rasio wirausaha di Indonesia mengalami kenaikan yang sebelumnya hanya 1,67%, 

kini menjadi 3,1%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain 

seperti Malaysia 5%, Cina 10%, Singapura 7%, Jepang 11%, maupun AS 12%. 
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Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas entrepreneur di 

Indonesia, perlu dukungan berbagai pihak dalam memunculkan wirausaha baru 

sesuai program pemertintah Indonesia dengan target 5 juta wirausaha baru 

sampai 2025 dengan mengembangkan sumber daya manusia untuk kemajuan 

wirausaha nasional. Selain itu, memahami proses entrepreneurial penting 

dilakukan guna mengejar kesempatan usaha yang akan dapat mendorong 

ekspansi usaha dan meningkatkan integrasi teknologi yang pada akhirnya akan 

dapat menciptakan kemakmuran. 

Bygrave (2004), menjelaskan proses entrepreneurial sebagai suatu 

rangkaian tahapan dan peristiwa (events) yang saling mengikuti satu dengan yang 

lain. Tahapan tersebut adalah (i) ide/konsepsi usaha (the idea or conception of the 

business), (ii) peristiwa yang memicu operasi (the event that triggers the 

operations), (iii) implementasi (implementation) dan (iv) pertumbuhan (growth). 

Bygrave (2004), juga menjelaskan sebagaimana terjadi pada sebagian besar 

perilaku manusia, perilaku kewirausahaan (entrepreneurial traits) dibentuk oleh 

sifat-sifat pribadi (personal attributes) dan lingkungan (environment). Faktor-faktor 

yang bersifat dimensi pribadi, yang secara inheren berada dalam diri seseorang, 

merupakan pendorong utama bagi seseorang untuk menjadi entrepreneur dan 

mendorong kesuksesan seseorang menjalankan usaha. Faktor lingkungan pada 

dasarnya merupakan katalisator keberhasilan entrepreneur. 

Pendapat lain dari Bosma et al. (2012) dalam Efrata & Maichal (2016) 

menyatakan bahwa seorang entrepreneur dalam mengambil sebuah keputusan 

untuk mendirikan usaha rintisan (start-up business) dan pengembangan usaha 

tersebut tidaklah hanya ditentukan oleh diri entrepreneur itu sendiri, tetapi juga 

terdapat kontribusi dari orang lain (role model). Definisi role model sebagai 
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seseorang yang dapat dijadikan referensi umum untuk dicontoh dan ditiru oleh 

orang lain dan sekaligus dapat merangsang dan menginspirasi orang lain untuk 

membuat keputusan dan mencapai tujuan tertentu. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa role model memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap identitas entrepreneurial, selanjutnya identitas 

entrepreneurial berpengaruh signifikan terhadap kinerja berwirausaha. Temuan ini 

membuktikan arti penting dari keberadaan role model dalam meningkatkan kinerja 

berwirausaha. Selanjutnya, keberadaan identitas entrepreneurial yang memediasi 

hubungan antara role model dan kinerja berwirausaha, menunjukkan pentingnya 

seorang entrepreneur dalam memilih role model-nya. Selain itu, interaksi yang 

intensif dengan role model akan membantu dalam pembentukan identitas 

entrepreneurial (Efrata & Maichal, 2016). Role model ini biasanya melihat kepada 

orang tua, saudara, keluarga yang lain (kakek, paman, bibi, anak), teman-teman, 

pasangan atau entrepreneur sukses yang diidolakannya. 

Saat ini, banyak entrepreneur sukses yang mendunia dari benua Eropa 

dan Amerika seperti Steve Jobs pendiri Apple Computer; Bill Gates pendiri 

Microsoft, Frederick Smith pendiri Federal Express, Ted Turner pendiri Turner 

Broadcasting, dan Mark Zuckersberg pendiri Facebook. Selain itu, ada Jack Ma 

pendiri Alibaba Group yang merupakan entrepreneur sukses dari Asia yang 

mendunia. Berawal dari kehidupan sederhana dan mengalami banyak tantangan 

saat memulai bisnis, Jack Ma bertransformasi menjadi pebisnis sukses yang 

diperhitungkan rivalnya. 

