
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini telah banyak UMKM ( Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terbentuk

di Republik Indonesia. Tercatat dalam Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah sebanyak 56,5 juta unit UMKM tersebar di seluruh penjuru Negeri,

sedangkan berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga

jumlah wirausaha muda di Indonesia saat ini, mencapai 3,7 juta atau sekitar 1,5

persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Beraneka ragam jenis unit UMKM dalam

melakukan kegiatan bisnisnya. Meski sering dipandang sebelah mata, kontribusi dari

UMKM sangatlah konkret serta memberi sumbangsih nyata bagi perekonomian

Indonesia.

Gambar 1.1

(sumber: Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menegah)

Kehadiran unit UMKM sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dengan

mempunyai peran nyata yaitu menekan angka akibat meningkatnya fenomena jumlah
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pengangguran yang terjadi karena kehadiran unit UMKM maka tersedianya lapangan

kerja. Serta dampak lain dari hadirnya UMKM dikehidupan bermasyarakat juga

menjadi pemicu untuk muncul dan tumbuhnya individu – individu yang ingin

menjadi pengusaha muda ataupun pelopor dalam hal bisnis.

Birch (1979) mengungkapkan bahwa kehadiran unit UMKM di zaman

modern ini akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal membuka

lapangan kerja baru. Bila dilihat dari aktivitasnya, kewirausahaan sekarang ini

sebagai pendorong dalam hal memasuki era pasar bebas perdagangan dunia.

Ditambahkan dalam Blanchflower dan Oswald (2007) menjelaskan bahwa salah satu

keuntungan bila mendirikan unit usaha UMKM adalah inovasi yang timbul dalam

pembuatan jenis lapangan kerja baru. Mengacu pada pernyataan yang telah diuraikan,

saat ini juga lazim dijumpai unit usaha UMKM dengan keanekaragaman bidang

usaha dimulai dari bidang kuliner hingga manufaktur.

Dalam menghadapi tantangan dimasa depan, khususnya dalam pemberdayaan

masyarakat, Bank Mandiri atau yang lebih dikenal dengan bank yang dihasilkan oleh

merger 4 (empat) bank pemerintah sebelumnya yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank

Dagang negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank EXIM), dan Bank

Pembangunan Indonesia (BAPINDO) dengan membentuk program yang dinamai

Wirausaha Muda Mandiri atau disingkat WMM yang dimulai sejak tahun 2007.

Merupakan langkah nyata dari Bank Mandiri dalam memberikan sumbangsih mereka
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terhadap meningkatnya angka dari fenomena pengangguran yang terjadi

dimasyarakat terutama generasi muda. Program Wirausaha Muda Mandiri memiliki

tujuan melalui pelaksanaan program yaitu, memberikan apresiasi bagi generasi muda,

khususnya mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi yang telah berani berwirausaha,

mencari bibit pengusaha muda yang dapat menjadi contoh dan turut berperan dalam

pengembangan kewirausahaan di Indonesia, dan menjadikan generasi muda sebagai

generasi yang mandiri, sehingga bukan hanya menjadi kalangan pencari kerja namun

mampu menjadi generasi pencipta lapangan pekerjaan.

Dengan dilaksanakannya program Wirausaha Muda Mandiri maka secara

langsung akan melahirkan para pengusaha muda yang unggul dalam hal Management

Capability dengan latar belakang pendidikan tinggi. Para pengusaha muda yang

dihasilkan dari program Wirausaha Muda Mandiri akan meningkatkan persaingan

ekonomi dan meningkatkan pembangunan di derah tempat tinggal asal pengusaha

muda sesuai dengan pernyataan Dash dan Kaur (2012) bahwa kewirausahaan oleh

kaum muda dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil mendongkrak persaingan

ekonomi dan meningkatkan pembangunan di daerah.

Menarik dicermati bahwa menjadi pengusaha muda merupakan tren dalam

beberapa tahun terakhir, ada yang menjadikannya sebagai adu gengsi dan prestise di

kalangan pergaulan mereka, kemudian menjadikan status pengusaha muda sebagai

penopang utama dalam hal kebutuhan ekonomi atau pun latah dalam melihat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH MANAGEMENT CAPABILITY TERHADAP BUSINESS  
PERFORMANCE DENGAN BUSINESS STRATEGY SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA 
PESERTA WIRAUSAHA MUDA MANDIRI 2014 REGIONAL KOTA SUARABAYA

RANA HILMY HIMAWAN



4

fenomena menjadi pengusaha muda. Kendala – kendala yang menghambat pengusaha

muda dalam menjalankan roda bisnis akan diselesaikan dengan cara pemilihan

Business Strategy yang tepat sehingga akan berdampak pada Business Performance

pada unit usaha yang dikelola oleh pengusaha muda.

