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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Selama tiga dasa warsa perekonomian Indonesia mengalami 

perkembangan yang sangat pesat yang pada akhirnya terpuruk diterjang krisis 

moneter yang berkepanjangan, krisis moneter yang dialami saat ini 

menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum mempunyai ketangguhan dalam 

perekonomian. Sektor riil yang selama ini menjadi andalan sumber 

penerimaan negara seolah-olah berhenti, para pelaku ekonomi baik 

pemerintahan (BUMN), sektor swasta (perusahaan-perusahaan swasta) dan 

koperasi banyak yang tidak lagi bisa bangkit untuk menjalani usahanya. 

Setiap badan usaha yang didirikan baik BUMN, perusahaan-

perusahaan swasta maupun koperasi pada dasarnya mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai, yang salah satunya adalah untuk memperoleh laba yang 

sebesar-besarnya. Dalam menjalankan operasinya diarahkan pada pencapaian 

tujuan yang bersifat ideal dan tujuan yang bersifat komersial. Tujuan yang 

bersifat ideal antara lain meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi 

pengangguran, memberi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan tujuan 

ideal lainnya. Sedangkan tujuan yang bersifat komersial antara lain 

memperoleh keuntungan optimal dan dilanjutkan dengan pengembangan 

usaha guna kelangsungan hidup perusahaan yang ada. 

Melihat kondisi yang demikian diharapkan munculnya masyarakat 

yang kreatif yang memiliki jiwa semangat kewirausahaan berdasarkan norma-
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norma yang sudah ditentukan dan dapat menolong dirinya sendiri dalam 

menjalankan usahanya, pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, 

keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini peluang kerja 

haruslah cukup menjanjikan tidak memerlukan modal yang relatif besar, tidak 

memerlukan pendidikan (khusus) tinggi, salah satu alternatif yang mungkin 

adalah sektor informal. 

Sektor informal merupakan unit usaha berskala kecil yang 
memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan 
pokok menciptakan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dimana 
dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh modal dan keterampilan 
(Demartoto, 2000:23). 
 

Bagi pelaku sektor informal sebagai wiraswastawan tidak cukup hanya 

memiliki keberanian, kreativitas, dinamis dan memahami kebutuhan, tetapi 

mereka perlu mendapatkan perlindungan dalam kebijaksanaan. Seorang 

wirausahaan bukan manusia hasil cetakan meliankan seseorang yang memiliki 

kualitas pribadi yang menonjol yang nampak dari sikap, motivasi dan perilaku 

yang mendasarinya (Tarmudji, 2000:4). Jiwa kewirausahaan tidak bisa berdiri 

hanya dalam dirinya sendiri, jiwa kewirausahaan berkaitan dengan sistem 

ekonomi serta keseluruhan. Oleh karena itu, kreativitas wirausaha agar 

berkembang harus memerlukan suatu lingkungan pendukung yang berupa 

sarana usaha pembinaan dan pengembangan. 

Sektor informal ini termasuk industri kerajinan meubel yang bergerak 

dalam bidang industri furniture, sektor ini mempunyai andil yang cukup besar 

dalam mengatasi masalah pengangguran. Secara konseptual mereka yang 

berkecimpung dalam sektor informal mempunyai orientasi yang lebih 
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mendasar yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri bahkan untuk orang lain. 

Dengan perkembangan industri kecil, pemerintah menaruh harapan 

terciptanya perluasan dan pemerataan bagi masyarakat, terpacunya 

pembangunan daerah serta dapat memperkenalkan hasil-hasil industri kecil 

kepada bangsa lain. 

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam industri diantaranya adalah 

modal, bahan baku, tenaga kerja. Kewirausahaan merupakan salah satu faktor 

produksi yang ada saat ini, disamping faktor modal, tenaga kerja dan sumber 

daya alam (Sulipan, 2007. dikutip pada situs http://tantiarama.tripod.com. 

Kewirausahaan merupakan modal yang ada pada diri manusia untuk dapat 

merangkum empat faktor produksi lainnya dalam proses produksi dengan 

alternatif-alternatif kombinasi baru antara faktor-faktor produksi untuk 

menghasilkan strategi dalam berusaha yang berbeda. Kewirausahaan sendiri 

merupakan konsepsi, maka untuk menerapkannya dalam kegiatan usaha 

haruslah diwujudkan dalam berbagai tindakan (perilaku), bisa saja seseorang 

punya potensi kewirausahaan yang bagus tetapi tidak pernah diwujudkan 

potensi itu dalam perilaku maka potensi itu hanya tinggal potensi yang tidak 

punya makna dalam dunia bisnis riil. Perilaku kewirausahaan sebagai wujud 

kongkret dan faktor kewirausahaan haruslah ada dalam aktivitas bisnis, 

mengingat faktor ini sangat penting karena menunjang kemajuan usaha. 

Banyak perusahaan yang muncul dan tumbuh menjadi besar berkat polesan 

tangan para wirausahawan yang mampu bertindak sebagai wirausaha yang 

profesional. 
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Faktor modal merupakan titik kunci dari setiap industri dimana modal 

yang besar akan berpengaruh terhadap besarnya bahan baku dan tenaga kerja. 

