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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 merupakan momen 

yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Krisis ini telah 

mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar 

satu persatu pailit karena harga bahan baku impor meningkat secara drastis, 

biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap 

dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk 

turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan sehingga banyak 

perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usahanya karena tingkat suku 

bunga Bank yang tinggi. Berbeda dengan Usaha Kecil dan Menengah yang 

tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah jumlahnya. 

Usaha Kecil dan Menengah hadir sebagai suatu solusi dari sistem 

perekonomian yang sehat. Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu 

sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis 

global yang melanda dunia. Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran 

yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di 

Negara kita sejak beberapa tahun yang lalu, banyak usaha berskala besar yang 

mengalami stagnansi bahkan berhenti aktifitasnya, tetapi sektor Usaha Kecil 

dan Menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. 
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Usaha Kecil dan Menengah dapat bertahan di tengah krisis moneter 

tahun 1997 lalu karena ada beberapa alasan. Pertama, sebagian besar Usaha 

Kecil dan Menengah memproduksi barang konsumsi dan jasa dengan 

elastisitas permintaan terhadap pendapatan rendah, maka tingkat pendapatan 

rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang 

yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak 

berpengaruh terhadap permintaan. Kedua, sebagian besar Usaha Kecil dan 

Menengah tidak mendapat modal dari Bank sehingga implikasi keterpurukan 

sektor perbankan dan naiknya suku bunga Bank tidak banyak mempengaruhi 

sektor ini. Di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah masih mempergunakan 

modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.  

Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 

Oktober 2008 mengemukakan bahwa Usaha Kecil dan Menengah terbukti 

tahan terhadap krisis dan mampu survive karena beberapa hal. Pertama, tidak 

memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena 

mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, 

berorientasi ekspor. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia 

selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta 

difokuskan pada Usaha Kecil dan Menengah, terlebih lagi unit usaha ini 

seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan 

belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya. 

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah perlu mendapatkan perhatian 

yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang 
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lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah 

kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya 

Usaha Kecil dan Menengah. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam 

memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah disamping mengembangkan 

kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan 

pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. 

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menjadi sangat strategis, 

karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi 

masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar 

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Permasalahan yang 

dihadapi oleh usaha kecil menengah pada umumnya berkaitan dengan 

kemampuan manajemen atau pengelolaan yang kurang profesional, hal ini 

disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki wirausahawan masih terbatas. 

Masalah-masalah manajemen ini meliputi masalah struktur permodalan, 

personalia dan pemasaran. Selain itu, masalah teknis yang sering dijumpai 

seperti masalah sistem administrasi keuangan dan manajemen yang masih 

belum dipisahkan dari kepemilikan dan pengelolaan usaha dengan keluarga. 

Melihat kinerja Usaha Kecil dan Menengah selama ini tidak sepenuhnya 

mendapat dukungan dari pemerintah, karena mereka dapat bekerja secara 

mandiri. Hal terpenting yang dibutuhkan oleh Usaha Kecil dan Menengah  

adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimilikinya. 

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda (Kasmir, 2006:17). Pengertian ini mengandung maksud bahwa 
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seorang wirausaha adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, berbeda dengan yang lain atau mampu menciptakan sesuatu 

yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi 

untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya serta 

memasarkannya. 

Kewirausahaan merupakan kemauan keras, berkeyakinan kuat atas 

kekuatan pribadi, kejujuran dan tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental, 

ketekunan dan keuletan yang dijadikan sebagai dasar dan sumber daya untuk 

mencari peluang menuju sukses. Inti dari sikap kewirausahaan menurut 

Drucker (1959) adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda melalui pemikiran kreatif, tindakan inovatif berani mengambil resiko 

demi terciptanya peluang, banyak orang baik pengusaha maupun yang bukan 

pengusaha meraih sukses karena memiliki kemampuan berfikir kreatif,  

inovatif dan berani mengambil resiko. 

Berwirausaha seakan menjadi fenomena tersendiri yang masih 

menyediakan peluang yang sangat terbuka untuk terus dikembangkan. 

Berbagai cara dan kreatifitas dilakukan oleh semua orang dalam berwirausaha, 

hal ini dikarenakan dalam berwirausaha setiap orang bebas melakukan apa saja 

sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa ada batasan dalam berkreasi dan 

berinovasi. Kreasi dan inovasi merupakan hal yang penting dan harus dimiliki 

oleh wirausahawan karena dengan berkreasi dan berinovasi maka ide akan 
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terus muncul dan produk akan semakin banyak jenisnya sehingga konsumen 

akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan produk yang ingin dibeli. 

