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ABSTRAK  

 

 Penelitian ini menekankan pada dua karakter entrepreneurship, yaitu passion 

dan market sensitivity. Passion merupakan semangat yang besar disertai emosi yang 

kuat, hasrat yang membara atau burning desire, sebuah determinasi untuk 

mewujudkan suatu tujuan (Gunawan, 2009:218). Sedangkan Market Sensitivity erat 

kaitannya dengan sensitivitas yang merupakan kepekaan dalam melihat fenomena 

yang ada di sekeliling dirinya (Syarief, 2008:110). Dua karakter tersebut sangat 

mempengaruhi dalam menciptakan bisnis baru (Startup Business). Penelitian ini 

menggunakan data project yang dilakukan oleh mahasiswa dari semester satu sampai 

dengan semester enam secara berkelanjutan dengan nama usaha Udifer Bags. 

Penelitian ini menggunakan metode historical research dengan menghubungkan 

antara peristiwa penting yang terjadi selama menjalankan bisnis dengan karakter 

Passion dan Market Sensitivity. Hasil dari penelitian ini akan memberikan implikasi 

berdasarkan refleksi dari mahasiswa yang menjalankan bisnis secara riil tentang 

karakter Passion dan Market Sensitivity. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya karakter Passion dan Market 

Sensitivity dalam menciptakan bisnis baru (Startup Business).  

Kata Kunci: Passion, market sensitivity, Startup Business 
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PENDAHULUAN 

Menurut Neil Blumenthal (2012) yang merupakan co - founder dan co-CEO 

dari  Warby Parker, Startup adalah a company working to solve a problem where the 

solution is not obvious and success is not guaranteed. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Startup Business adalah kegiatan perusahaan untuk 

menyelesaikan masalah di mana solusinya masih belum jelas dan kesuksesan 

bukanlah sebuah kepastian. Startup seringkali dikaitkan dengan kegiatan merintis 

bisnis atau usaha baru. Kegiatan startup business ini sangat direkomendasikan 

dikarenakan menurut Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha 

Kementerian Koperasi dan UKM, Chairul Djamhari (2013) menyebutkan, jumlah 

pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,26 persen sedangkan sebuah negara bisa 

berkembang bila jumlah pengusahanya minimal 2 persen. Sehingga untuk mencapai 

angka 2 persen tersebut, diperlukan lebih banyak lagi usaha baru yang tumbuh dan 

berkembang. 

Salah satu usaha baru yang sedang berkembang adalah Udifer Bags. Udifer 

Bags bergerak di bidang fashion dan dirintis oleh mahasiswa Universitas Ciputra. 

Bidang fashion dipilih dikarenakan menurut media Karya Indonesia yang diterbitkan 

oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia edisi 3 tahun 2011 menyatakan 

bahwa menurut data Kementerian Perdagangan tahun 2011, nilai tambah atau PDB 

yang dihasilkan oleh industri fashion adalah sebesar 44.3% dari total nilai tambah 

atau PDB yang dihasilkan oleh sektor industri kreatif. Menurut Badan Pusat 

Statistik, PDB biasa disingkat dengan Produk Domestik Bruto yang menggambarkan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara 

tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang atau jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi. Dikarenakan PDB ditentukan oleh jumlah nilai barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan, dapat dikatakan dengan jumlah PDB dari sektor fesyen 

yang cukup besar, maka besarlah pula tingkat produksi produk fashion di Indonesia 

maka cukup potensial lah usaha fashion di Indonesia. 

Sektor fashion yang digeluti oleh Udifer Bags adalah sektor Industri tas. Tas 

dipilih dikarenakan menurut Kim (2011:5) tas digunakan untuk mengekspresikan 

fashion dalam diri seseorang. Hal ini yang menyebabkan banyak orang 
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menghabiskan banyak waktu untuk melihat-lihat tas dan mau membayar lebih untuk 

tas yang sesuai dengan karakter dirinya. 

Selama kurang lebih 6 semester usaha Udifer Bags berjalan, dirasa terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari projek 

Udifer Bags, namun di antara beberapa faktor tersebut tentu terdapat beberapa faktor 

yang dirasa memegang peranan paling penting dalam menentukan laju pertumbuhan 

dari Udifer Bags yaitu karakter market sensitivity dan juga passion. 

