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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia angka kemiskinan sangat tinggi dari segi perekonomian, 

banyak sekali penganguran yang ada di Indonesia sehingga menyebabkan 

Indonesia menjadi negara yang miskin. Menurut data BPS, di Jawa Timur tingkat 

penganguran terbuka mencapai 4,14% pada Februari 2012 (BPS JATIM, Senin 7 

Mei 2012). Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang cukup tinggi di 

daerah Jawa Timur yang merupakan pusat Industri. Menurut Ciputra, pendiri 

Universitas Ciputra Entrepreneurship Center (UCEC) untuk membangun ekonomi 

bangsa dibutuhkan minimal 2% entrepreneur dari keseluruhan populasi. Saat ini 

Indonesia baru memiliki entrepreneur 1,56% dari total populasinya, jika 

dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti China dan Jepang dengan 

jumlah entrepreneur 10% dari total populasi, Malaysia 5%, dan Singapura 7%. 

Terlebih lagi di Amerika, lebih dari 12% penduduknya menjadi entrepreneur 

(www.bisnis.com. Minggu, 04 Maret 2012 ). Saat ini Indonesia masih tertinggal, 

hal tersebut diakibatkan banyak masyarakat Indonesia yang lebih senang menjadi 

pegawai daripada membuka usaha sendiri terlebih parah lagi mental mereka 

terbentuk menjadi sebagai seorang pegawai dikarenakan adanya ketakutan untuk 

keluar dari zona nyaman mereka. 

 Banyak orang berpikir setelah lulus kuliah, mereka akan bekerja di 

perusahaan orang lain atau pada relasi orang tuanya. Namun beberapa tahun 

terakhir pembelajaran tentang entrepreneur sangat gencar dilakukan di Indonesia 
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mulai dari mahasiswa, para pegawai, dan penganguran-penganguran yang dirasa 

memiliki keterampilan dilatih untuk dapat menjadi seorang entrepreneur. 

 Banyak Universitas saat ini yang memberikan pengetahuan dan 

pembelajaran tentang entrepreneurship bagi mahasiswanya. Universitas Ciputra 

merupakan pelopor pembelajaran entrepreneurship kerap mendatangkan praktisi-

praktisi bisnis untuk mengajarkan pembelajaran entrepreneurship kepada 

mahasiswanya, hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan mental 

entrepreneur pada mahasiswanya, diharapkan setelah lulus dari kuliah mahasiswa 

tersebut telah memiliki usaha sendiri. 

Universitas Ciputra merupakan salah satu Universitas yang berbasis 

entrepreneurship di Indonesia. Universitas Ciputra adalah pelopor untuk 

pembelajaran yang seluruhnya berbasis entrepreneurship. Mahasiswa Universitas 

Ciputra diwajibkan untuk memiliki usaha sendiri yang juga akan digunakan 

sebagai acuan tugas akhir. Pada awal pembuatan proyek, mahasiswa diminta 

untuk membuat kelompok terdiri dari 10 orang untuk memulai bisnisnya, dimana 

bisnis yang dibuat harus memiliki inovasi. 

Pasar berkembang dan berubah secara tidak menentu sehingga dalam 

memasuki pasar diperlukan kejelian tentang apa yang diinginkan oleh pasar. Pada 

saat ini pasar tidak hanya menginginkan produk yang berkualitas baik saja, namun 

pasar telah mengarah untuk mencari ke barang-barang yang unik dan menarik 

serta memiliki diferensisasi dari barang-barang yang lain. Penulis melihat bahwa 

pasar terus berkembang dan kebutuhan pasar mulai beraneka ragam, maka Udifer 

muncul dengan tujuan untuk mencoba memenuhi kebutuhan pasar akan adanya 

barang-barang yang memiliki diferensiasi dibandingkan dengan yang lainnya. 
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Udifer menawarkan produk di bidang fesyen berupa tas yang berbentuk baju 

seragam bola. Penulis melihat bahwa dunia fesyen sangatlah cepat berubah dan 

dibutuhkan suatu diferensiasi untuk dapat bertahan di dalam perubahan tersebut. 