Tidak sedikit orang dan perusahaan yang berhasil meraih sukses karena 

memiliki kemampuan kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko. Proses 

kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko tersebut biasanya diawali dengan 

munculnya ide-ide dan pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda. Menjadi seorang wirausahawan merupakan suatu pilihan yang tidak 

terlepas dari resiko, karena semua pekerjaan pasti ada resikonya, oleh karena 

itu jiwa kewirausahawanan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

mendorong para wirausahawan untuk bergerak mencapai kesuksesan. 

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Malang dewasa ini 

cukup pesat, hal ini terlihat dari makin bertambahnya jumlah pelaku usaha 

kecil menengah yang mulai menunjukkan geliat usahanya. Dari data Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Malang total ada 145 Usaha Kecil dan Menengah 

yang tergabung dalam paguyuban dibawah naungan Dinas Koperasi dan UKM 

Kota Malang tersebut, dengan tiga produk yang menjadi unggulan diantaranya 

adalah kripik tempe Sanan, batik tulis Blimbing, dan keramik Dinoyo. 

Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai Dinas yang ditunjuk 

untuk melakukan pembinaan terhadap UKM cukup serius dalam membantu 

promosi produk-produk UKM Kota Malang agar lebih dikenal oleh masyarakat 

luas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan pameran 

secara rutin baik skala lokal maupun nasional sehingga produk UKM Kota 

Malang semakin dikenal masyarakat dan mendapatkan pelanggan baru yang 
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prospektif untuk perkembangan Usaha Kecil dan Menengah kedepannya. 

Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang juga membantu dalam 

penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi anggotanya sehingga anggota dapat 

memiliki pengetahuan yang dapat membantu dalam menjalankan usahanya. 

Usaha Kecil Menengah yang menghasilkan produk kripik tempe ada di 

kawasan yang menjadi sentra industri yang terletak di Jalan Sanan, sebuah 

perkampungan yang sebagian besar warganya memproduksi tempe dan ada 

juga yang mengolahnya menjadi kripik tempe. Di Sanan, setidaknya ada 32 

pengrajin kripik tempe yang tergabung dalam Primkopti “Bangkit Usaha” yang 

merupakan koperasi penyedia bahan baku tempe berupa kedelai yang nantinya 

akan diolah menjadi tempe dan tahu kemudian ada pula yang mengolahnya 

menjadi makanan siap saji berupa keripik tempe. 

Pada tahun 1980-an kripik tempe Sanan mulai berproduksi dengan 

beberapa orang pengrajin, kemudian usaha ini mulai berkembang dan semakin 

banyak jumlah pengrajin kripik tempe di Sanan. Para pengrajin kebanyakan 

masih berstatus saudara dengan pengrajin lainnya, karena pada mulanya usaha 

milik orang tuanya dan setelah anaknya dewasa mereka membuka usaha baru 

untuk memenuhi permintaan yang datang pada usaha orang tuanya. Jadi bisa 

dikatakan usaha kripik tempe ini merupakan usaha keluarga yang berkembang 

secara turun-temurun. 

Dalam menjalankan usaha dibidang keripik tempe, para pengrajin terlihat 

sangat fleksibel dalam menanggapi permintaan pasar yang selalu berubah-

ubah. Hal ini terlihat dari makin banyaknya rasa yang ada pada keripik tempe 
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yang diproduksi disana, selain itu juga wilayah pemasarannya sudah sampai ke 

berbagai kota-kota besar di indonesia seperti Jakarta, Kalimantan, Bali, 

Lombok, Semarang, Merauke bahkan sampai ke Malaysia. 

Produk unggulan kedua yaitu kerajinan kain batik dengan corak khas 

Malang juga menjadi daya tarik tersendiri karena karakter dari kain batik 

tersebut. Batik tulis khas Malangan yang mempunyai ciri unik dan tidak 

dimiliki oleh pengrajin yang lain, karena corak batik yang diproduksi 

mencerminkan daerah asal tempat produksi kain batik tersebut yaitu Blimbing 

yang merupakan nama salah satu daerah di kota Malang.  