Pengertian  market sensitivity menurut Ciputra (2009:20) adalah 

menggunakan imajinasi kreatif untuk fokus pada suatu potensi dan peluang yang 

dapat diraih pada sebuah fenomena. Wibowo dan Kusrianto (2010:16) mengutarakan 

bahwa market sensitivity adalah pandai dan berani mengambil peluang bisnis, 

dipelajari dengan sungguh-sungguh, direncanakan dengan baik, kemudian dijalankan 

dengan semangat yang tinggi sehingga dapat mengatasi segala hambatan yang ada. 

Karakter market sensitivity dirasa sangat berperan dalam perkembangan usaha 

Udifer Bags. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan usahanya, Pemilik Udifer Bags 

diharapkan memiliki kepekaan terhadap pasar dan lingkungan sekitar baik dalam 

segi harga, perilaku masyarakat, daya beli masyarakat hingga kebutuhan dari 

masyarakat. Bahkan harus peka pula terhadap usaha sejenis yang terdapat di pasar. 

Hasil dari kepekaan terhadap pasar tersebut akan digunakan sebagai pedoman segala 

tindakan dan keputusan pengembangan Udifer Bags, seperti memutuskan produk tas 

apa yang akan diproduksi selanjutnya, menentukan bahan dari tas yang akan 

diproduksi agar sesuai dengan target pasar yang dituju, bahkan dalam mengambil 

keputusan mengenai media promosi yang akan dipakai. 

Selain aspek Market Sensitivity, Passion juga merupakan aspek yang dirasa 

penting dalam menjalankan Udifer Bags. Definisi passion menurut Rene Suhardono 

(2010:56) adalah segala hal yang kita sukai atau minati sedemikian rupa sehingga 

kita tidak terpikirkan untuk tidak mengerjakannya. Oleh sebab itu, Passion inilah 

yang membuat segala usaha dari Udifer Bags yang terasa berat menjadi ringan 

dikarenakan kegemaran anggota dari usaha Udifer Bags atas produk berbau fashion 

sehingga menimbulkan rasa senang dalam melakukan segala tanggung jawab yang 

diberikan dalam usaha Udifer Bags.  
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Oleh karena latar belakang yang telah dijabarkan, dirasa perlu untuk 

meninjau seberapa besar pengaru dari karakter Passion dan Market Sensitivity 

terhadap suatu proses Startup Business yang dalam hal ini adalah proses Startup 

Business dari Udifer Bags. 

LANDASAN TEORI 

Passion 

Definisi Passion 

Passion dalam arti sederhana adalah semangat yang besar disertai emosi yang 

kuat, hasrat yang membara atau burning desire, sebuah determinasi untuk 

mewujudkan suatu tujuan (Gunawan, 2009:218). Para wirausahawan tersebut 

mengawali dan menjalankan usaha dengan pertumbuhan yang tinggi di mana mereka 

memiliki passion terhadap pekerjaannya dan perusahaannya. Para wirausahawan 

yang memiliki kesuksesan tinggi ini mencintai apa yang mereka kerjakan, dan ini 

ditunjukkan dalam setiap jalan yang ditempuhnya (Baron dan Shane, 2008:358). 

Manfaat Passion  

 Menurut definisi passion yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya 

menunjukkan bahwa passion diperlukan dalam menjalankan usaha, karena passion 

menunjukkan rasa cinta seseorang untuk menjalankan pekerjaan. Kecintaan ini 

menjadikan pengusaha melakukan apa saja yang terbaik demi kelangsungan bisnis 

yang dijalankan. Dalam penelitian yang dilakukan Baron dan Shane (2008:358-359) 

menunjukkan bahwa  

Passion termasuk salah satu faktor mempengaruhi pertumbuhan usaha baru. 

Cardon et al (dalam Svejeneva, Pederson, dan Vives, 2011:505) menjelaskan 

bahwa sebagai sebuah pendorong, keterikatan atau perasaan, passion memiliki 

pengaruh regulatif, membentuk kognisi dan perilaku. Passion merupakan sumber 

energi motivasi dan tenacity, yang menjadikan seseorang bertahan dalam sebuah 

tindakan. 
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Indikator Passion 

 Beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki karakter 

passion untuk startup bisnis ataupun tidak adalah individu tersebut memiliki 

semangat yang besar untuk selalu berinisiatif, dan bersikap royal dalam segala 

kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Gunawan, 2009:218) (Suharli, 2009:195), 

individu tersebut juga mencintai apa yang dikerjakan sehingga tidak memiliki 

pikiran untuk tidak mengerjakannya (Baron dan Shane, 2008:358) (Rene Suhardono 

2010:56), selain itu individu tersebut selalu semangat dalam seluruh aktivitas 

kewirausahaan (Svejenva, Pederson, dan Vives 2011:505). 

