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PENGARUH PENGALAMAN, MOTIVASI, DAN MENTAL KEWIRAUSAHAAN
TERHADAP KEBERHASILAN INDUSTRI SANDAL DAN SEPATU DI
WEDORO
Oleh:
Alam Adrian Putranto
Abstraksi
Pembangunan ekonomi telah membawa konsekuensi terjadinya pergeseran
struktur ekonomi yang bersifat agraris menjadi bersifat industri. Eksistensi industri kecil
mempunyai peran yang besar dalam pembangunan perekonomian dengan adanya
kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat. Usaha industri kecil merupakan lahan
kehidupan sebagian masyarakat karena menyediakan lapangan usaha, menyediakan
lapangan kerja dan mendatangkan pendapatan bagi masyrakat. Sektor ini mampu
menekan dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dan mampu menghidupkan
perekonomian desa. Industri kecil ini dapat menyerap tenaga kerja dan menambah
pendapatan masyarakat kelas bawah. Oleh sebab itu industri semacam ini perlu
dikembangkan dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Obyek penelitian adalah
industri kecil sandal dan sepatu di Wedoro.
Penelitian ini dilaksanakan secara Survei dengan menggunakan data primer dari
responden yang menjadi obyek penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah
Pengalaman (X1), Motivasi (X2), Mental Kewirausahaan (X3) dan Keberhasilan Industri
Kecil sandal dan sepatu di Wedoro (Y). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pengusaha kecil di Wedoro yang berjumlah 46 orang dengan menggunakan
metode probability sampling yaitu simple random sampling sedangkan teknik analisis
yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS).
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Mental
Kewirausahaan mempunyai kontribusi terhadap keberhasilan industri kecil sedangkan
pengalaman dan motivasi tidak memiliki kontribusi terhadap keberhasilan industri kecil.

Keyword :

Pengalaman, Motivasi, Mental Kewirausahaan, dan Keberhasilan
Industri Kecil

viii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi di era globalisasi salah satunya ditandai dengan
semakin berkembangnya berbagai bidang usaha termasuk industri kecil dan
menengah. Indonesia sebagai negara berkembang, dituntut untuk bisa
mengadakan serta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang ada serta mampu menjalankan roda perekonomian sehingga
bangsa Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.
Masalah yang dihadapi adalah semakin cepatnya laju pertumbuhan
penduduk, akan tetapi penyediaan lapangan pekerjaan dari pemerintah maupun
swasta sangat terbatas. Masyarakat dituntut memiliki keahlian dan kemampuan
untuk bersaing dalam dunia kerja. Dampak dari keterbatasan tersebut adalah
semakin meningkatnya angka pengangguran, karena tidak mampu berkompetisi
dan sebagai akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia.
Berdasarkan pernyataan diatas maka eksistensi industri kecil mempunyai
peran penting dalam pembangunan perekonomian dengan adanya kebijakan
pemberdayaan ekonomi rakyat. Untuk menumbuh kembangkan industri kecil
pemerintah memberikan bantuan berupa penambahan modal dengan cara
diberikannya fasilitas kredit investasi (KIK) dan (KCK) sedangkan dalam era
saat ini pemerintah memberikan kemudahan dalam mencairkan dana untuk
modal yaitu dengan dilaksanakannya program Usaha Kecil Menengah (UKM).
Program – program tersebut terbukti mampu menekan dan meningkatkan
derajat

kesejahteraan

masyarakat

dan
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juga

mampu

menghidupkan
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perekonomian desa maupun kota. Usaha kecil menengah dan industri kecil juga
terbukti mampu menyerap tenaga kerja dan menambah pendapatan masyarakat
kelas bawah. Oleh sebab itu industri semacam ini perlu dikembangkan dan
mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994
tanggal 27 Juni 1994 , Pengertian Usaha Kecil Menengah didefinisikan sebagai
perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang
mempunyai penjualan atau omzet per tahun setinggi - tingginya Rp 600.000.000
atau asset atau aktiva setinggi - tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan
bangunan yang ditempati) dan menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun
1998 , pengertian Usaha Kecil Menengah yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang
berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan
usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang
tidak sehat. (http://kangheru.multiply.com/journal/item/47/Pengertian-UsahaKecil-Menengah-UKM-?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)
Industri kecil dapat menjadikan lahan kehidupan sebagian masyarakat
karena menyediakan lapangan usaha, menyediakan lapangan kerja dan
mendatangkan pendapatan bagi masyarakat. Usaha ini juga dapat menimbulkan
dampak multiplier terhadap perekonomian lokal dan nasional.
Pengalaman yang lalu terutama dimasa krisis ekonomi tahun 1998,
Industri kecil ternyata tahan terhadap berbagai krisis, bahkan mampu menyerap
gejolak sosial dengan menyediakan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.
Juga terbukti tidak terdapat industri kecil yang meninggalkan hutang besar yang
mengganggu dunia perbankan.
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Meskipun demikian industri kecil tidak terlepas dari masalah yang
dihadapi baik internal maupun eksternal. Masalah internal yang dihadapi antara
lain adanya kelemahan - kelemahan dibidang permodalan, teknologi,
manajemen, sumberdaya manusia, pemasaran dan sebagainya. Masalah
eksternal yang dihadapi antara lain adalah kelemahan – kelemahan dalam
bargaining position, daya saing dengan produk perusahaan besar serta produk
impor dan sebagainya.
Menurut Hafsah (2000 : 150) dalam Soedorowerdi (2008) UKM di
Indonesia

mengalami

permasalahan

internal

meliputi:

1.

