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KEWIRAUSAHAAN PIMPINAN PT. TIFFA MEDAN
MENUJU KEMANDIRIAN PERUSAHAAN

Rosinta Romauli Situmeang
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengetahuan kewirausahaan pimpinan PT.
Tiffa Medan dalam mewirausahakan lembaganya untuk mewujudkan PT. Tiffa yang mandiri,
(2) perbedaan pengetahuan pimpinan PT. Tiffa Medan tentang materi penataraan
kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utaradengan
pengetahuannya tentang kajian konsep kewirausahaan, (3) kontribusi pengetahuan
kewirausahaan pimpinan PT. Tiffa terhadap kemandirian perusahaan/PT. Tiffa Medan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan survey. Populasi penelitian ini adalah pimpinan PT. Tiffa di seluruh cabang di
Sumatera Utara yang sudah mengikuti penataran kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan
UKM Provinsi Sumatera Utara. Analisa data yang digunakan adalah deskripsi, komparatif dan
korelasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) pengetahuan kewirausahaan
pimpinan PT. Tiffa masih belum memadai, (2) pengetahuan pimpinan PT. Tiffa tentang
materi penataran kewirausahaan berbeda dan lebih rendah dari pada pengetahuannya tentang
kajian konsep kewirausahaan, sehingga materi penataran kewirausahaan Dinas Koperasi dan
Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sangat perlu dilengkapi dengan kajian konsep
kewirausahaan yang ditemukan dari penelitian ini, (3) pengetahuan kewirausahaa pimpinan
PT. Tiffa Medan nyata-nyata mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam mewujudkan
Perusahaan yang mandiri melalui usaha mewirausahakan PT. TIFFA Medan.

Kata kunci:Wirausaha, Koperasi dan UKM

PENDAHULUAN
Pada awal abad 20,

entrepreneurship atau kewirausahaan
menjadi satu kajian hangat karena
perannya yang penting dalam
pembangunan ekonomi. Schumpeter
(1934) yang mengatakan bahwa jika suatu
negara memiliki banyak entrepreneur,
negara tersebut pertumbuhan ekonominya
tinggi, yang akan melahirkan
pembangunan ekonomi yang tinggi. Jika
suatu negara ingin maju, jumlah
entrepreneurnya harus banyak.
Enterprenuership is driving force
behindeconomic growth. Kirzner
mengatakan bahwa kewirausahaan
merupakan bagian penting dalam
pembangunan.

Rasionalisasinya adalah jika
seseorang memiliki kewirausahaan, dia
akan memiliki karakteristik
motivasi/mimpi yang tinggi (need of
achievement), berani mencoba (risk taker),
innovative dan independence. Dengan
sifatnya ini, dengan sedikit saja peluang
dan kesempatan, dia mampu merubah,
menghasilkan sesuatu yang baru, relasi
baru, akumulasi modal, baik berupa
perbaikan usaha yang sudah ada
(upgrading) maupun menghasilkan usaha
baru. Dengan usaha ini, akan menggerakan
material/bahan baku untuk “berubah
bentuk” yang lebih bernilai sehingga
akhirnya konsumen mau membelinya.
Pada proses ini akan terjadi pertukaran
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barang dan jasa, baik berupa sumber daya
alam, uang, sumberdaya sosial,
kesempatan maupun sumber daya manusia.
Dalam ilmu ekonomi, jika terjadi hal
demikian, itu berarti ada pertumbuhan
ekonomi, dan jika ada pertumbuhan
ekonomi berarti ada pembangunan.