 

MARKET SENSITIVITY 

Definisi Market Sensitivity 

 Sensitivitas merupakan kepekaan dalam melihat fenomena yang ada di 

sekeliling dirinya (Syarief, 2008:110). Sensitivitas merupakan salah satu aspek 

fundamental yang harus dipenuhi oleh seorang pebisnis untuk mengembangkan 

kreativitas dan inovasi. Sebagaimana disebutkan oleh Kartajaya (2010:18) bahwa 

pebisnis atau pemasar menggunakan sensitivitas indra bisnisnya untuk memahami 

lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu sendiri meliputi empat faktor, yaitu change 

(perubahan), customer (pelanggan), competitor (pesaing), dan company 

(perusahaan). 

Manfaat Market Sensitivity 

 Market sensitivity sendiri secara sederhana memiliki pengertian 

kepekaan dalam melihat fenomena yang ada dan dapat memanfaatkannya 

sebagai sebuah peluang. Di mana cara yang digunakan untuk mengetahui 

fenomena yang terjadi di pasar tersebut adalah melalui riset dan hasil riset 

tersebut didapatkan dalam bentuk informasi. Informasi tersebut digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kesempatan pemasaran dan 

masalah-masalah yang ada, menciptakan, memperbaiki, dan mengevaluasi 

tindakan-tindakan pemasaran, memantu kinerja pemasaran, dan meningkatkan 

pemahaman pemasaran sebagai suatu proses (Gaspersz, 2012:15). 

 Selain itu, melalui informasi yang didapatkan dari riset terhadap 

fenomena yang terjadi dapat ditentukan pula strategi pemasaran yang berkaitan 
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dengan koordinasi dari produk dan pasar serta merupakan bagian dari aktivitas 

product supply secara keseluruhan. Strategik pemasaran tersebut berfokus pada 

menyesuaikan produk terhadap market niches, proyeksi pangsa pasar 

penentuan strategi distribusi dan penjualan, dan yang paling utama adalah 

menentukan keunggulan-keunggulan kompetitif yang akan menjadi paling 

berhasil dalam memasuki market niches yang diidentifikasi. (Gaspersz, 

2012:75) 

 Strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menghasilkan keunggulan 

kompetitif suatu perusahaan menurut Porter dalam Gaspersz (2012:77) adalah: 

1. Diferensiasi produk 

Membubuhkan inovasi pada produk yang ditawarkan sehingga 

terdapat perbedaan pada produk tersebut jika dibandingkan dengan 

produk lain yang ada di pasaran. 

2. Kepemimpinan biaya 

Menggunakan strategi untuk menawarkan produk dengan harga atau 

penawaran yang lebih baik daripada produk sebelumnya. 

3. Segmentasi pasar 

Memasarkan produk pada segmen pasar yang berbeda dari produk 

yang ada di pasaran sebelumnya atau pada segmen pasar khusus yang 

dituju. 

Indikator Market Sensitivity 

  Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa seorang individu memiliki 

sensitivitas terhadap pasar diantaranya adalah individu tersebut menggunakan 

imajinasi kreatif untuk fokus pada suatu potensi dan peluang yang dapat diraih pada 

sebuah fenomena (Ciputra, 2009:20), menggunakan indra bisnis untuk melihat 

kondisi pasar serta tajam dalam melihat segala kemungkinan, pada beberapa kasus, 

pembentukan mekanisme yang dapat mengidentifikasi peluang potensial (Kartajaya, 

2010:28) (Hisrich, et al 2008:12), dan juga individu tersebut selalu antusias 

mengikuti pergerakan pasar dan mendapatkan informasi dari pasar, baik informasi 

mengenai konsumen maupun pesaing (Longnecker, et al 2010:133). 

