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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah krusial yang masih 

dihadapi Indonesia sampai saat ini. Data BPS 2011 menunjukkan bahwa angka 

pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai 8,12 juta jiwa. Angka 

tersebut belum termasuk dalam pengangguran setengah terbuka, yaitu mereka 

yang bekerja kurang dari 30 jam per minggu. Tingginya angka pengangguran di 

Indonesia, tentu membutuhkan penanganan yang cukup serius dari berbagai 

pihak, baik pemerintah, lingkungan sosial serta dari internal individu itu sendiri.  

Adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unggul 

diharapkan mampu menjadi solusi masalah ini. Berkaitan dengan hal tersebut 

Entrepreneurship merupakan salah satu topik hangat yang ramai diperbincangkan 

khususnya di Indonesia.  Dalam bukunya Ir. Ciputra (2009) menyampaikan bahwa 

di Indonesia dibutuhkan sekitar 4 juta entrepreneur (yaitu 2% dari populasi 

Indonesia).  Sedangkan saat ini baru ada sekitar 400 ribu orang entrepreneur, 

untuk itulah entrepreneurship sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini perlu 

dilakukan karena keberadaan entrepreneur akan membuka lapangan pekerjaan 

baru dan meminimalisir kemiskinan di Indonesia. Jika diestimasi, seorang 

Entrepreneur bisa mempekerjakan satu  hingga tiga orang. Dampak serta manfaat 

yang timbul tentu akan dapat menurunkan tingkat pengangguran serta kemiskinan 

di Indonesia. Namun begitu ada banyak hal yang harus dipelajari untuk menjadi 
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seorang Entrepreneur, mindset, semangat serta perilaku yang sesuai dengan ciri-

ciri dan karakteristik Entrepreneur harus benar-benar dipahami dan dilaksanakan. 

Di Universitas Ciputra penulis telah mendapatkan beberapa diantaranya sebagai 

bekal untuk memulai suatu usaha. 

Ada banyak jenis usaha yang dapat dijadikan pilihan ladang pencaharian. 

Usaha Sarang Burung Walet adalah salah satunya. Sarang burung walet adalah 

sarang yang istimewa sebab sarang tersebut terbuat dari air liur burung walet yang 

dianggap mempunyai manfaat untuk kesehatan. Selain itu, sarang burung walet 

juga bisa digunakan untuk membuat sop yang sangat populer di negara China, 

terutama di Hong Kong. Sebagian besar sarang burung walet yang diekspor dari 

Indonesia juga di ekspor ke Hong Kong dan China.  

Sop sarang burung walet telah dikonsumsi oleh orang-orang China selama 

ribuan tahun. Seiring dengan meningkatnya perekonomian China, permintaan 

sarang burung walet juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, industri sarang 

walet di Asia dan terutama di Indonesia juga mengalami dampak kenaikan. 

Indonesia adalah negara yang menghasilkan sebagian besar sarang burung walet 

di dunia. Negara-negara lain yang juga menghasilkan sarang burung walet adalah 

Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Burma, Singapura, India dan Srilanka. 

Semua negara ini terletak di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia 

sebagian besar sarang burung walet dihasilkan di pulau Jawa dan budidaya 

dilakukan dengan menggunakan gedung walet. Gedung walet sangat populer di 

daerah Pasuruan, Gresik, Tuban, Semarang, Pekalongan dan Blora yang 

semuanya terletak di Jawa Tengah dan Jawa Timur (William Ditter, 2011).  
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Bidang usaha yang akan di teliti ini adalah bisnis sarang burung wallet di 

Jawa Timur. Usaha ini sudah di mulai sejak tahun 2009. Berdasarkan pemaparan 

William Ditter (2011) produk - produk yang di jual ada tiga tipe yaitu :  

 Tipe A : sarang burung wallet berwarna putih, bentuk cekung, dan 

kering 

 Tipe B : sarang burung wallet berwarna agak kekuningan, bentuk 

cekung dan basah 

 Tipe C : sudut/siku dari sarang burung wallet   

Setiap tipe tentunya memiliki masing – masing harga yang berbeda. 

Berdasarkan pengalaman biasanya konsumen pembersih sering mencari tipe C, 

selain harganya murah sarang burung tipe ini jarang ditemui. Permasalahan yang 

biasa terjadi di usaha ini adalah produk ini hanya dikonsumsi konsumen golongan 

menengah ke atas, karena kurang sadarnya pengkonsumsi sarang burung wallet di 

Jawa Timur. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka bisnis ini akhirnya dipilih oleh penulis 

karena dengan menjalankan usaha sarang burung walet ini penulis akan membuka 

peluang kerja bagi para pengangguran, yang berarti akan mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia yang tergolong cukup tinggi, selain itu dengan 

menjalankan usaha sarang burung walet ini penulis telah menambah jumlah 

entrepreneur di Indonesia, dan penulis berpeluang untuk memperoleh income 

yang lebih tinggi karena usaha sarang burung walet ini tergolong cukup 

menguntungkan karena mempunyai potensi peluang yang sangat besar untuk 

diekspor keluar negeri. 
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Dalam hal ini, penulis telah mengenali usaha sarang burung walet ini sejak 