Terpaan badai krisis ekonomi yang
dialami bangsa Indonesia memberikan
dampak yang sangat besar terhadap dunia
pendidikan dan perekonomian bahkan
bentuk kewiusahaan. Baik secara langsung
maupun tidak langsung tidak langsung
dampak tersebut sangat menganggu
jalannya proses pendidikan dan
keterbukaan lapangan pekerjaan. Dimana
bahan dan keperluan menjadi mahal atau
harga jual melonjak naik, sehingga salah
satu perusahaan anak bangsa yang masih
berjalan yang di mulai tahun 1996, masih
bisa berjalan dikondisi itu, sehingga PT.
Tiffa Medan harus berusaha mengatasi
masalah tersebut dengan mencari sumber
dana lain, salah satunya adalah dengan
menempuh kewirausahaan PT. Tiffa
Medan. Kewirausahaan PT. Tiffa
merupakan inti dari program pembaharuan
pendidikan yang meliputi :restrukturisasi,
rekulturisasi dan refigurisasi
(Djojonegoro, 1997:42).

Untuk menanamkan  nilai-nilai
kewirausahaan menuntut pemilikan
pengetahuan kewirausahaan yang
memadai. Sementara itu dari berbagai hasil
penelitian yang dilakukan oleh : Usman
(1997), Widarto (1997), Sulistyaningsih
(1997), Sudarmadji (1997), dan penelitian
Wahyu Adi ( 1998), mengindikasikan
bahwa banyak pimpinan perusahaan belum
berhasil dalam mewirausahakan
lembaganya, dan sampai seberapa bear

perannya dalam mewirausahakan
lembaganya untuk mewujudkan
perusahaan yang mandiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Kewirausahaan menurut Kao
(1991:14) merupakan suatu usaha untuk
menciptakan nilai melalui pemanfaatan
peluang dan manajemen pengambilan
keputusan resiko. Hisrich dan Peters
(1992:10) mendefisikan kewirausahaan
sebagai suatu proses untuk menciptakan
sesuatu nilai yang berbeda dan
mengandung resiko melalui pemanfaatan
peluang dan usaha yang didukung oleh
finansial dan keterampilan dengan
mengutamakan kepuasan pihak-pihak yang
terkait. Sementara itu menurut Teriska
(1995:15) kewirausahaan merupakan suatu
usaha inovatif yang selalu menciptakan
sinergi, kepuasaan dan keuntungan bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam
menjalankan usahanya. Dari berbagai
defenisi diatas dapat disimpulkan
kewirausahaan merupakan suatu proses
usaha untuk menjalankan kegiatan inovatif
dan kreatif melalui pemanfaatan peluang
dan pengambilan resiko dengan
mengutamakan kepuasaan pihak-pihak
yang terkait.

Kewirausahaan ternyata juga sangat
berperan dalam perkembangan UKM.
Penelitian terdahulu menunjukkan, kinerja
industri kecil yang rendah
disebabkanbeberapa faktor antara lain
rendahnya karakteristik kewirausahaan
(poor entre-preneurial). Kewirausahaan
menjadi “motor penggerak” yang berperan
dalampembangunan industri. Dalam proses
industrialisasi diperlukan
sikapkewirausahaan dalam pembangunan
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ekonomi (Anderson, 2002; Amstrong
danTaylor, 2000).

Kewirausahaan juga bisa
berpengaruh langsung terhadap kinerja
usaha. Baum et al. (2001) mengatakan
bahwa sifat seseorang (yang bisa diukur
dariketegaran dalam menghadapi masalah,
sikap proaktif dan kegemaran
dalambekerja), kompetensi umum (yang
bisa diukur dari keahlian berorganisasi
dankemampuan melihat peluang),
kompetensi khusus yang dimilikinya
sepertikeahlian industri dan keahlian
teknik, serta motivasi (yang bisa diukur
dari visi,tujuan pertumbuhan dan self
efficacy), berpengaruh secara positif
terhadappertumbuhan usaha. Hampir
senada dengan Baum et al. (2001), Lee dan
Tsang(2001) menyimpulkan bahwa elemen
kewirausahaan seperti internal locus
ofcontrol, need for achievement,
extroversion, education experience dan self
re-liance mempengaruhi pertumbuhan
usaha.

