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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Kewirausahaan (Entrepreneurship) adalah proses mengidentifikasi, 

mengembangakan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa 

berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. 

Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk 

pada kondisi risiko atau ketidakpastian. 

     Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau 

sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Richard 

Cantillon (1775), misalnya, mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja 

sendiri (self-employment). Seorang wirausahawan membeli barang saat ini 

pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga 

tidak menentu. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang 

menghadapi risiko atau ketidakpastian. 

     Berbeda dengan para ahli lainnya, menurut Penrose (1963) kegiatan 

kewirausahaan mencakup indentfikasi peluang-peluang di dalam sistem 

ekonomi sedangkan menurut Harvey Leibenstein (1968, 1979) kewirausahaan 

mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan 

perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi 

dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya 

dan menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk 
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menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan 

kewirausahaan disebut wirausahawan. 

     Muncul pertanyaan mengapa seorang wirausahawan (entrepreneur) 

mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka 

mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait 

dengan nilai nilai, sikap dan perilaku sebagai manusia unggul. 

     Dalam aspek lain keberanian membentuk kewirausahaan didorong oleh guru 

sekolah, sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis 

dan menarik dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha, seperti 

yang terjadi pada alumni MIT. Harvard University dan perguruan tinggi 

lainnya. Pendidikan formal dan pengalaman bisnis kecil – kecilan yang dimiliki 

oleh seorang dapat menjadi potensi utama untuk menjadi wirausaha yang 

berhasil. 

     Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan 

banyak pula orang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya dunia 

wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan 

yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan pemerintah sangat 

terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan 

karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan 

pengawasan. 

     Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam 

jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita 

menghadapi kenyataan bahwa mutu wirausaha belum bisa dikatakan hebat, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Wirausahawan
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sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan 

mendesak bagi suksesnya pembangunan. 

     Sekarang ini, banyak anak muda mulai tertarik dan melirik profesi bisnis 

yang cukup menjanjikan masa depan cerah. Diawali oleh anak – anak pejabat, 

para sarjana dan diploma lulusan perguruan tinggi, sudah mulai terjun ke 

pekerjaan bidang bisnis. Kaum remaja zaman sekarang, dengan latar belakang 

profesi orang tua yang beraneka ragam mulai mengarahkan pandangannya ke 

bidang bisnis. Hal ini didorong oleh kondisi persaingan diantara pencari kerja 

yang mulai ketat. Lowongan mulai terasa sempit. 

     Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sesungguhnya memiliki nilai strategis 

di dalam perekonomian Indonesia. Sektor UKM telah memberikan bukti, di 

tengah krisis ekonomi melanda pada tahun 1997 bahkan sampai sekarang, 

UKM mampu bertahan. Bahkan, ketika BBM melejit pun UKM walaupun ikut 

terpukul mampu menghadapi realitas perubahan iklim perekonomian. 

     Ini disebabkan, UKM sesungguhnya merupakan sektor ekonomi yang 

memiliki efisiensi tinggi dibandingkan usaha dalam skala besar. UKM yang 

lebih banyak dikelola dan menjadi milik keluarga, memiliki flesibilitas tinggi 

dalam menghadapi perubahan pasar. Bandingkan dengan sektor usaha berskala 

besar yang memiliki dilingkupi banyak faktor pada saat sebuah keputusan 

perusahaan akan diambil. Disamping itu, usaha skala besar biasanya sangat 

tergantung kepada kemajuan teknologi yang dimiliki pula.Risiko pada usaha 

skala besar pun lebih tinggi dibandingkan UKM. 
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     Selain itu, penyelesaian manajemen pada usaha skala besar tentu lebih rumit 

dibandingkan UKM. Sebagai contoh penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI) yang menelan dana dalam jumlah triliun rupiah dipastikan 

sangat rumit. Lebih kompleks lagi, karena pemberian BLBI sarat dengan 

kongkalikong antara bank dan pemilik usaha. Akibatnya, ketika dilakukan 

audit terhadap aset yang dimiliki, jauh lebih rendah dibandingkan nilai dana 

yang diperoleh. Itulah sebabnya, mengapa dana BLBI yang sudah diterima para 

konglomerat Indonesia itu sangat sulit diselesaikan. 

     Pemerintah sendiri mengalami dilema, karena tindakan tegas atau 

pengenaan sanksi pidana tidak menjadi solusi, jika berkeinginan dana yang 

sudah diberikan bisa ditarik kembali.Penanganan persoalan usaha skala besar, 

seperti Salim Group, Syamsul Nursalim, dan sejumlah pengusaha besar 

lainnya, terbukti membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan, dalam kasus 

Syamsul Nursalim, Kejaksaan Agung harus membayar mahal akibat tindakan 

aparatnya yang culas. 

     Coba kita membandingkan usaha skala besar dan UKM dari sisi 

permodalan. Rata-rata UKM paling tinggi membutuhkan dana untuk 

melakukan produksi tidak mencapai Rp 1 miliar. Bandingkan dengan BLBI 

yang diterima para konglomerat yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut? 