Pada awal mulanya ada program Dana Hibah dari Pemerintah Kota 

Malang pada tahun 2009 untuk pelatihan tentang batik tulis dan cara membuat 

batik tulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada tiap-tiap kecamatan di Kota Malang 

dengan melibatkan semua anggota PKK yang ada pada setiap kecamatan. 

Namun karena faktor biaya untuk kegiatan produksi yang dirasa cukup tinggi 

sehingga sangat sedikit sekali yang berminat untuk menindak-lanjuti kegiatan 

pelatihan tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi 

warga yang menjalankannya. 

Setelah mendapatkan pengetahuan tentang batik kemudian salah seorang 

peserta pelatihan bergegas untuk segera memulai uji coba dengan sedikitnya 

mengeluarkan uang sebesar lima puluh juta rupiah untuk membeli alat dan 

bahan-bahan dan akhirnya setelah proses uji coba dan beberapa kegagalan yang 

dialaminya maka pada tahun 2010 dimulai proses produksi batik tulis tersebut. 

Motif batik yang menjadi fokus garapan adalah jenis batik dekoratif dan 
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kontemporer dengan motif topeng malangan dan motif blimbing yang menjadi 

ciri khas batik tulis Blimbing ini. 

Produk unggulan lain yang menjadi khas kota malang adalah keramik 

yang ada di kelurahan Dinoyo. Pada tahun 1993 di Kampung Keramik Dinoyo 

awalnya merupakan pasar keramik dengan beberapa orang pengrajin keramik. 

Pada saat krisis moneter tahun 1998 harga-harga barang naik begitu juga 

dengan permintaan keramik Dinoyo yang dianggap harganya paling murah dari 

semua keramik produk daerah lain, hal ini mengakibatkan permintaan keramik 

Dinoyo sangat tinggi dan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para 

pengrajinnya. Pada awal tahun 2000 warga kampung keramik Dinoyo mulai 

banyak yang tertarik dan berprofesi menjadi pengrajin keramik. 

Setelah terjadinya program konversi minyak tanah ke gas dan kenaikan 

harga minyak tanah membuat sebagian besar warga tidak dapat melanjutkan 

aktifitas produksinya karena harga minyak tanah yang tinggi dan jika harus 

beralih ke gas maka mereka harus membeli peralatan baru berupa tungku 

pembakaran yang harganya cukup mahal sehingga mereka lebih memilih untuk 

memesan atau hanya mengambil dari pengrajin disekitar tempat usaha dan luar 

daerah yang masih memproduksi keramik dengan produk-produk souvenir dari 

keramik dan berbagai kerajinan keramik yang beraneka ragam jenisnya. 

Karakteristik individu wirausahawan di Kota Malang ditinjau dari usia 

mereka mayoritas sudah berusia diatas 40 tahun dengan tingkat pendidikan 

bervariasi dari yang memiliki tingkat pendidikan tingkat SD sampai Sarjana 

tetapi mayoritas tingkat pendidikan para wirausahawan adalah SD. Sedangkan 
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jika ditinjau dari lama mereka berwirausaha mayoritas sudah menjalankan 

usahanya lebih dari lima tahun dengan tingkat penghasilan antara Rp 500.000,- 

sampai Rp 5.000.000,- perbulan terkadang lebih besar dari itu tergantung 

berapa banyak jumlah pesanan yang datang dalam bulan tersebut. 

Aktifitas produksi yang dilakukan sehari-hari dalam menjalankan usaha, 

para wirausahawan lebih banyak melakukan kegiatan produksi yang bertujuan 

untuk memenuhi pesanan yang datang dari berbagai kota di Indonesia, selain 

itu juga mereka produksi untuk mengisi stok di showroom yang ada didepan 

rumah mereka masing-masing sehingga proses produksi mereka akan terus 

berlangsung karena jumlah pesanan yang datang cukup besar dan menjadi 

aktifitas produksi yang dikerjakan sepanjang hari. 

Usaha yang dilakukan untuk memasarkan produk mereka biasanya 

dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan pameran yang ada dengan biaya 

sendiri maupun dibiayai oleh instansi terkait, dan sampai saat ini produk 

mereka sudah dipasarkan di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Jogja, 

Bali, Batam dan lain-lain serta beberapa Negara lain seperti Jepang, Thailand, 

Singapura dan Malaysia. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seorang individu berperilaku 

tetentu, seperti yang diungkapkan Gibson, Ivancevich dan Donnely (Ach. 