 

STARTUP BUSINESS 
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Definisi Startup Business 

 Startup Business didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan perusahaan 

dengan keterbasan sejarah, masih baru yang biasanya mengenai pencarian produk 

dan pasar Kidder (2012:13).  Di mana tujuan dari Startup Business adalah 

menemukan pasar yang cocok dengan produk dan jasa baru yang akan ditawarkan 

Kidder (2012:9). Pengusaha yang berada dalam masa Startup Business diibaratkan 

sedang menjalani sebuah perjalanan yang masih belum teridentifikasi serta terdapat 

hal-hal yang menakutkan dan mendebarkan sehingga diperlukan persiapan yang 

matang Kidder (2012:11) 

Hal-Hal dalam Startup Business 

 Dalam tahap Startup Business, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh pengusaha agar lebih memudahkan dalam menjalankan tahap Startup Business 

menurut Duncan (2011:16). Diantaranya adalah: 

1. Kategori dari usaha yang dibangun 

2. Usaha yang akan dibangun merupakan produk atau jasa 

3. Produk atau jasa yang ditawarkan bermacam-macam atau tunggal 

4. Biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan produk atau jasa tersebut 

5. Harga yang ditawarkan pada pelanggan 

6. Apakah margin harga realistis 

7. Kesesuaian produk atau jasa dan harga dengan kebutuhan pasar 

8. Penentuan jumlah pemasukan dan keuntungan yang ditargetkan 

KAJIAN EMPIRIS  

Hubungan Passion, Market Sensitivity, dan Startup Business 

Salah satu pengusaha Indonesia yang meraih keberhasilan dalam mengawali 

bisnisnya dikarenakan peranan karakter passion dan market sensitivity adalah Bapak 

Djoenaidi Djoesoef CEO dari PT KONIMEX. Sebelum mendirikan PT KONIMEX, 

beliau memiliki usaha yang dilakukan berdasar atas kegemaran dan kepercayaan 

beliau bahwa akan mendapatkan hal yang berharga melalui usaha tersebut, yaitu 

pemilik sekaligus pengobat dari toko obat Cina “Eng Thay Hoo”. Hal ini 

menunjukkan passion beliau yaitu di bidang farmasi yang selanjutnya dijadikan 

landasan beliau dalam membangun usaha PT KONIMEX. Produk pertama yang 
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beliau luncurkan adalah obat malaria Mexaquni, Sulfa, dan kapsul Tetraciline. Hal 

ini sesuai dengan prinsip karakteristik market sensitivity karena menurut pandangan 

beliau saat itu masyarakat sangat membutuhkan obat malaria dikarenakan banyaknya 

korban malaria. (Buchori, 2009:5-9) 

Setelah pengusaha dalam negeri, salah satu contoh pengusaha luar negeri 

yang berhasil mengkolaborasikan Startup Business dengan karakter passion dan 

market sensitivity sehingga tercipta keberhasilan adalah Elon Musk founder dari 

Paypal. Beliau memiliki kegemaran dan profesional di bidang teknologi dan 

perancangan. Selain itu almamater beliau adalah di bidang keuangan. Berdasarkan 

passion beliau tersebut, beliau mencoba melihat kebutuhan pasar yaitu belum 

fleksibelnya pembayaran pada pembelian online. Maka dikarenakan karakter market 

sensitivity beliau yang sangat kuat, beliau memulai startup business pada sebuah 

bisnis yang dinamakan X.COM. Bisnis tersebut bergerak pada jasa keuangan online 

dan dikenal dengan perusahaan perintis pembayaran online dengan media email. 

Setelah X.COM merger dengan perusahaan CONFINITY maka nama X.COM 

berubah menjadi PAYPAL Kidder (2012:214-215). 

METODE 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma penelitian kualitatif. 

Hal ini disebabkan oleh penelitian kualitatif melalui berbagai tahapan berpikir kritis-

ilmiah, yang mana seorang peneliti memulai berpikir secara induktif, yaitu 

menangkap fakta dan fenomena yang terjadi melalui pengamatan di lapangan, 

kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang 

diamati itu (Bungin, 2011:6).  

Jenis penelitian ini bersifat penelitian terapan. Penelitian terapan adalah 

penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu 

(Kuncoro 2009:7). Jenis dari penelitian terapan yang digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian evaluasi dikarenakan pada penelitian evaluasi, seluruh data 

dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk membuat 

keputusan tertentu. 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada laporan ini menggunakan 

metode dokumenter. Menurut Bungin (2011:124) metode dokumenter adalah salah 

satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam menelusuri data historis. Data 
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tersebut meliputi catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, 

pengalaman, dan kepercayaannya, memo, dokumentasi, beserta informasi yang 

dikeluarkan suatu lembaga seperti majalah, buletin yang disebarkan ke media massa. 