Sebut saja kalau setiap UKM bisa dibangun dengan dana sebesar Rp 50 juta, 

berapa ribu pengusaha baru yang bisa dibangun oleh pemerintah? Belum lagi 

kalau kita menghitung jumlah tenaga kerja yang bisa diserap? Selain itu, UKM 

lebih memiliki hubungan langsung dengan banyak lapisan masyarakat di 
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daerah, sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat secara 

langsung. 

     Sedangkan, usaha skala besar keuntungan yang diperoleh lebih banyak 

dinikmati oleh para pemilik usaha tersebut. Pemerintah pada saat ini memang 

tengah mendorong pertumbuhan UKM di Indonesia. Sebagai regulator, 

pemerintah harus mampu memberikan gambaran peluang usaha yang memiliki 

prospek tinggi pada masa datang. Yang tidak kalah penting, pemerintah juga 

harus mendorong dunia perbankan untuk lebih memberi kesempatan kepada 

para pelaku UKM untuk mengakses ketersediaan pinjaman. 

     Pada sisi lain, kelemahan manajemen keuangan dan marketing dari UKM 

bisa ditutup dengan menggandeng perguruan tinggi, khususnya jurusan-jurusan 

yang bisa mendukung perbaikan manajemen setiap UKM. Langkah-langkah 

tersebut sesungguhnya tidak sulit diimplementasikan. Yang terpenting adalah 

ada kemauan politik pemerintah untuk membangun UKM dan menjadikannya 

sebagai basis perekonomian nasional. Dalam kerangka penghematan devisa 

Negara, UKM bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di 

dalam negeri. 

     Artinya, UKM bisa bermanfaat lebih besar untuk memproduksi kebutuhan 

konsumsi dalam negeri daripada harus menggunakan hasil industri asing, 

seperti dari RRC, Jepang, Taiwan, Malaysia, Eropa dan Amerika Serikat. 

Pemakaian produk lokal juga bermanfaat untuk membangun nasionalisme di 

kalangan masyarakat. Kondisi demikian tentu saja harus didorong oleh 

pemerintah. Sebagai regulator, dinamisator, pemerintah juga harus kreatif 



6 

 

 
 

dalam membangun semangat enterpreunership di kalangan masyarakat. Sebab, 

masyarakat memang tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Namun demikian 

UKM memiliki beberapa kelamahan terkait dengan stuktural, dimana dalam 

proses pengelolaannya masih sederhana sehingga masih kesulitan untuk 

memenuhi atau mencukupi kebutuhan permodalan dan akses untuk pemasaran 

produk. Kondisi ini terjadi karena juga yang menjadi kelemahan UKM yaitu 

adanya kelemahan kultural terkait dengan proses pengelolaan yang dilakukan 

oleh pemilik usaha. 

     Di Malang ada berbagai jenis usaha, salah satunya adalah industri sepatu. 

Industri sepatu ini membuat sendiri produknya kemudian disalurkan kepada 

pedagang lalu kemudian sampai pada tangan konsumen atau konsumen bisa 

langsung membeli di tempat produksi langsung. Ada berbagai macam alasan 

sang pemilik mendirikan usaha tersebut. Ada beberapa faktor pemicu bisnis 

dilihat dari berbagai segi, yaitu personal, lingkungan (environment), sosiologi 

(sociological). Faktor – faktor inilah yang memicu orang mengapa mereka 

ingin berwirausaha (Alma, 2011). Industri sepatu dan sandal memiliki peran 

yang penting terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu masuk dalam 

kebutuhan sandang. Namun demikian kondisi yang terjadi sekarang ini 

masyarakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sandang, namun demikian 

upaya untuk mengukuti fashion yang terjadi menjadi pilihan bagi masyarakat 

dalam keputusan pembelian produk. 

     Faktor personal ini berkaitan dengan individu itu sendiri. Yang dimasudkan 

individu dalam hal ini adalah pengusaha atau pemilik usaha. Sehingga faktor 
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personal ini berkaitan dengan dorongan atau paksaan yang terjadi dalam 

individu itu sendiri. Faktor lingkungan ini berkaitan dengan lingkungan dari 

individu (pengusaha atau pemilik usaha). Misalnya persaingan, sumber daya, 

dan lain – lain. Faktor sosiologi ini berkaitan dengan hubungan sosial individu 

(pengusaha atau pemilik usaha). Misalnya hubungan atau relasi dengan orang 

lain, tim untuk bekerjasama, bantuan dari keluarga, dan lain – lain. 

     Keberhasilan usaha pada industri sepatu pada umumnya ditandai dengan 

kemampuan manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa 

yang akan datang. Dalam konteks industri atau usaha sepatu sebagai organisasi 

ekonomi, maka keberhasilan usaha pada penelitian ini adalah yang 

dikemukakan oleh Bienayme dalam Novari (2002), keberhasilan usaha 

diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan, 

baik itu dalam perkembangan perusahaan, pertumbuhan jumlah karyawan, 

peningkatan omzet penjualan dan lain – lain. 