Mohyi ; 2009:108-109) bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapat dikelompokkan kedalam dua variabel yaitu karakteristik 

individu dan faktor lingkungan. Variabel karakteristik individu terdiri dari 

faktor fisiologis antara lain kemampuan fisik dan kemampuan mental, faktor 
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psikologis antara lain persepsi, sikap, kepribadian, belajar, pengalaman dan 

motivasi, faktor demografi antara lain umur, jenis kelamin dan etnis. Faktor 

lingkungan antara lain lingkungan kerja terdiri dari kebijakan dan aturan 

organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, desain pekerjaan dan sistem 

kompensasi, sedangkan lingkungan non kerja terdiri dari keluarga, masyarakat 

dan budaya, pendidikan / sekolah. 

Dalam menjalankan usahanya agar dapat menjadi wirausahawan yang 

sukses maka para wirausahawan harus memiliki karakteristik sikap dan 

perilaku kewirausahaan seperti pendapat Thomas F. Zimmerer yang terdiri dari 

komitmen dan tekad yang bulat terhadap usahanya, rasa tanggung jawab, 

berambisi mencari peluang, tahan terhadap resiko dan ketidakpastian, percaya 

diri, kreatif dan fleksibel, memerlukan umpan balik yang cepat, tingkat energi 

yang tinggi, motivasi untuk unggul, berorientasi pada masa depan, selalu 

belajar dari kegagalan, dan kemampuan memimpin. 

Mengenai hasil produksi tentunya mereka harus mempertimbangkan 

masalah kualitas dan harga agar produknya dapat bersaing dipasaran, selain itu 

produk harus memiliki keorisinilan yang membedakan dengan produk dari 

tempat lain sehingga produk akan memiliki ciri khas yang dapat diingat oleh 

konsumen. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah para wirausahawan ini 

harus memiliki orientasi pada masa depan agar nantinya mereka dapat 

mempertahankan serta mengembangkan usahanya di masa yang akan datang. 

Secara teoritis dapat dikatakan bahwa untuk menjadi seorang 

wirausahawan harus mempunyai sikap dan perilaku kewirausahaan diatas, 



11 
 

meskipun tidak secara keseluruhan karakteristik tersebut ada pada diri seorang 

wirausahawan namun semakin banyak karakteristik yang dimiliki maka 

kemungkinan untuk berhasil dan meraih kesuksesan akan semakin besar 

peluangnya. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul 

“Analisis Karakteristik Individu dengan Sikap dan Perilaku 

Kewirausahaan pada Wirausahawan Produk Unggulan Usaha Kecil dan 

Menengah Kota Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah karakteristik individu wirausahawan produk unggulan Usaha 

Kecil dan Menengah Kota Malang? 

2. Bagaimanakah karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan para 

wirausahawan produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang? 

3. Bagaimanakah karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan para 

wirausahawan produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang 

jika ditinjau dari karakteristik individu wirausahawan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti tidak bias dan melebar, maka perlu diberikan 

batasan masalah agar lebih terarah, adapun batasan masalah dalam penelitian 

ini yaitu karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan yang terdapat pada 

wirausahawan produk unggulan kota malang menurut Thomas F. Zimmerer 

(1996: 6-8) yang terdiri dari komitmen dan tekad yang bulat terhadap 

usahanya, rasa tanggung jawab, berambisi mencari peluang, tahan terhadap 
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resiko dan ketidakpastian, percaya diri, kreatif dan fleksibel, memerlukan 

umpan balik yang cepat, tingkat energi yang tinggi, motivasi untuk unggul, 

berorientasi pada masa depan, selalu belajar dari kegagalan, dan kemampuan 

memimpin. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui karakteristik individu wirausahawanan di Kota 

Malang yang terdiri dari jenis kelamin, usia, lama berwirausaha, 

pendidikan, dan penghasilan. 

b. Untuk mengetahui karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan pada 

wirausahawan di Kota Malang. 

c. Untuk mengetahui karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan para 

wirausahawan di Kota Malang jika ditinjau dari karakteristik individu 

wirausahawan. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi wirausahawan, diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam 

usaha memaksimalkan pencapaian tujuan yang ditetapkan serta sebagai 

bahan masukan informasi dari luar yang berlandasan teori sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan introspeksi terhadap usaha yang dilakukan. 

b. Bagi peneliti lain, sebagai dasar untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya, sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan, 

sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan yang 

ingin meneliti tentang jiwa kewirausahawanan. 


