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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk 

terbesar keempat di dunia dengan total kurang lebih 250 juta jiwa (Badan 

Kelahiran dan Keluarga Berencana Nasional, 2013). Jumlah angkatan kerja 

Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan 

jumlah angkatan kerja ini bila tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan 

pekerjaan akan menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan 

tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan tingginya tingkat 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka 

Indonesia hingga Februari 2013 sebesar 5,92 persen, menurun dibandingkan 

tingkat pengangguran pada Agustus 2012 yang masih 6,14 persen. Begitu juga 

bila dibanding dengan Februari 2012 yang masih 6,32 persen. 

 Dari sisi jumlah angkatan kerja, pada Februari 2013 mencapai 121,2 juta 

orang atau bertambah 3,1 juta orang dibanding Agustus 2012 dan bertambah 

780.000 orang dibanding Februari 2012. Sedangkan penduduk yang bekerja pada 

Februari 2013 bertambah 3,2 juta orang dibanding Agustus 2012 dan bertambah 

1,2 juta orang dibanding Februari 2012.  

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sudah menunjukkan perbaikan baik 

dalam hal jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan penurunan 
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tingkat pengangguran. Namun, perubahan yang dihasilkan belum menunjukkan 

hasil yang signifikan untuk membuat perekonomian Indonesia lebih maju dan 

berkembang.  

Salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran adalah dengan cara 

menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kebanyakan lulusan perguruan tinggi 

Indonesia dididik yang berorientasi sebagai pencari kerja,  bukan sebagai pencipta 

lapangan kerja (Galus, 2009). Oleh sebab itu, pendidikan kewirausahaan 

diperlukan di Indonesia. 

Menurut Jong dan Wennekers dalam Hadiyati (2011), kewirausahaan 

dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri 

dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau 

dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang 

menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan- tantangan persaingan. 

Ir. Ciputra adalah salah satu entrepreneur sukses di Indonesia. Beliau 

merupakan pelopor berdirinya Universitas Ciputra yang mengajarkan 

entrepreneurship kepada para mahasiswa. Visi dari Universitas Ciputra adalah 

menciptakan entrepreneur muda yang berkelas internasional dengan mengajarkan 

semangat entrepreneur seluruh mahasiswanya meliputi passion, independent, 

opportunity creation, creative and innovative, calculated risk taker, persistence, 

dan high ethical standard.  

Melalui program pendidikan yang diajarkan oleh Universitas Ciputra, 

mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori saja, namun lebih ditekankan untuk 

lebih menjalankan praktek atau kerja nyata. Jurusan Internasional Business 
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Management memiliki mata kuliah wajib di setiap semester yang disebut dengan 

“Entrepreneurial Project” yang mengajarkan kepada para mahasiswanya untuk 

terjun langsung dalam dunia bisnis dengan membuka suatu usaha.  

Pada akhir semester dua, penulis dan keempat anggota timnya membuat 

ide bisnis baru yang bergerak dalam bidang industri kreatif. Menurut Harian 

Haluan (2011), kategori yang termasuk dalam industri kreatif  yaitu pasar barang 

seni; kerajinan; desain; fashion; periklanan; arsiterktur; video, film, dan fotografi; 

permainan interaktif; musik, seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan 

komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan perkembangan.  

Pada saat itu penulis dan timnya memutuskan untuk membuka usaha pada 

lini sub sektor kerajinan, yang akhirnya diberi nama Batoc Craft. Alasan 

memasuki bidang ini adalah penulis dan tim ingin meningkatkan kreativitas dari 

masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah tidak 

terpakai menjadi suatu produk yang memiliki nilai tinggi. Selain itu, diharapkan 

dengan adanya usaha ini dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat terutama di daerah pedesaan. 

Batoc Craft berdiri sejak bulan Juni 2011. Bisnis ini bergerak dalam 

bidang distributor kerajinan tangan terutama dari tempurung kelapa. Macam 

produk yang dijual adalah produk interior seperti lampu, nampan, kotak tisu, dan 

tempat permen, mangkok, dan lain sebagainya.  

