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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Saat ini persaingan bisnis cukup ketat, baik di bidang jasa maupun barang 

yang dapat dilihat dari semakin banyaknya usaha-usaha kecil menengah, dan 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang usaha lainnya. Dalam setiap 

mendirikan usaha tidak lepas dari peranan konsumen yang dituju, yaitu dengan 

memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhannya sangatlah penting. 

Pembangunan usaha atau industri kecil amatlah penting untuk dilakukan hingga 

saat ini, mengingat fungsinya yang sangat strategis. Pembangunan industri kecil 

merupakan bagian dari usaha pembangunan dalam rangka merombak struktur 

ekonomi sekaligus sebagai pemecahan masalah ekonomi masyrakat kecil  serta 

menengah ke bawah. Dengan adanya pendapatan usaha/ industri kecil pada 

akhirnya ditujukan pada pemulihan perekonomian dan pemupukan pertambahan 

pendapatan, karena pertambahan pendapatan suatu daerah sangat ditentukan oleh 

pertumbuhan pendapatan dari masyarakat di daerah tersebut, maka dengan 

tumbuhnya industri kecil sudah barang tentu akan sangat membantu pemulihan 

keberadaan ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan. 

 Kewirausahaan yang tumbuh dalam keluarga atau kelompok masyarakat 

merupakan suatu aset yang sangat berharga karena akan sangat membantu 

perekonomian Indonesia yang masih belum stabil. Masyarakat masih banyak yang 

berpendapat bahwa untuk memulai usaha dibutuhkan modal yang tidak sedikit, 
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kebutuhan akan modal yang banyak ditepis oleh para wirausahawan. Para 

pengusaha yang telah berhasil menyatakan bahwa berwirausaha tidak selalu harus 

dimulai dengan modal yang besar.  

 Hasil penelitian Taormina dan Lao (2007) menyatakan bahwa kesuksesan 

sebuah bisnis ditentukan oleh karakteristik individual. Karakteristik individual 

bersifat melekat dalam diri individu yang bisa berubah-ubah atau stabil sepanjang 

waktu. Karakteristik individu yang dapat berubah-ubah terbentuk karena adanya 

situasi tertentu atau pengalaman tertentu. Contohnya adalah kepribadian dan locus 

of control. Hisrich, et al (2005) menyatakan bahwa beberapa karakteristik 

individual seperti locus of control memiliki peran yang penting terhadap 

kesuksesan kinerja suatu entitas bisnis seperti UMKM. Entrialgo, et al (2000) 

menyatakan bahwa kepribadian individual berpengaruh signifikan terhadap 

kesuksesan organisasi bisnis UMKM. Green, et al (1996) menyatakan bahwa 

karakteristik individual seperti kepribadian dan locus of control dapat menentukan 

kesuksesan seorang entrepeneur dalam pengelolaan bisnisnya. 

 Secara kepribadian sikap negatif terhadap wirausaha baik usaha kecil 

maupun usaha rumahan merupakan salah satu sifat yang menghambat untuk 

berwirausaha, kenyataannya banyak bisnis besar dimulai dari dapur atau garasi. 

Faktor penghambat lain yaitu yang bisa disebut sebagai “sindroma formalitas”, 

banyak individu merasa belum mantap berwirausaha bila belum memiliki kantor, 

status perusahaan, dan staff yang memadai. Untuk merintis jalan sebagai 

wirausahawan tidak perlu menunggu punya uang dulu baru berbisnis, juga tidak 

perlu menunggu menjadi perusahaan. Belum memiliki kantor, konsultan, 



3 
 

 

 

sekretaris, dan sebagainya bukan penghambat untuk memulai bisnis, demikian 

dikatakan Khasali (Suwandi, 2006). 