(Bungin, 2011:126). Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara mengamati secara 

langsung apa saja kejadian-kejadian dalam pengembangan usaha Udifer Bags lalu 

didokumentasikan serta dijelaskan mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Udifer Bags Singkat 

Udifer adalah sebuah usaha distributor ataupun supplier tas kepada para 

reseller maupun pada customer langsung. Tas yang disuplai maupun didistribusikan 

oleh Udifer merupakan tas dengan design yang unik dan masih jarang sekali terlihat 

di pasaran. Udifer memiliki singkatan “Unique and Different”. Nama awal dari 

Udifer adalah D’Varyfatic namun karena kesulitan dalam pembacaan maka nama 

tersebut diganti. 

Semester 1 

 Pada semester satu merupakan masa startup bisnis pada usaha Udifer. 

Dikarenakan Udifer bergerak di bidang industri fesyen yaitu pada produk tas, maka 

para anggota Udifer memutuskan untuk mencari pengrajin yang dapat memenuhi 

kapasitas pemesanan serta bentuk produk pesanan dari Udifer. Pencarian pengrajin 

ini berlangsung kurang lebih 5 bulan dan tetap dilaksanakan meskipun hari libur. Hal 

yang dilakukan personel Udifer ini menunjukkan karakter passion yang nampak 

dikarenakan sesuai dengan indikator mencintai apa yang dikerjakan sehingga kita 

tidak memiliki pikiran untuk tidak mengerjakannya (Baron dan Shane, 2008:358) 

Rene Suhardono,2010:56).  

 Udifer membubuhkan inovasi dalam setiap tas yang diproduksi dikarenakan 

personel dari Udifer melihat bahwa inovasi dalam bidang tas masih sangat jarang 

dan pasar mulai jenuh dengan produk yang ada di pasaran. Hal ini menunjukkan 

bahwa individu dari Udifer bersifat sensitif terhadap pasar dalam proses startup 

bisnis mereka dikarenakan sesuai dengan indikator Penggunaan indra bisnis untuk 

melihat kondisi pasar serta tajam dalam melihat segala kemungkinan, pada beberapa 
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kasus, pembentukan mekanisme yang dapat mengidentifikasi peluang potensial 

(Kartajaya, 2010:18) (Hisrich, et al, 2008:12).  

Semester 2 

 Pada semester 2 ini merupakan masa bagi Udifer untuk memperkenalkan 

produk dari Udifer kepada pasar sebagai salah satu langkah dari startup bisnis. 

Media yang dipakai oleh Udifer adalah dengan mengikuti pameran. Meskipun 

variasi keunikan yang ditawarkan belum terlalu banyak namun personel Udifer tetap 

dengan gigih memperkenalkan produk tersebut ke pasar dan dengan harapan 

mendapat calon customer pula. Hal ini sesuai dengan indikator Passion yaitu 

Memiliki semangat yang besar, imajinasi tiada batas, dan bersikap loyal dalam 

segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Gunawan, 2009:218) (Suharli, 

2009:195) 

 Di semester 2 ini terdapat fenomena masyarakat yaitu fenomena kompetisi 

sepak bola yaitu piala dunia. Personel dari Udifer pun melihat fenomena tersebut 

sering dijadikan peluang bisnis oleh beberapa usaha dengan memasukkan atribut 

ataupun corak piala dunia di dalam produk mereka. Udifer pun juga memproduksi 

tas dengan bentuk baju dengan corak kesebelasan yang bertanding di piala dunia. 

Perilaku ini sesuai dengan indikator dari market sensitivity yaitu penggunaan indra 

bisnis untuk melihat kondisi pasar serta tajam dalam melihat segala kemungkinan, 

pada beberapa kasus, pembentukan mekanisme yang dapat mengidentifikasi peluang 

potensial (Kartajaya, 2010:18) (Hisrich, et al, 2008:12). 