Jack Ma juga merupakan salah satu entrepreneur yang mendapatkan 

penghargaan Global Game Changer dari Forbes di tahun 2016. Ia terpilih karena 

kemampuannya dalam mengubah kehidupan banyak orang di seluruh dunia 
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melalui usahanya yaitu Alibaba Group. Jack Ma saat ini adalah orang terkaya 

nomor dua di Cina dan orang terkaya urutan ke-23 di dunia pada tahun 2017. Jack 

Ma atau Ma Yun lahir di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China pada 15 Oktober 

1964 (Forbes, 2017). Alibaba Group saat ini merupakan retailer online terbesar di 

China dan berada di posisi keenam dunia di tahun 2017. Hanya dalam waktu satu 

setengah dasawarsa, Jack Ma mendirikan Alibaba dan menjadikannya sebagai 

salah satu perusahaan e-commerce besar di dunia. Pada tahun 2014, IPO Alibaba 

mencapai $25 miliar dolar itu menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah (Gensler, 

2017). 

Jack Ma lahir pada era komunisme dan menjalani kehidupan yang keras 

semasa kecilnya dan bukan berasal dari keluarga berada maupun berkuasa. Saat 

memasuki sekolah, sejak SD hingga SMA, Jack berkali-kali gagal melakukan tes 

masuk dan dua kali gagal ujian masuk kuliah karena tidak pintar secara akademis. 

Saat lulus kuliah, Ia melamar pekerjaan 30 kali, melamar kuliah di Harvard 10 kali, 

dan semuanya ditolak. Bahkan di awal mendirikan Alibaba, Jack Ma tidak 

mendapatkan pemasukan di tiga tahun pertamanya. Seorang Jack Ma juga tidak 

begitu paham mengenai internet dan bagaimana memprogram sebuah komputer 

(Ma, 2015). Namun tetap bisa sukses dengan perusahaannya di bidang internet. 

Proses entrepreneurial yang dilakukan oleh Jack Ma sebagai salah satu pebisnis 

tersukses dari Asia yang mendunia diharapkan dapat menjadi role model bagi 

perkembangan proses entrepreneurial di Indonesia. 
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Gambar 1.1 Menkominfo Rudiantara dengan Pendiri Alibaba Group Jack Ma 

Sumber: dokumentasi Kominfo (2017) 

 
Saat ini, keberadaan Jack Ma sebagai sosok fenomenal semakin terasa di 

Indonesia. Pendiri Alibaba dan ketua eksekutif Jack Ma telah resmi menjadi 

penasihat e-commerce untuk pemerintah Indonesia. Menteri Komunikasi dan 

Informatika Indonesia Rudiantara mengatakan bahwa Ma telah menerima sebuah 

tawaran untuk menasihati sebuah komite pengarah yang terdiri dari 10 menteri, 

yang bertugas untuk mempromosikan sektor e-commerce negara tersebut. 

Kesepakatan antara Jack Ma dengan pemerintah Indonesia ini pertama kali dibuat 

oleh Presiden Indonesia Joko Widodo saat mengunjungi kantor Alibaba pada 

pertemuan puncak G20 di Hangzhou, China tahun lalu (Alibaba boss Jack Ma 

becomes Indonesia’s e-commerce advisor, 2017). 

Melihat pentingnya proses entrepreneurial yang berasal dari salah satu 

entrepreneur sukses Asia Jack Ma sebagai role model yang berpengaruh pada 
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kesempatan berwirausaha dan perkembangannya di Indonesia, maka perlu 

diadakan suatu penelitian untuk mengetahui proses entrepreneurial Jack Ma dan 

bagaimana proses munculnya entrepreneurial tersebut. Berdasarkan penjelasan 

latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti proses entrepreneurial Jack Ma 

melalui penelitian tesis berjudul “Proses Entrepreneurial Jack Ma (Sebuah Studi 

Content Analysis)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana proses entrepreneurial Jack Ma? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui gambaran proses entrepreneurial Jack Ma. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan aspek teoritis 

yang telah dipelajari mengenai proses entrepreneurial. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Membantu peneliti dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

mengidentifikasi proses entrepreneurial Jack Ma. 

2. Dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi dunia entrepreneurial dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan entrepreneurial. 

3. Pembaca dapat menggunakan penulisan ini sebagai referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