Menurut ahli perilaku (behaviorits),
entrepreneurship sangat berperandalam
kesuksesan seseorang (Kets de Vries,
1977). Seseorang yang
memilikikewirausahaan tinggi dan
digabung dengan kemampuan manajerial
yangmemadai akan menyebabkan dia
sukses dalam usahanya (Priyanto, 2006).

Entrepreneurship juga berperan
dalam mengembangkan seseorang
sehingga memiliki keinginan untuk
memaksimalkan economic achievement
(McClelland, 1976) dan menyebabkan
seseorang bisa tahan uji, bisa fleksibel,
bias dipercaya, bisa mengatasi masalah
yang dihadapinya. Sementara itu
Barkham,1989; Pollock, 1989 dalam

Ghosh (1999) mengatakan bahwa skill,
attitude dan pencarian informasi pasar
merupakan faktor yang memberikan
kontribusi padakesuksesan perusahaan.

Ahli-ahli sosiologi mengatakan
bahwa entrepreneurship berperan dalam
mengintegrasikan, mengarbitrase dan
mengatur subsistem dalam masyarakatdan
ekonomi (Parsons and Smelser,1956).
Mereka para entrepreneur merupakanagen
perubahan dalam masyarakat dimana dia
tinggal (Barth, 1967). Storey(1982)
berpendapat bahwa entrepreneur
memegang peranan sebagai creator dalam
persaingan dan penciptaan lapangan kerja,
sebagai “benih” dimasa depandan sebagai
alternatif dalam hal menghubungkan the
bureaucratic employer-employee.
Sementara itu Hagen (1960) percaya
bahwa entrepreneur mampumemotivasi
masyarakat karena dia dipandang menjadi
kaum elit karenakesuksesannya di dunia
usaha.Entrepreneur bisa memberikan
inspirasi bagimasyarakat. Kemiskinan
sangat erat kaitannya dengan ketiadaan
kewirausahaan. Olehkarena itu, keberadaan
kewirausahaan mulai dari level individu,
organisasisampai masyarakat sangat terkait
erat dengan miskin atau tidaknya
masyarakat.Jika kewirausahaan tinggi,
maka kemiskinan akan rendah.

Pada penerapan manajemen
kewirausahaan menurut Stevenson
(1987:7) akan lebih menekankan pada
konsep perilaku manajerial yang meliputi :
(1) orientasi strategis, (2) Komitmen
terhadap peluang, (3) komitmen dan
control terhadap sumber daya, (4) konsep
manajemen, (5) kebijakan balas jasa.

Kuaratko dan Hodgets (1989:27)
serta William yang dikutip oleh Mutis
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(1995:18) menyimpulkan bahwa dari segi
organisasi terdapat dua macam wirausaha
yaitu : (1) wirausaha yang bekerja secara
mandiri atau swasta (entrepreneur) dan
wirausaha yang bekerja pada organisasi
pemerintah (Intrapreneur).

Sejarah dunia dalam pemaknaan
entrepreneurship telah dilakukan, mulai
dariabad 11. Pada waktu itu, pemaknaan
entrepreneurship baru sebatas “to do some-
thing” dan belum memiliki dimensi
ekonomi. Pada waktu itu,
entrepreneurshiplebih dikenal sebagai
entreprendre. Pada abad 13, pemaknaan
kewirausahaanberarti adventurer atau
undertaker, yang berarti petualang dan
pemberani. Pemaknaan kewirausahaan
terus berkembang sehingga pada abad 17
sampailah pada pemaknaan
entrepreneurship sebagai improving
economics yang dikembangkan oleh Say
dan Cantillon. Pada abad 18, Say
melanjutkaneksplorasi pemaknaan
kewirausahaan dengan mengartikan bahwa
kewirausahaan adalah aktivitas untuk
membawa dan menyatukan faktor produksi
untuk diproses menjadi produksi yang
memiliki nilai.