kecil yaitu dari lingkungan di sekitar tempat tinggalnya serta dari kebiasaan 

sehari-hari yang rutin dilakukan berkaitan dengan usaha ini. Bekerja dengan 

ketenangan dan dengan diiringi musik merupakan hal yang sangat disukai oleh 

penulis, begitu pula dengan usaha sarang burung walet ini yang juga 

membutuhkan ketenangan untuk menjual produk ini ke para konsumen. Selain itu, 

penulis memiliki impian untuk mengekspor produk ini dan itu membutuhkan 

modal yang tidak kecil dan juga membutuhkan jam terbang tinggi sehingga 

keduanya itu dapat dimulai dijalankan sambil kuliah karena bisnis ini memiliki 

profit yang relatif besar . Selain itu, dalam mengerjakan bisnis ini diperlukan 

passion yang kuat agar dapat bekerja secara baik dan fokus, serta mampu 

mengalokasikan waktu antara pekerjaan ini dengan waktu kuliah seproporsional 

mungkin. Oleh karena itu, dengan adanya  passion  diharapakan penulis mampu 

mengoptimalkan waktu yang ada di tengah kesibukan kuliahnya, untuk tetap 

fokus menjalankan usaha sarang burung wallet. Dengan passion penulis akan 

merasa enjoy (menikmati) berbagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha sarang 

burung wallet. 

Semua bisnis selalu mempunyai risiko sehingga dalam menjalankan bisnis 

diperlukan mental yang tangguh untuk tidak mudah menyerah sesuai dengan sifat 

penulis yang selalu penasaran apabila sesuatu belum dapat diraihnya sehingga 

selalu berusaha untuk mencari cara mengantisipasinya. Bisnis ini sendiri memiliki 

risiko yang cukup besar karena harus membawa produk sarang burung wallet 

kotor dari supplier di Kalimantan ke Surabaya. Risikonya adalah perjalanan 
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produk ke Surabaya yang memiliki risiko rusak, perubahan kualitas produk 

ataupun hilang. Selain itu, setelah barang sampai kepada konsumen pada saat 

negosiasi, konsumen berpikir untuk menawar harga sampai seminimal mungkin 

karena konsumen berpikir tidak mungkin penulis mengembalikan produk ke 

supplier lagi apabila barang ini tidak laku, untuk itu penulis menyediakan 

beberapa pelanggan lain sebagai persiapan dengan adanya pembeli yang tidak 

berani dengan harga yang telah di tawarkan penulis. Oleh karena itu perlu 

diketahui juga, bahwa calculated risk taker memiliki peran penting dalam bisnis 

ini. 

Dari pemaparan tersebut, penulis memilih dua karakter dari tujuh 

karakteristik entrepreneur yang terpenting untuk bisnis sarang burung walet yaitu 

passion dan calculated risk taker. Maka, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah 

untuk mengetahui Peran Passion dan Calculated Risk Taker dalam Usaha 

Birdnest Aldo.  

 

B. Perumusan Masalah/Isu 

 Untuk menjadi seorang Entrepreneur yang handal dan sukses, seseorang 

harus mempunyai ciri serta karakteristik Entrepreneur. Ada banyak versi yang 

menyebutkan apa saja ciri serta karakteristik seorang Entrepreneur, namun secara 

umum definisi-definisi tersebut mempunyai kesamaan prinsip. 

Begitu pula dalam usaha Sarang Burung Walet ini, penulis dituntut untuk 

mampu menjalankan ciri serta karakteristik seorang Entrepreneur. Dari beberapa 

karakteristik Entrepreneur seperti: creation, innovation, risk undertake, passion, 
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general management, performance Inention, penulis memilih untuk mengangkat 

karakter passion serta Risk Taker, sehingga pernyataan penelitian dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran passion sebagai salah satu karakteristik Entrepreneur 

dalam usaha Birdnest Aldo. 

2. Bagaimana peran Calculated Risk Taker sebagai salah satu karakteristik 

Entrepreneur dalam usaha Birdnest Aldo. 

 

C. Tujuan Laporan 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui peran Passion sebagai salah satu karakteristik Entrepreneur 

dalam usaha Birdnest Aldo. 

2.  Mengetahui peran Calculated Risk Taker sebagai salah satu karakteristik 

Entrepreneur dalam usaha Birdnest Aldo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi yang terkait, 

yaitu : 

1.    Bagi Perusahaan 
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Bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan informasi yang dapat 

dipertimbangkan oleh perusahaan sehingga dapat dipergunakan dalam 

menentukan kebijakan. 

2.     Bagi Universitas 

Merupakan tambahan informasi dan sebagai bahan referensi perpustakaan  

bagi para peneliti selanjutnya di Fakultas Internasional Bussiness 

Management Universitas Ciputra Surabaya. 

 

E. Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah  mencakup kedua peran 

yaitu passion dan calculated risk taker dalam usaha Birdnest Aldo selama periode 

project yaitu yang dimulai semester 5 (lima) yaitu pada bulan Agustus 2009 

sampai dengan semester 7 (tujuh), Januari 2011, dimana penulis telah 

menjalankan usaha Birdnest Aldo ini sebelum project ini dimulai.  

  