Tersedianya bahan baku dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan 

harga yang dapat dijangkau akan memperlancar dalam berproduksi yang pada 

gilirannya akan meningkatkan produksi dan dapat meningkatkan jumlah laba 

usaha yang didapat oleh para pengusaha. 

Industri kerajinan meubel yang ada di Kecamatan Sambi bergerak 

dalam bidang industri furniture. Persaingan dalam dunia industri yang ada 

sekarang ini menuntut bagi para pengusaha dan manajer pemasaran untuk 

terus mengevaluasi kinerja dan pasar yang berkembang. Hal ini perlu 

diperhatikan oleh pihak perusahaan agar strategi pemasaran yang diharapkan 

oleh perusahaan dapat memenuhi target penjualan yang telah ditentukan. 

Perubahan dan kondisi pasar sangat tidak dapat ditebak mulai dari keinginan 

konsumen sampai dengan strategi pesaing bisnis yang lain yang perlu 

diperhatikan guna meningkatkan penjualan dan produktivitas perusahaan. 

Semakin tingginya persaingan antar bangsa mengakibatkan semakin 

kompleknya tantangan yang harus dihadapi oleh sumber daya yang dimiliki 

oleh pengusaha meubel. Dalam menghadapi persaingan global dan 

perdagangan bebas seperti sekarang ini kemampuan kewirausahaan sangat 

penting. Hal-hal yang menyangkut berapa tingkat produksi masing-masing 

industri sesuai dengan permintaan dan keterbatasan fasilitas produksi serta 

menentukan bagaimana dan kapan laba yang akan dicapai. Dalam masalah ini 

diharapkan parusahaan dapat mengatasi dan menghadapi persaingan antar 
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perusahaan yang memasarkan produk yang sejenis, sehingga perusahaan dapat 

memperoleh keuntungan yang besar. 

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH PERILAKU KEWIRAUSAHAAN, SEGMENTASI 

PASAR DAN MODAL USAHA TERHADAP LABA USAHA INDUSTRI 

KERAJINAN MEUBEL DI SAMBI BOYOLALI”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai dan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penafsiran judul, maka perlu dijelaskan tentang 

batasan masalah yang diteliti. Adapun batasan-batasan masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya mencari pengaruh perilaku kewirausahaan, segmentasi 

pasar dan modal usaha terhadap laba usaha industri kerajinan meubel di 

Kec. Sambi Kab. Boyolali. 

2. Perilaku kewirausahaan meliputi sikap percaya diri, berorientasi tugas dan 

hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa 

depan, kreativitas dan inovasi. 

3. Segmentasi pasar dibatasi pada segmen yang dilakukan oleh pengusaha 

industri kerajinan meubel yang ditinjau dari luas daya beli, segmen cukup 

besar, segmen yang dapat dibedakan dan segmen yang dapat dijangkau.  

4. Modal usaha yang berupa uang dan sarana usaha yang dimiliki industri 

kerajinan meubel. 
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5. Laba usaha yang diperoleh industri kerajinan meubel dalam kurun waktu 

satu bulan. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara perilaku kewirausahaan terhadap 

laba usaha industri kerajinan meubel di Kec. Sambi Boyolali? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara segmentasi pasar terhadap laba 

usaha industri kerajinan meubel di Kec. Sambi Boyolali? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara modal usaha terhadap laba usaha 

industri kerajinan meubel di Kec. Sambi Boyolali? 

4. Adakah pengaruh perilaku kewirausahaan, segmentasi pasar dan modal 

usaha secara bersama-sama terhadap laba usaha industri kerajinan meubel 

di Kec. Sambi Boyolali? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat bekerja secara terarah baik 

dalam mencari data dan pemecahan masalah, adapun tujuan dari penelitian 

tersebut adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perilaku kewirausahaan terhadap laba usaha industri 

kerajinan meubel. 
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2. Mengetahui pengaruh segmentasi pasar terhadap laba usaha industri 

kerajinan meubel. 

3. Mengetahui pengaruh modal usaha terhadap laba usaha industri kerajinan 

meubel. 

4. Mengetahui pengaruh perilaku kewirausahaan, segmentasi pasar dan 

modal usaha secara bersama-sama terhadap laba usaha industri kerajinan 

meubel. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi industri kerajinan meubel  

Sebagai bahan masukan pentingnya faktor perilaku kewirausahaan, 

segmentasi pasar dan modal usaha terhadap peningkatan laba usaha 

industri kerajinan meubel. 

2. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan 

secara teoritis dan secara praktis. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan sistematika penulisan secara sistematis sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang 

dipergunakan dalam pembahasan permasalahan. Teori-teori 

tersebut antara lain pengertian laba usaha, pengertian 

kewirausahaan, perilaku kewirausahaan, pengertian segmentasi 

pasar, industri kerajinan meubel, kerangka pemikiran dan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan tentang pengertian metode penelitian, 

jenis metode penelitian, penentuan obyek penelitian, variabel 

penelitian,  teknik pengumpulan data, dan teknik analsis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, 

penyajian data, analisa data dan pembahasan dari hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

  

 

 

 

 

 