Seperti yang diuraikan oleh Meredith (1998) dan Inkeles (1995) mengenai ciri

manusia wirausaha memiliki entrepreneurial spirits tinggi, seperti: bermoral tinggi,

optimistik, proaktif, kerja keras, kegigihan dan keuletan, kesungguhan, percaya diri,

tekad bulat, achievement-oriented, bertanggung jawab, bersemangat (bergairah) dan

humoris, berani memikul resiko, jujur-adil, motivasi dan jiwa bersaing tinggi,

keorsinilan, keteladanan, task-and product-oriented. Apabila melihat dari ciri – ciri

yang telah diuraikan, dapat disimpulkan dalam pernyataan sebelumnya amaka

sangatlah cocok direfleksikan dengan pengusaha muda. Dilihat dari segi usia,

pengusaha muda mempunyai energi yang tinggi dalam semangat kewirausahaan,

optimis dalam melihat masa depan, selalu ingin mendapat pengakuan dari lingkungan

tempat pengusaha muda berinteraksi, humoris dan mempunyai motivasi serta berjiwa

saing tinggi.

Negara maju pada umumnya memiliki wirausahawan yang lebih banyak

dibandingkan dengan negara berkembang apalagi negara miskin. Amerika Serikat

memiliki 11.5% dari total penduduknya, Singapura 7,2%, Malaysia lebih besar 3%,

dan Indonesia dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya hanya 0,18%.
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secara konsensus, bila ingin maju sebuah negara minimal harus memiliki

wirausahawan 2% dari total penduduknya. (Sumber: Kompas, September 2008)

dalam (Hendro, 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh

Management Capability Terhadap Business Performance dengan Business Strategy

sebagai variabel intervening pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 regional

Kota Surabaya”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disebutkan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah Management Capability berpengaruh signifikan terhadap

Business Strategy pada peserta program WMM 2014 Kota Surabaya.

2. Apakah Management Capability berpengaruh signifikan terhadap

Business Performance pada peserta program WMM 2014 Kota

Surabaya.

3. Apakah Business Strategy berpengaruh signifikan terhadap Business

Performance pada peserta program WMM Kota Surabaya.
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4. Apakah Management Capability berpengaruh signifikan terhadap

Business Performance melalui Business Strategy pada peserta program

WMM 2014 Kota Surabaya.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berikut tujuan dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Menganalisa pengaruh Management Capability pada Business Strategy

para peserta program WMM 2014 Kota Surabaya

2. Menganalisa pengaruh Management Capability pada Business

Performance para peserta program WMM 2014 Kota Surabaya

3. Menganalisa pengaruh Business Strategy pada Business Performance

pada para peserta program WMM 2014 Kota Surabaya

4. Menganalisa Management Capability berpengaruh signifikan terhadap

Business Performance melalui Business Strategy pada para peserta

program WMM 2014 Kota Surabaya

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang dilakukan adapun manfaatnya, sebagai berikut:
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1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan teori yang telah ada

tentang faktor - faktor yang mempengaruhi Business Performance unit

usaha UMKM, dengan mengembangkan faktor - faktor lain yang

memungkinkan untuk mempengaruhi Business Performance seperti

Management Capability dan Business Strategy sebagai variabel

intervening.

2. Manfaat praktis

a. Unit UMKM

Memberikan informasi kepada para peserta program WMM mengenai

faktor - faktor yang mempengaruhi Business Performance.

b. Akademis

Memberi informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan

pengembangan penelitian ini.

c. Masyarakat

Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai teori- teori yang

digunakan dalam penelitian ini dan hasil dari penelitian ini yang

mungkin berguna bagi kehidupan di masyarakat.
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1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan bahasan mengenai latar belakang masalah dalam

skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan

Management Capability, Business Performance dan Business Strategy serta

UMKM. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya,

hipotesis dan model analisis serta kerangka berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas mengenai pendekatan penelitian, identifikasi

variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan

data, dan teknis analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu para

peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 regional Kota Surabaya, deskripsi

hasil penelitian, analisis model dan pengujian hipotesis serta pembahasan

hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah

dilakukan terhadap peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 regional Kota

Surabaya, penulis berharap penelitian ini menjadi solusi dari masalah yang

ada dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian

ini.
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