Dari kajian teoritis atau tinjauan
pustaka diatas dapat disimpulkan bahwa
dalam mewirausahakan perusahaan akan
berhasil apabila pimpinan perusahaan
mampu menerapkan konsep manajemen
kewirausahaan melalui lima dimensi
utamanya. Dalam dimensi oriantasi
strategis, ia harus dapat berperan sebagai
entrepreneur yang mempunyai
karakteristik : visi jauh kedepan,
mempunyai keterampilan konseptual,
mempunyai keterampilan social, dan
mampu memasarkan dengan baik.

Sedangkan dalam dimensi komitmen
terhadap peluang, ia harus dapat
memerankan karakteristik entrepreneur
yang meliputi : kreatif, inovatif, intuitif,
berani mengambil resiko, percaya diri,
suka belajar dari kesalahan, memahami
lingkungan.

Akhirnya dalam dimensi kebijakan
balas jasa, ia harus dapat berperan sebagai
entrepreneur yang mempunyai karakter :
mempunyai motif yang kuat untuk
mencapai tujuan dan pelayanan
memuaskan segala pihak. Dalam usaha
mewirausakan perusahaan tersebut
seharusnya pimpinan perusahaan selalu
berusaha mengenal dan memanfaatkan
lingkungannya baik internal maupun
eksternal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan
adalah kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan survey.Penelitian ini dilakukan
dengan mengikutsertakan seluruh populasi
yang dari pimpinan Perusahaan PT. Tiffa
di Sumatera Utara yang sudah mengikuti
penataran kewirausahaan dari Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera
Utara. Metode pengumpulan data yang
dilakukan adalah tes untuk mengumpulkan
data pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan PT. Tiffa Se-Sumut, sedangkan
untuk mengumpulkan data efektivitas
pengelolaan unit produksi digunakan
angket, observasi, wawancara serta
dokumentasi. Sebelum instrument
digunakan untuk mengambil data, maka
dilakukan uji validasi, uji reliabilitas, uji
tingkat kesukaran dan uji daya beda. Dari
hasil uji coba diketahui bahwa instrument
sudah layak digunakan untuk mengambil
data. Teknik analisis data yang digunakan
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meliputi : analisis statistik deskriptif,
analisis statistik komparatif, dan analisa
statistik korelasional. Pedoman yang
digunakan untuk menginterprestasi
pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan adalah seperti  yang dikemukan
oleh Hawkins dan Turia (1993:89) yaitu
bahwa apabila pengetahuan kewirausahaan
mencapai nilai 86-100 dikatakan “sangat
memadai”, 76-85 dikatakan “memadai”,
61-75 dikatakan “cukup”, 36-60 dikatakan
“kurang memadai” dan 0-35 dikatakan “
tidak memadai”. Adapun untuk
mengetahui tingkat kemandirian
perusahaan diambil dari efektivitas
pengelolaan unit produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewirausahaan Pimpinan
Perusahaan
Dari hasil penelitian ini ditemukan

bahwa pengetahuan  kewirausahaan
pimpinan perusahaan dalam dimensi
pertama yaitu orientasi strategis mencapai
nilai 86.11, sehingga dapat dikatakan
bahwa pengetahuannya dalam dimensi ini
sudah memadai. Hal ini berarti pimpinan
perusahaan sudah mempunyai kemampuan
yang memadai untuk menggunakan
pendekatan kewirausahaan secara umum
sebelum dijabarkan menjadi pendekatan-
pendekatan khusus atau taktis pelaksanaan
dalam rencana usaha bisnisnya. Dengan
demikian dalam merumuskan stretegi
perusahaannya, pimpinan perusahaan
sudah mendasarkan pada pendekatan
kewirausahaan yang lebih menekankan
penggunaan peluang yang muncul dari
sumber dayanya. Hal-hal yang mendorong
pimpinan perusahaan sebagai entrepreneur
untuk cenderung memakai pendekatan
kewirausahaan dalam merumuskan
strateginya antara lain : (a) penurunan