Rendahnya

profesionalisme tenaga pengelola usaha kecil dalam aspek kewirausahaan,
manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, kualitas kontrol, karena
tingkat pendidikan pengusaha yang rendah; 2. Keterbatasan permodalan dan
kurangnya akses perbankan dan pasar, mengakibatkan lemah dalam struktur
kapitalnya; 3. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang memadai.
Menurut Musa (2001) dalam Soedorowerdi (2008) menyatakan bahwa
konsep pengembangan UKM di Jawa Timur dalam problem diatas dapat
ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu : 1. Pendekatan kultura, yang
mengasumsikan perlunya pemahaman setting budaya dimana UKM tumbuh dan
berkembang dalam rangka menumbuhkan inovasi dan memenuhi kebutuhan
pasar sehingga tumbuh daya kompetisi secara sehat untuk memajukan
usahanya; 2. Pendekatan struktural, yang diperlukan untuk mengatasi persoalan
struktural seperti permodalan, teknologi, manajemen dan organisasi, bahan
baku, perluasan pasar, dan kemampuan mengakses informasi global; 3.
Pendekatan jaringan yang diperlukan untuk memperbesar peluang bisnis dan
pasar.
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Salah satu industri kecil yang berkembang di Sidoarjo adalah industri
kerajinan sandal dan sepatu. Kerajinan sandal dan sepatu di Sidoarjo merupakan
alternatif produk yang banyak digemari konsumen kelas bawah dan menengah
karena harganya yang terjangkau dan variasi produk yang beraneka ragam. Oleh
sebab itu para pengusaha industri kecil kerajinan sandal dan sepatu di Sidoarjo
tetap menjaga image dan kualitas produknya agar tetap digemari oleh
konsumen, sehingga dapat meningkatkan usahanya disamping juga akan
menambah keuntungan dalam menjalakan usahanya.
Sekarang bukan rahasia lagi atau tepatnya telah diketahui bahwa krisis
global yang juga berdampak ke Indonesia memaksa banyak pengusaha gulung
tikar. Namun demikian industri kecil kerajinan kulit di Sidoarjo ini tetap tumbuh
dan tetap bertahan meskipun banyak mengalami hambatan - hambatan dalam
menjalankan usahanya.
Berdasarkan survei lapangan dan wawancara yang telah peneliti lakukan,
usaha sandal/sepatu Wedoro dari periode 2010-2012 rata - rata mengalami
penurunan produksi hal ini dikarenakan pesanan yang diterima semakin
berkurang sekitar 30% dari periode – periode sebelumnya sehingga banyak
pengusaha yang mengurangi jumlah karyawannya, namun pada hari besar
seperti idul fitri pemesanan produk meningkat sekitar 15% tetapi beberapa
pengusaha juga ada yang tetap konsisten dalam memproduksi barang bahkan
mengalami peningkatan.
Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, pengusaha yang
mengalami penurunan dikarenakan semakin banyaknya pesaing dengan usaha
yang sama yang ada di kawasan Wedoro sedangkan yang tetap konsisten
dikarenakan pengusaha tersebut memiliki variasi, inovasi, dan kualitas produk
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yang unggul dari pesaingnya sehingga dapat terus bersaing. Untuk dapat
bersaing diperlukan pengalaman, motivasi, dan mental kewirausahaan yang kuat
untuk mengembangkan usaha agar dapat mencapai keberhasilan usaha.
Sehubungan dengan adanya latar belakang permasalahan di atas, maka
peneliti tertartik untuk mengamati, mencermati pengalaman, motivasi, dan
mental kewirausahaan yang dimiliki para pelaku bisnis industri kecil di Wedoro,
yang

dituangkan

dalam

skripsi

dengan

judul

:

“PENGARUH

PENGALAMAN, MOTIVASI DAN MENTAL KEWIRAUSAHAAN
TERHADAP KEBERHASILAN INDUSTRI SANDAL DAN SEPATU DI
WEDORO”.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan
masalah dapat diterapkan sebagai berikut :
1. Apakah pengalaman pengusaha industri kecil berpengaruh terhadap
keberhasilan industri kecil ?
2. Apakah

motivasi pengusaha

industri kecil berpengaruh terhadap

keberhasilan industri kecil ?
3. Apakah mental kewirausahaan pengusaha industri kecil berpengaruh
terhadap keberhasilan industri kecil ?
1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman pengusaha
industri kecil terhadap keberhasilan industri kecil ?
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2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh motivasi pengusaha
industri kecil terhadap keberhasilan industri kecil ?
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh mental kewirausahaan
pengusaha industri kecil terhadap keberhasilan industri kecil ?
1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Perusahaan
Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada industri kecil
yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau
perubahan dalam upaya meningkatkan keberhasilan usaha.
2. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian
yang sama, sehingga hasil penelitian tersebut akan lebih sempurna.
3. Bagi Peneliti
Dapat dipakai sebagai tambahan pengetahuan yaitu dengan tujuan
langsung pada perusahaan yang bersangkutan, sehingga dapat
mengaplikasikan teori yang diperoleh serta untuk mengetahui sampai
seberapa jauh hubungan teori yang diterima dengan prakteknya.
4. Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur
Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan
materi yang berhubungan dengan skripsi ini. Serta sebagai Dharma
Bhakti terhadap perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi UPN
“Veteran” Jawa Timur.
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