 Menurut Kirzner dan Schumpeter dalam Rambat Lupiyoadi (2004) 

menggambarkan peran seseorang pengusaha seperti keputusan untuk 

mengarahkan input kedalam proses tertentu daripada proses lainnya. Rhenald 

Kasali (2003) menyatakan pembangunan spirit kewirausahaan di Indonesia 

menjadi suatu kebutuhan yang mendesak karena modal sosial bangsa dan 

perekonomian Indonesia telah semakin terpuruk pasca krisis moneter pada akhir 

tahun 90-an. Keputusan yang diambil oleh manajemen dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan harus efektif dan efisien. Ketika suatu keputusan yang diambil 

oleh manajer itu efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi maka dapat 

dikatakan kinerja wirausaha itu baik. 

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pertumbuhan UMKM di Kota 

Batu terbilang pesat. Dari 4.183 unit usaha pada 2009, bertambah menjadi 6.700 

unit usaha pada 2010. Pada 2011 jumlah ini kembali meningkat menjadi 8.300 

unit usaha dan terus bergerak naik menjadi 11.000. Hingga pertengahan Desember 

2012 jumlah UMKM di Kota Batu sudah mencapai 11.862 unit usaha. Sesuai data 

BPS, pertumbuhan ekonomi Kota Batu hingga pada akhir 2012 mencapai 6,74%. 

Sementara pertumbuhan ekonomi di Jatim sekitar 6,5%. Artinya, pertumbuhan 

ekonomi lebih baik dibandingkan kota lain. (Harian SINDO, 19 Desember 2013) 

Sedangkan perkembangan industri keripik apel selama empat tahun terakhir 

mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 terdapat 10 industri, tahun 2011 

mengalami peningkatan yaitu 12 industri, dan pada tahun 2012 terdapat 14 
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industri, terakhir pada tahun 2013 menjadi 15 industri keripik apel. (Dinas 

Perindustrian Kota Batu, 2013 

Seperti halnya pengusaha di Kota Batu yang bergerak dalam bidang 

industri makanan ringan yang mengolah bahan baku berupa apel yang cukup 

melimpah di Kota Batu sebagai makanan ringan yang lebih berdaya guna tinggi 

dan nilai ekonomis yang lebih meningkat. Peningkatan nilai guna apel ini melalui 

pengolahan apel menjadi aneka produk oleh-oleh antara lain sebagai sari apel, 

dodol apel, jenang apel maupun keripik apel.  Dalam perkembangannya produk 

dari home industri ini kemudian meningkat jenis-jenisnya menjadi 7 macam jenis 

produksi. Yaitu, keempat produk diatas ditambah dengan keripik nangka, keripik 

nanas, keripik salak serta keripik wortel.  

Dari beberapa lokasi atau tempat usaha industri kecil di Kota Batu, Desa 

Mojorejo dan Beji merupakan desa yang memiliki potensi yang tinggi dalam 

upaya pengembangan usaha industri kecil. Namun demikian apabila dikaitkan 

dengan pencapaian kinerja menunjukkan adanya penurunan, dimana diindikasikan 

terjadinya penurunan jumlah produksi yang dihasilkan oleh pengusaha di kedua 

desa tersebut, penurunan tersebut dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

 

Jumlah Produksi 

UMKM di Desa Mojorejo dan Beji Tahun 2011-2013 

(Dalam Kg) 

Tahun Jumlah  Penurunan 

2011 47.226 - 

2012 45.520 (3,612%) 

2013 44.124 (3,066%) 

Sumber: Perusahaan keripik apel di Kota Batu 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan atas kemampuan 

atau kinerja para pengusaha keripik apel di Kota Batu. Hambatan-hambatan yang 

dijumpai pada para pengusaha, tidak sedikit menimbulkan kegagalan dikarenakan 

masalah sumber daya manusianya. Saat ini sebagian para pengusaha dalam 

mengelola pemasarannya, mengandalkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat 

naluriah dan perkiraan. Persaingan semakin ketat oleh karena itu pengelolaan 

pemasaran harus didasarkan atas fakta-fakta yang nyata dan data-data yang 

memadai. Adapun teknologi yang digunakan umumnya sangat sederhana karena 

sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara nominal atau dengan 

menggunakan peralatan tradisional yang tidak memerlukan tenaga ahli. Akibatnya 

produktivitas kerja masih rendah dan kualitas produk tidak standar.  