Semester 3  

 Pada semester tiga ini terdapat event yang digelar oleh Universitas tempat 

personel Udifer menuntut ilmu yaitu Universitas Ciputra. Event ini dinamakan 

“investor day” di mana pada event ini setiap tim usaha dapat meyakinkan investor 

agar dapat berinvestasi pada tim usaha yang dikehendaki. Dikarenakan dengan 

adanya investasi Udifer dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi, 

maka personel dari Udifer pun mempersiapkan event ini dengan baik. Mulai dengan 

membuka stand agar investor dapat melihat seluruh portofolio dari Udifer dan juga 

presentasi agar investor dapat berinteraksi langsung dengan anggota dari Udifer. 

Dikarenakan usaha keras yang dilakukan, Udifer pun mendapatkan penghargaan 

sebagai bisnis terbaik pada saat investor day. Perilaku ini sesuai dengan indikator 
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mencintai apa yang dikerjakan sehingga kita tidak memiliki pikiran untuk tidak 

mengerjakannya (Baron dan Shane, 2008:358) (Rene Suhardono, 2010:56). 

 Dikarenakan sebelumnya Udifer memproduksi tas pria, customer pun mulai 

mengajukan permintaan terhadap tas wanita. Personel dari Udifer pun membuat 

sketsa dan konsep tas wanita yang sesuai dengan trademark dari Udifer selama ini 

yaitu unik dan berbeda.Tas wanita dari Udifer ini mendapatkan respon yang baik 

dari customer. Perilaku dari anggota Udifer ini sesuai dengan indikator Selalu 

antusias mengikuti pergerakan pasar dan mendapatkan informasi dari pasar, baik 

informasi mengenai konsumen maupun pesaing (Longenecker, et al 2010:133). 

Semester 4 

 Dikarenakan penjualan dari Udifer semakin bertambah sehingga Udifer 

dirasa harus mencari penjahit lebih untuk menambah kapasitas produksi dari Udifer. 

Sistem ketenagakerjaan dari Udifer adalah outsource sehingga Udifer tidak perlu 

untuk membayar upah dari penjahit, namun membayar biaya pengerjaan. Personel 

dari Udifer pun mencari penjahit hingga ke luar kota hingga mendapatkan satu 

penjahit yang cocok dengan kualitas yang diinginkan oleh Udifer sehingga kapasitas 

produksi Udifer pun bertambah dan permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Hal yang 

dilakukan ini sesuai dengan indikator Mencintai apa yang dikerjakan sehingga kita 

tidak memiliki pikiran untuk tidak mengerjakannya (Baron dan Shane, 2008:358) 

(Rene Suhardono, 2010:56). 

 Personel Udifer melihat penjualan tas wanita dari Udifer sangatlah signifikan 

dan tas tersebut mendapatkan respon baik yang dapat diketahui dari repeat order 

para pelanggan. Karena hasil dari temuan personel Udifer ini, diputuskan merancang 

dan memproduksi kembali tas wanita dengan design lain untuk memenuhi 

permintaan dari pelanggan dari Udifer. Keputusan yang diambil oleh Udifer ini 

sesuai dengan indikator selalu antusias mengikuti pergerakan pasar dan mendapatkan 

informasi dari pasar, baik informasi mengenai konsumen maupun pesaing 

(Longenecker, et al , 2010:133). 

 

Semester 5 

 Pada semester 5 ini personel Udifer memutuskan untuk membagi Udifer 

menjadi 2 divisi yaitu divisi sport dan divisi fashion dikarenakan permintaan 
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customer terhadap tas berbentuk seragam sepak bola berkembang sama besarnya 

dengan tas wanita. Divisi sport akan mensupply produk yang bertemakan olahraga, 

sedangkan fashion akan mensupply produk yang bersifat fashionable. Dengan 

adanya 2 divisi ini maka personel Udifer harus bekerja lebih keras dan juga variasi 

dari produk dari Udifer sendiri pun harus menjadi semakin lebih banyak dikarenakan 

harus membuat 2 tema yaitu sport dan fashion. Keputusan yang diambil oleh 

personel Udifer ini menunjukkan spirit passion dan market sensitivity pula 

dikarenakan sesuai dengan indikator passion memiliki semangat yang besar, 

imajinasi tiada batas, dan bersikap loyal dalam segala kegiatan untuk mencapai suatu 

tujuan (Gunawan, 2009:218) (Suharli, 2009:195) dan indikator market sensitivity 

selalu antusias mengikuti pergerakan pasar dan mendapatkan informasi dari pasar, 

baik informasi mengenai konsumen maupun pesaing (Longenecker, et al ,2010:133) 