peluang, dimana peluang yang lama sudah
tidak relevan untuk dipakai sehingga perlu
menganalisis peluang baru, (b) perubahan
pada bidang teknologi yang menciptakan
peluang baru pada saat peluang yang lama
sudah ketinggalan jaman, (c) perubahan
pada bidang ekonomi yang menyebabkan
perubahan dalam hal ini kesediaan
konsumen untuk membayar barang atau
jasa yang baru. Hal ini sangat dirasakan
terutama setelah bangsa Indonesia
mengalami krisis ekonomi sehingga
menyebabkan penurunan daya beli
konsumen. (d) perubahan nilai social yang
akan menyebabkan perubahan pada gaya
dan standar hidup baru sesuai dengan
keadaan saat ini., (e) perubahan peran
politik yang sedang bergejolak sehingga
mempengaruhi kompetisi melalui
deregulasi, keamanan produk dan standar
baru.

Pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan dalam dimensi kedua yaitu :
komitmen terhadap peluang dalam
penelitian ini ditemukan mencapai nilai
84.03 sehingga dapat diketahui bahwa
pengetahuannya dalam dimensi ini sudah
memadai. Hal ini berarrti pimpinan
perusahaan sudah mampu memanfaatkan
setiap peluang yang ada dengan
menggunakan pendekatan kewirausahaan.
Hal ini dikarenakan  ia sudah memiliki
pengetahuan untuk memahami bisnis
dengan sangat baik sehingga bukan hanya
membuat komitmen lebih dahulu
dibandingkan orang lain, tetapi juga
mengetahui kapan harus keluar  dari suatu
bisnis.

Temuan lain dari penelitian ini adalah
pengetahuan  kewirausahaan pimpinan
perusahaan dalam dimensi ketiga yaitu
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komitmen dan control terhadap sumber
daya mencapai nilai 56.82 sehingga dapat
dikatakan bahwa pengetahuannya dalam
dimensi ini belum memadai, hal ini berarti
dalam membuat komitmen dan dalam
mengkontrol sumber dayanya. Pimpinan
perusahaan masih menemui hambatan
untuk menggunakan pendekatan
kewirausahaan. Pendekatan kewirausahan
dalam dimensi ini lebih menekankan pada
usaha untuk mendapatkan peluang yang
maksimal dari sumber daya yang minimal,
disamping juga menekankan pada
kemampuan untuk menggunakan sumber
daya secara efektif. Sebaliknya karena
pengetahuan pimpinan perusahaan belum
memadai dalam dimensi ketiga tersebut
maka ia akan terkondisikan untuk
menggunakan pendekatan administrative
dalam membuat komitmen dan dalam
mengontrol sumber daya adalah, (a)
keinginan untuk mengurangi resiko dengan
menambah sumber daya, (b) penambahan
sumber daya untuk meningkatkan
keuntungan jangka pendek, (c) kecepatan
eksekusi akan mengalami peningkatan bila
pimpinan perusahaan memiliki hak untuk
melakukan tindakan tertentu tanpa harus
bernegosiasi terlebih dahulu, (d) efesiensi
yang memungkinkan usaha bisnisnya
untuk memperoleh keuntungan paling
tidak untuk jangka waktu pendek dan (e)
system alokasi modal yang pada umumnya
dirancang untuk pembuatan keputusan
sekali waktu/janga pendek.

Dari penelitian juga ditemukan bahwa
pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan dalam dimensi keempat yaitu
konsep manajemen mencapai nilai 56.82
sehingga dapat dikatakan bahwa
pengetahuannya dalam  dimensi ini belum
memadai. Hal ini berarti dalam

menerapkan dan melaksanakan manajemen
usaha bisnisnya, pimpinan perusahaan
masih menemui kesulitan untuk
menggunakan manajemen kewirausahan
yang lebih menekankan pada fleksibilitas
melalui pemakaian struktur organisasi
yang bersifat mendatar (flat managemen).

Pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan dalam dimensi kelima yaitu
kebijakan balas jasa dari penelitian ini
ketahui mencapai nilai 86.11 sehingga
dapat dikatakan bahwa pengetahuannya
dalam dimensi ini sudah memadai. Dengan
demikian dalam membuat kebijakan balas
jasa terhadap orang lain yang telah
memberikan kontribusi bagi keberhasilan
usahanya, pimpinan perusahaan sudah
mampu menggunakan pendekatan
kewirausahaan. Pendekatan ini lebih
menekankan pada pemberian perhatian
yang lebih kepada para investornya
maupun para karyawannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa
pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan secara keseluruhan
(komprehensif) mencapai nilai 73.94
sehingga dapat dikatakan bahwa
pengetahuan kewirausahaan pimpinan
perusahaan belum memadai. Berdasarkan
hasil penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa pimpinan perusahaan belum
mempunyai pengetahuan kewirausahaan
yang memadai untuk mendukung program
pembaharuan pendidikan kewirausahaan
yaitu : restrukturisasi, rekulturisasi dan
refigurisasi, guna menuju perusahaan yang
mandiri melalui usaha mewirausahakan
perusahaannya. Dalam dimensi
restrukturisasi, berarti pimpinan
perusahaan tersebut belum mempunyai
pengetahuan  yang memadai untuk



Jurnal Akuntansi Prima Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6136

48

melakukan perubahan dari pendekatan
supply driven ke pendekatan demand
driven, sebab untuk melalukan perubahan
tersebut diperlukan pengetahuan
kewirausahaan yang memadai. Dengan
demikian para pimpinan perusahaan akan
mengalami kesulitan dalam menerapkan
pendekatan demand driven dalam
mengelola perusahaannya, termasuk dalam
mengelola usaha bisnisnya seperti
produksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan didapatkan kesimpulan
sebagai berikut :

a. Pengetahuan kewirausahaan
pimpinan perusahaan dalam
dimensi orientasi strategi mencapai
nilai 86.11 sehingga dapat
dikatakan sudah memadai

b. Pengetahuan kewirausahan
pimpinan perusahaan dalam
dimensi komitmen terdapat peluang
mencapai nilai 84.03 sehingga
dapat dikatakan sudah memadai

c. Pengetahuan kewirausahan
pimpinan perusahaan dalam
dimensi komitmen terdapat dan
control terhadap sumber daya baru
mencapai nilai 56.82 sehingga
dapat dikatakan belum memadai.

d. Pengetahuan kewirausahan
pimpinan perusahaan dalam
dimensi konsep manajemen baru
mencapai nilai 56.82  sehingga
dapat dikatakan belum memadai

e. Pengetahuan kewirausahan
pimpinan perusahaan dalam
dimensi kebijakan balas jasa
mencapai nilai 86.11 sehingga
dapat dikatakan sudah memadai

f. Pengetahuan kewirausahan
pimpinan perusahaan secara
keseluruhan baru mencapai nilai

73.94 sehingga dapat dikatakan
belum memadai

g. Terdapat perbedaan pengetahuan
kewirausahaan pimpinan
perusahaan antara pengetahuan
tentan materi penataran dengan
pengetahuannya tentang kajian
konsep kewirausahaan dalam
penelitian  ini

h. Terdapat kontribusi kewirausahaan
pimpinan perusahaan terhadap
usaha untuk mewirausahakan
perusahaannya ke dalam hasil
produknya.

Saran-saran yang diajukan berdasarkan
penelitian ini adalah :

a. Keinginan untuk mewujudkan
perusahaan yang mandiri melalui
usaha mewirausahakan hasil
produk perusahaan hanya akan
terlaksana dengan baik apabila
pengetahuan kewirausahaan
pimpinan perusahaan sudah
memadai. Untuk Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Sumatera Utara
sangat perlu mengefektifkan
penataran kewirausahaan bagi
pimpinan perusahaan dan
melengkapi materinya dengan
kajian konsep kewirausahaan yang
ditemukan  dalam penelitian ini.

b. Calon pimpinan perusahaan sangat
perlu diberikan penataran
kewirausahaan dengan materi
penataran yang sudah ditambah
dengan kajian konsep kewirausahan
yang ditemukan dari penelitian ini.
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