 Dengan demikian, evaluasi diri merupakan upaya untuk mencari dan 

mengenali kesalahan maupun keberhasilan yang dilakukan para pengusaha 

sendiri, sehingga seharusnya jika para pengusaha sudah sering melakukan, mereka 

menjadi pintar dalam mengambil sikap dan hati-hati terhadap setiap perilaku para 

pengusaha. Pentingnya aspek kepribadian berarti kemauan diri sendiri untuk 

menata aspek internal diri atau sikap batin, dan aspek perilaku eksternal diri, yaitu 

cara wirausahawan menampilkan diri atau tampak sisi luar diri di persepsi orang 

lain. Untuk itu wirausahawan harus mampu bersikap proaktif untuk meningkatkan 

kesadaran diri, pengetahuan diri, kecerdasan diri, identitas diri, bakat dan potensi 

diri, kualitas diri, serta  memenuhi mimpi dan tujuan hidup dengan visi yang jelas. 

Termasuk, memiliki keperibadian yang unggul untuk mengambil tanggung jawab 

atas usaha yang dilakukan. 



6 
 

 

 

 Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, mengenai aspek evaluasi diri 

dalam hal kepribadian pengusaha keripik apel di Kota Batu dalam memberikan 

pelayanan terhadap konsumen dilakukan dengan ramah, konsistensi, dan penuh 

kesabaran. Artinya, tidak ada jalan instan untuk merancang diri menuju 

pertumbuhan pribadi yang unggul. Efektifitas kepribadian pengusaha ini dapat 

dilihat dari peningkatan omset, khususnya pada saat liburan atau hari besar. Dari 

hasil wawancara awal dengan pengusaha keripik di Kota Batu, bahwa kepribadian 

pengusaha dan letak usaha yang strategis memperngaruhi besarnya omset yang 

diterima. Kondisi ini menjadikan kepribadian seorang pemilik usaha dapat 

mendukung atas usaha yang dilakukan, namun demikian para pemilik usaha 

belum sepenuhnya mencerminkan upaya maksimal dalam pencapaian keuntungan, 

dimana para pengusaha belum sepuhnya menekuni bidang  usaha yang selama ini 

dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji secara 

empiris mengenai pengaruh kepribadian dan locus of control terhadap kinerja 

pengusaha keripik apel di Kota Batu. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kepribadian dan locus of control serta kinerja pengusaha 

keripik apel di Kota Batu ? 

2. Apakah kepribadian dan locus of control berpengaruh terhadap kinerja 

pengusaha keripik apel di Kota Batu? 

3. Diantara kepribadian dan locus of control variabel mana yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja pengusaha keripik apel di Kota Batu? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya terbatas pada para 

pengusaha yang terdapat di Kota Batu, khususnya Desa Mojorejo dan Beji. 

Pemilihan kedua lokasi penelitian dikarenakan merupakan pusat atau sentra 

industry di Kota Batu. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kepribadian dan locus of control serta kinerja 

pengusaha keripik apel di Kota Batu. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepribadian dan locus of control terhadap 

kinerja pengusaha keripik apel di Kota Batu. 

3. Untuk menganalisis diantara variabel kepribadian dan locus of control yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja pengusaha keripik apel di Kota Batu 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan. 

b. Melatih penulis untuk berpikir secara kritis, sisitematis, dan analistik 

dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.  

2. Bagi Perguruan Tinggi  

a. Meningkatkan kualitas penulisan karya tulis tingkat perguruan tinggi.  

b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pembaca dan peneliti 

selanjutnya, sehingga diharapkan selanjutnya dapat dikembangkan. 
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3. Bagi Perusahaan  

a. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya kepribadian 

dan locus of control dalam menentukan kinerja pengusaha.  

b. Sebagai pertimbangan UKM dalam menentukan kepribadian pengusaha.  