Semester 6 

 Pada semester 6 ini personel dari Udifer merasakan ketidakefektifitasan 

dalam bekerja. Di mana selama masa produksi dari tas Udifer, Udifer tidak memiliki 

jenis produk baru sehingga hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan dari 

Udifer. Personel Udifer pun mencari cara untuk mengatasi masalah ini dan solusi 

yang di ambil adalah anggota dari Udifer mencari supplier tas non-brand dan 

membranding ulang tas tersebut. Tas yang dipilih harus sesuai dengan trademark 

dari Udifer yaitu unik dan berbeda. Dikarenakan pada semester 6 ini masyarakat 

mulai semarak dengan mode-mode serta design-design dari negara Korea Selatan, 

maka selain unik kriteria dalam pengambilan produk adalah sesuai dengan mode 

yang sedang digemari oleh masyarakat yaitu mode dari negara Korea Selatan. Dari 

pengambilan tindakan ini penghasilan dari Udifer pun meningkat, serta pelanggan 

dari Udifer pun menjadi lebih puas dikarenakan variasi produk yang semakin banyak 

dan up to date. 

 Tindakan yang diambil oleh personel Udifer ini mencerminkan anggota 

Udifer memiliki karakter passion dan market sensitivity karena sesuai dengan 

indikator memiliki semangat yang besar, imajinasi tiada batas, dan bersikap loyal 

dalam segala kegiatan untuk mencapai suatu tujuan (Gunawan, 2009:218) (Suharli, 

2009:195) dan juga menggunakan imajinasi kreatif untuk fokus pada suatu potensi 

dan peluang yang dapat diraih pada sebuah fenomena (Ciputra, 2009:20). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalam proses perkembangan usaha Udifer banyak sekali peranan karakter 

passion dan market sensitivity yang ada dalam anggota personel Udifer yang 

menentukan perkembangan usaha Udifer. Terdapat kesimpulan-kesimpulan yang 

dapat diambil yaitu: 

1. Karakter passion merupakan karakter yang penting dalam startup 

bisnis. Dikarenakan karakter passion menyebabkan individu 

menyenangi pekerjaannya dan tidak merasa berat dalam melakukan 

pekerjaannya. Meskipun beratnya proses startup bisnis, namun 

dengan adanya karakter passion, semua pekerjaan yang berat  akan 

menjadi terasa ringan. 

2. Karakter market sensitivity adalah karakter yang akan memberi 

kemudahan untuk melihat fenomena apa saja yang terjadi di 

masyarakat. Proses startup bisnis dipenuhi dengan pilihan dan 

alternatif yang memerlukan adanya pengambilan keputusan dengan 

tegas. Dengan mudahnya melihat fenomena di masyarakat maka akan 

memudahkan setiap keputusan yang diambil dalam usaha. 

Saran 

Saran untuk pengusaha tas 

Dengan karakter passion, pengusaha akan selalu berusaha secara optimal dan 

terus mencari supplier tas dan pengrajin sehingga lini produk akan menjadi lebih 

banyak. Sedangkan, dengan karakter market sensitivity, distributor dapat mensurvei 

serta menentukan produk apa yang sedang digemari di pasaran. 

Saran untuk pembaca laporan 

 Karakter passion dan market sensitivity sangatlah penting bagi pembaca yang 

ingin memulai usaha. Dengan karakter passion segala pekerjaan yang berat akan 

terasa ringan dan tidak akan terpikir untuk tidak mengerjakan (Baron dan Shane, 

2008:358) dan (Rene Suhardono, 2010:56). Karakter market sensitivity akan 

mengurangi kesalahan dalam penentuan bidang usaha yang ditekuni (Ciputra, 

2009:20).  
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 Karakter passion dan market sensitivity juga penting bagi pembaca yang 

telah memiliki usaha. Karakter passion akan membuat pengusaha selalu semangat 

dalam seluruh kegiatan wirausaha (Svejeneva, Pederson, dan Vives, 2011:505). 

Dengan karakter market sensitivity pengusaha akan lebih memperhatikan dan juga 

lebih mencoba untuk memenuhi keinginan pelanggan baik yang sudah maupun 

belum dimiliki (Nic Peeling, 2008:126).  
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