     Pengelolaan tenaga kerja yang baik mendukung kelangsungan hidup 

perusahaan atau usaha, karena ketersediaan tenaga yang kompeten dan efisien 

akan menguntungkan bagi perusahaan atau usaha. Tenaga kerja yang kompeten 

akan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga berakibat pada meningkatnya 

pendapatan yang diperoleh perusahaan atau usaha. Produktivitas yang tinggi 

akan berdampak langsung terhadap output produksi yang tinggi pula. Sehingga 

dengan output produksi yang tinggi tersebut akan meningkatkan pendapatan. 

     Pentingnya melakukan penelitian faktor pemicu bisnis dan keberhasilan 

usaha pada industri sepatu di Malang, dikarenakan peneliti ingin mengetahui 
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sejauh mana keberhasilan usaha pada industri ini jika dilihat dari beberapa 

indikator keberhasilan usaha yaitu peningkatan output produksi, dari hasil 

wawancara peneliti dengan pengusaha industri sepatu Sagga bahwa hasil 

output produksi sepatu mulai mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, 

karena adanya target penjualan dari pengusaha industri sepatu Sagga tersebut. 

Jika dilihat dari segi peningkatan karyawannya ada peningkatan jumlah 

karyawan dari beberapa tahun terakhir meskipun hanya satu atau dua orang 

saja. 

     Sedangkan faktor pemicu bisnis pada seorang pengusaha akan menentukan 

keberhasilan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Dari hasil 

wawancara yang peneliti lakukan ada beberaba faktor yang memicu atau 

mendorong atau memaksa seseorang untuk berwirausaha atau menjalankan 

usaha. Salah satunya adalah karena faktor personal. Pada pemilik industri 

sepatu dia berani untuk menanggung resiko dan memiliki komitmen atau minat 

yang tinggi terhadap bisnis. Pemilik industri sepatu ini pernah mengalami 

kegagalan, namun karena memiliki komitmen atau minat yang tinggi pada 

bsnis pemilik industri sepatu ini membuka kembali bisnisnya dan saat ini usaha 

yang dijalankan selama dua tahun terakhir ini mengalami perkembangan. 

Apabila dikaitkan dengan keberhasailan dari pencapaian keberhasilan 

menunjukan adanya peningkatan dari hasil penjualan, dimana untuk Industri 

“SAGGA Leather” hasil penjualan menunjukkan adanya peningkatan 

mencapai Rp. 545.500.050,- pada tahun 2013, pada Industri “Harry Hand 
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Made” yaitu mencapai Rp. 421.500.550,- dan Industri “Kaseno Hand Made” 

yaitu mencapai sebesar Rp. 301.700.750,-. 

Bertitik tolak pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat 

masalah ini dalam penelitian yang berjudul, “Analisis Pemicu Bisnis Dan 

Keberhasilan Usaha (Studi Kasus Pada Pemilik Industri Sepatu dan 

Sandal Kulit di Kota Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat disajikan beberapa masalah pokok sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pemicu bisnis jika dilihat dari segi personal, lingkungan, dan 

sosiologi pada industri sepatu dan sandal kulit di Kota Malang? 

2. Bagaimanakah keberhasilan usaha pada industri sepatu dan sandal kulit di 

Kota Malang?  

C. Batasan Masalah 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis hanya membatasi 

penelitian ini, yaitu mengenai faktor – faktor pemicu bisnis dengan 

menggunakan teori Bygrave dalam Alma (2011) dan  keberhasilan usaha 

menggunakan teori Sukere dalam Novari (2002). Sedangkan objek penelitian 

yang diambil adalah pemilik usaha industri sepatu dan sandal kulit di Kota 

Malang yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang 

yaitu Industri “SAGGA Leather”, Industri “Harry Hand Made” dan Industri 

“Kaseno Hand Made”. 
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D. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini     

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pemicu bisnis jika dilihat dari segi personal, 

lingkungan, dan sosiologi pada industri sepatu dan sandal kulit di Kota 

Malang 

2. Untuk mendeskripsikan keberhasilan usaha pada industri sepatu dan 

sandal kulit di Kota Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah: 

a. Bagi pemilik industri sepatu dan sandal kulit di Kota Malang 

Bagi pemilik Industri Sepatu di Malang dapat memberikan sumbangan 

pikiran bagi Indstri Sepatu di Malang dalam rangka mencapai keberhasilan 

usaha, sehingga dapat menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan aktivitas 

pada Industri Sepatu di Malang tersebut. 

b. Bagi Instansi 

Dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan jiwa Entrepreneurship 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai sumbangan pustaka yang 

dapat dipakai dan sebagai acuan bagi mahasiswa – mahasiswi lain yang 

hendak menyusun skripsi di waktu – waktu yang akan datang. 

 