Berbagai survei telah dilakukan oleh Udifer untuk dapat melihat peluang apa yang 

bisa diambil dalam bidang fesyen ini, bidang fesyen sepak bola masih memiliki 

peluang pasar yang besar dimana Indonesia memiliki banyak pengemar sepak 

bola. 

 Dalam bisnis di bidang tas, Udifer telah memiliki pesaing yang telah 

memasuki pasar terlebih dahulu, sehingga tidaklah mudah bagi Udifer untuk 

masuk ke dalam bisnis tas tanpa melakukan suatu inovasi atau perubahan. Udifer 

merupakan suatu proyek yang bergerak di bisnis tas, di mana Udifer adalah salah 

satu dari bisnis yang di buka pada tanggal 5 Maret 2010. Pada semester 2 

mahasiswa Universitas Ciputra diharapkan memiliki bisnis yang dapat 

dikembangkan terus sampai lulus. Udifer sendiri merupakan sebuah perusahaan 

tas yang bergerak, di bidang fesyen tas. Udifer lebih mengedepankan kreativitas 

dan inovasi dalam pembuatan produk-produk yang diciptakan.  

Produk yang ditawarkan oleh Udifer berupa tas yang memiliki bentuk unik 

dan inovatif. Tas yang diproduksi memiliki diferensiasi dibandingkan dengan tas-

tas lain yang sekarang beredar di pasaran pada umumnya, diferensiasi produk 

Udifer terletak dari segi bentuk. Tas yang diproduksi di antaranya berbentuk baju 

seperti seragam sepak bola atau basket sehingga tas Udifer lebih dapat digunakan 

sebagai fesyen item dibandingkan dengan tas lainnya.  

Pada awalnya tidak mudah untuk menjual produk Udifer dikarenakan 

masyarakat belum mengenal produk dari Udifer sehingga Udifer harus melakukan 



  

4 

 

product knowladge kepada masyarakat.. Udifer pertama kali memperkenalkan 

produk di pasaran pada pameran di Tunjungan Plaza. Ketika pameran 

berlangsung antusias masyarakat terhadap produk Udifer sangat bagus, pada saat 

itu produk Udifer adalah tas berbentuk seragam sepak bola, karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia merupakan penggemar bola sehingga terdapat pangsa pasar 

yang cukup luas. "Indonesia adalah yang terbesar di Asia Pasifik, yakni mencapai 

54 persen penduduknya mencintai sepak bola", ungkap Managing Director 

Nielsen Steve Mitchell, Kamis (10/6/2010) di Jakarta. Sebanyak 68 persen di 

antaranya adalah laki-laki, dan sisanya sebesar 32 persen adalah perempuan. 

(kompasbola.com, Kamis, 10 Juni 2010). 

Pada mulanya penulis dan kelompok Udifer yang lain merasa takut bila 

produk Udifer ini tidak diterima oleh pasar. Hal tersebut dikarenakan produk 

Udifer masih baru dan bahkan tergolong barang yang cukup aneh, sehingga 

terdapat keraguan untuk memperkenalkan produk Udifer kepasaran. Berdasarkan 

survei yang dilakukan penulis dan anggota Udifer yang lainnya, maka penulis dan 

anggota Udifer mengambil resiko untuk mencoba memperkenalkan produk Udifer 

ini di pasaran. Produk Udifer pertama kali diperkenalkan adalah ketika pameran di 

Tunjungan Plaza Mall, dimana Udifer mendapatkan stan secara gratis dari 

Universitas Ciputra. Sebelum pameran berlangsung penulis dan anggota Udifer 

yang lain mengadakan rapat untuk memutuskan tidak mengikuti pameran tersebut 

karena resiko yang ada terlalu besar, namun setelah berdiskusi cukup lama maka 

diputuskan untuk tetap mengambil resiko tersebut dan mengikuti pameran.  