Pada awalnya penulis dan anggota dari Batoc Craft tidak memiliki 

pengalaman dalam bidang ini. Penulis dan anggota berusaha untuk mencari 

informasi tentang usaha bisnis ini dengan mengunjungi kota Blitar dan mencari 
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pengrajin yang bersedia untuk bekerja sama. Selama kegiatan usaha, banyak 

sekali risiko usaha yang dihadapi, terutama dalam divisi operasional. Salah satu 

contohnya yaitu keterlambatan pengiriman produk ke pembeli karena adanya 

ketidaktepatan waktu pengrajin dalam menyelesaikan pembuatan produk. Batoc 

Craft harus mempertimbangkan secara matang sebelum bertindak dan mencari 

solusi atas masalah yang terjadi dalam proses pemesanan produk sehingga 

mengurangi risiko kerugian. Perjanjian dengan pihak pengrajin dan pembeli juga 

dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman selama bertransaksi. Oleh sebab itu, 

penulis menggunakan karakter calculated risk taker selama menjalankan proyek 

ini. Seorang wirausahawan tidak hanya sekedar risk taker tetapi juga seorang risk 

manager bagi dirinya dan usahanya. Risk manager berarti ia tidak gegabah, tidak 

buru-buru, cermat, taktikal, cerdas, dan jeli membaca resiko dan peluang sehingga 

ia akan memilih risiko yang optimal bagi perusahaannya (Hendro: 2011). 

Grafik 1.1 : Grafik Penjualan Batoc Craft Periode Agustus 2011 hingga Februari 2012. 

 
Sumber: data Batoc Craft yang diolah. 

 
 
Penjualan dari Batoc Craft sempat mengalami penurunan sehingga pada 

Maret 2012, Batoc Craft mulai merambah ke dunia fashion dengan menjual 

berbagai macam tas yang terbuat dari tempurung kelapa. Hal ini dianggap 
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sebagai  celah opportunity untuk keberlangsungan usaha Batoc Craft. Seorang 

wirausahawan dalam pemikirannya harus  selalu berusaha mencari, 

memanfaatkan, serta menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan 

keuntungan (Indro: 2011).  

Dengan penjelasan tersebut, penulis mengangkat penulisan laporan proyek 

dengan judul “Peran Karakter Calculated Risk Taker dan Opportunity Creation 

terhadap Perkembangan Usaha Batoc Craft”, yang membahas secara mendalam 

mengenai dua karakter entrepreneurship yang berpengaruh dalam diri penulis 

selama usaha ini berjalan. 

 

1.2 Perumusan Tema Laporan 

Penulis merumuskan tema laporan sebagai berikut: 

a.   Bagaimana peran karakter opportunity creation terhadap diri penulis sebagai 

Operational Manager dalam perkembangan usaha Batoc Craft? 

b.   Bagaimana peran karakter calculated risk taker terhadap diri penulis sebagai 

Operational Manager dalam perkembangan usaha Batoc Craft? 

  

1.3 Tujuan Laporan 

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut: 

a.   Mengetahui peran karakter opportunity creation terhadap diri penulis sebagai 

Operational Manager dalam perkembangan usaha Batoc Craft. 

b.   Mengetahui peran karakter calculated risk taker terhadap diri penulis sebagai 

Operational Manager dalam perkembangan usaha Batoc Craft. 
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1.4 Manfaat Laporan 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan : 

a. Manfaat teoritis 

Menjadi referensi untuk pembelajaran maupun penelitian mengenai karakter 

opportunity creation dan calculated risk taker. Referensi yang digunakan 

dalam penulisan laporan ini berasal dari penelitian-penelitian yang saling 

mendukung adanya pengaruh dan terhadap perkembangan usaha, sehingga 

laporan ini juga dapat membantu pihak-pihak yang ingin melakukan 

penelitian selanjutnya dengan pembahasan mengenai opportunity creation 

dan calculated risk taker. 

b. Manfaat praktis 

Membuktikan peran opportunity creation dan calculated risk taker terhadap 

diri penulis dalam pengembangan usaha Batoc Craft. Bukti ditunjukkan 

melalui rekonstruksi kejadian yang dialami oleh penulis dalam menjalankan 

usaha Batoc Craft, sehingga penulisan laporan ini dapat memberikan inspirasi 

bagi pemilik usaha dalam menerapkan karakter opportunity creation dan 

calculated risk taker dalam menjalankan usaha. 

 

1.5 Lingkup Laporan 

Lingkup laporan ini adalah: 

a. Karakter entrepreneur calculated risk taker dan opportunity creation yang 

berperan dalam diri penulis selama berjalannya usaha Batoc Craft. 

Periode laporan sejak Juni 2011 hingga semester 6 yaitu bulan Juni 2013. 