Penulis melihat bahwa barang dari Udifer dapat diterima oleh pasar hal itu 

ditunjukan dengan seluruh stok tas Udifer terjual habis. Pada perkembangan 
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proyek selanjutnya Udifer di bagi menjadi 2 divisi yaitu fesyen dan sport hal 

tersebut dilakukan agar kinerja Udifer dapat lebih fokus lagi dalam melihat 

pangsa pasar baru. 

Melihat dari permintaan pasar terhadap produk Udifer maka penulis dan 

anggota Udifer mendapat kepercayaan diri dan kembali melakukan produksi 

dengan jumlah yang meningkat. 

 

Gambar 1.1. Produksi Udifer 

Sumber : Data Internal Udifer 

Menurut penulis karakter yang paling mendasari perkembangan dari bisnis 

Udifer ini adalah karakter entrepreneur, calculated risk taker dan market 

sensitivity. Hampir semua keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan resiko 

yang mungkin terjadi dan melihat apakah terdapat peluang pasar dalam 

pengambilan keputusan tersebut. 

 

 

 

84 
120 96 72 

700 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

semester 2 semester 3 semester 4 semester 5 semester 6

Jumlah Produksi UDIFER Unit 



  

6 

 

B. PERUMUSAN TEMA PROYEK 

1. Bagaimana peran karakter calculated risk taker dalam perkembangan usaha 

Udifer ? 

2. Bagaimana peran karakter market sensitivity dalam perkembangan usaha 

Udifer ? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

1. Mengetahui peran karakter calculated risk taker dalam Perkembangan usaha 

Udifer. 

2. Mengetahui peran karakter market sensitivity dalam perkembangan usaha 

Udifer. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat bagi penulis:  

Menambah wawasan dan sebagai rujukan bagi penulis akan 

karakter entrepreneurship dalam usaha Udifer. 

2. Manfaat bagi pembaca: 

Sebagai sarana rujukan untuk mengetahui seberapa besar peran 

calculated risk taker dan market sensitivity dalam pasar di Indonesia. 

3. Manfaat bagi perusahaan: 

Sebagai sarana penelitian untuk mengetahui seberapa besar 

calculated risk taker dan market sensitivity mempengaruhi kinerja suatu 

perusahaan. 

E.  Lingkup Laporan 

Lingkup permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian akan menggunakan metode historis 
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Penelitian ini ditulis menggunakan metode historis dimana seluruh 

data yang digunakan adalah dengan memanfaatkan data-data yang dimiliki 

oleh proyek Udifer semenjak awal terbentuk pada Maret 2010 hingga 

pembuatan skripsi ini yaitu Juni 2012 atau selama 4 semester. 

2. Perkembangan proyek Udifer 

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data perkembangan Udifer 

mulai Maret 2010 – Juni 2012 dimana itu adalah tahun berdirinya Udifer 

hingga skripsi ini dibuat, dalam pembahasan perkembangan Udifer 

penulisaan lebih berfokus pada peran karakter entrepreneur yaitu 

calculated risk taker dan market sensitivity dalam perkembangan proyek 

Udifer 

3. Karakter Calculated risk taker  dari Udifer 

Penulis membahas karakter calculated risk taker dalam 

perkembangan yang dilalui oleh Udifer. Banyak hal yang telah dilalui oleh 

Udifer dalam memprediksi dan mengambil resiko dalam proses produksi 

tim yang sedang naik pamornya dan mengikuti event-event yang ada 

4. Karakter Market sensitivity dari Udifer 

Penulis membahas mengenai market sensitivity dari Udifer 

terutama dari bagaimana Udifer melihat peluang pasar dimana 

perkembangan di dunia fesyen sangat berkembang dan diferensiasi sangat 

diutamakan pada jaman sekarang. Pembahasan akan lebih menekankan 

pada bagaimana penulis dapat melihat peluang pasar yang ada dalam hal 

ini pangsa pasar baru bagi Udifer.  




