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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan 31 Desember 

2015 menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di Indonesia. Persaingan 

akan menjadi semakin ketat, tidak hanya dengan sesama pelaku usaha dalam 

negeri melainkan juga pelaku usaha di seluruh ASEAN. Karena dengan 

diberlakukannya MEA, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi 

dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta 

aliran modal yang bebas (Fadli, 2014).  Hal ini tentunya akan menjadi cambukan 

bagi pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk yang 

ditawarkan kepada pasar. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang berada di Indonesia,  dituntut bekerja ekstra untuk menyongsong 

MEA, karena UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia.  

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari : (1) kedudukannya 

sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia 

lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan 

ekomomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan 

sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran 

melalui kegiatan ekspor ( Kementrian Koperasi dan UKM RI, 2005). Dari 
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pemaparan tersebut diketahui UMKM merupakan sektor yang tidak bisa 

dilepaskan dari perkembangan perekonomian Indonesia.  

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan : 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta. 

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling 

banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta samapai 

dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. 

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Memiliki kekayaan 
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bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 

miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling 

banyak Rp. 50 miliar. 

Perkembangan UMKM di Indonesia meningkat selama periode 2011-

2012, hal ini bisa dilihat dalam perkembangan jumlah UMKM periode 2011-2012 

sebesar 2,41 persen yaitu dari 55.206.444 unit pada tahun 2011 menjadi 

56.534.592 unit pada 2012 (Kementrian Koperasi dan UKM, 2012). Dengan 

semakin meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia tidak berarti pekerjaan rumah 

bagi UMKM berhenti, di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan 

membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti 

meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan 

teknologi, serta perluasan area pemasaran (Sudaryanto et al, 2014).  

Menurut Deshpande dan Farley dalam Tajeddini (2006) mengatakan 

bahwa perusahaan harus menjadi innovative untuk menghadapi persaingan untuk 

bertahan dan tumbuh.  Innovation tentunya tidak muncul secara tiba-tiba, menurut 

Calantone, et al dan Hult, et al dalam Ma’atofi dan Tajeddini (2010) innovation 

perusahaan dapat distimulus oleh pembelajaran yang dilakukan perusahaan itu. 

Ketika MEA akan diberlakukan maka UMKM harus segera menciptakan 

innovation agar usahanya tetap bertahan di tengah hantaman produk-produk dari 

negara se ASEAN yang bisa masuk secara bebas ke Indonesia. UMKM juga 

dituntut memperbaiki kualitas produk untuk mencapai standar yang diberlakukan 

oleh pemerintah agar memliki kualitas yang berdaya saing baik untuk tidak hanya 
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mampu bertahan di dalam negeri, namun bisa berekspansi memperluas pasar ke 

luar negeri. 

Untuk mencapai target tersebut, maka peran pemerintah juga perlu 

dilibatkan disini. Masalah perizinan yang rumit, pungutan-pungutan liar, dan 

kekurangan akses informasi menjadi topik utama penghambat laju perkembangan 

UMKM di Indonesia. Pemerintah dituntut segera meneyelesaikan permasalahan 

ini sebelum MEA diberlakukan, UMKM sulit untuk mampu bertahan jika masih 

dihadapkan oleh persoalan penghambat tersebut. 

Diperlukan kebijakan dari pemerintah yang mampu melindungi 

keberlangsungan laju UMKM di Indonesia guna menghadapi arus global yang 

semakin besar. Keberlangsungan UMKM di Indonesia tentunya memiliki 

pengaruh secara langsung terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Jika 

UMKM terhambat laju pertumbuhannya akan secara otomatis perekonomian 

Indonesia akan terhambat. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan 

dapat dilakukan dengan peningkatan daya saing dan pengembangan sumber daya 

manusianya agar memiliki nilai supaya mampu bertahan menghadapi pasar 

ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), diantaranya melalui Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga 

keuangan melalui capacity building, dan pengembangan information technology 

(IT) (Sudaryanto et al, 2014). 

Proses learning dalam UMKM juga diperlukan dalam menghadapi 

persaingan global, proses learning ini akan mebuat UMKM akan selalu 
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melakukan pembaruan-pembaruan dalam organisasi sehingga organisasi mampu 

menghadapi perubahan yang terjadi. Argys dan Schon dalam Sinkula, et al (1997) 

menyatakan learning organization akan terjadi jika setiap anggota berperan 

menjadi learning agent untuk organisasi, merespon setiap perubahan yang terjadi 

baik di internal maupun eksternal organisasi dengan mendeteksi dan memperbaiki 

teori organisasi yang berlaku, serta menampilkan hasil dari pengamatannya untuk 

catatan pribadi dan peta rencana organisasi. Ini menunjukkan begitu pentingnya 

UMKM untuk melakukan learning terus menerus agar mampu mendeteksi 

perubahan yang terjadi dan merespon perubahan dengan tepat. 

 Bank Mandiri merespon hal ini dengan mengadakan program Wirausaha 

Muda Mandiri. Wirausaha Muda  Mandiri merupakan salah satu kontribusi Bank 

Mandiri bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, yang diwujudkan secara 

berkesinambungan dan fokus pada generasi muda yang merupakan generasi 

penerus bangsa (wirausahamandiri.co.id). Program Wirausaha Muda Mandiri 

ditujukan bagi mereka entrepeneur muda yang memiliki pola pikir 

entrepreneurship untuk menciptakan lapangan kerja sehingga ikut turut serta 

menekan jumlah pengangguran di Indonesia. Wirausaha Muda Mandiri 

memberikan fasilitas bagi para entrepreneur muda untuk menjadi learning agent 

yang nantinya akan membuat UMKM yang dimiliki menjadi organisasi belajar 

yang terus melakukan perbaikan guna merespon setiap perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. 
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 Program wirausaha mandiri merupakan program yang diperuntukkan bagi 

entrepreneur yang ingin melakukan peningkatan mutu melalui fasilitas-fasilitas 

yang akan didapatkan. Fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan antara lain : 

1. Pelatihan, pelatihan diberikan sebagai salah satu bentuk pembinaan 

kepada pemenang/finalis Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Young 

Technopreneur. 

2. Pameran, pembinaan diberikan dalam bentuk pameran sebagai ajang 

promosi usaha pemanang/finalis Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri 

Young Technopreneur. 

3. Pendampingan berwirausaha, pendampingan berwirausaha diberikan 

secara intensif dan konsisten kepada pemanang/finalis Wirausaha Muda 

Mandiri dan Mandiri Young Technopreneur. 

4. Publikasi, salah satu bentuk pembinaan kepada pemanang/finalis 

Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Young Technopreneur adalah 

mealalui dukungan publikasi (wirausahamandiri.co.id). 

Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut maka para entrepreneur harus 

melalui beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh pantia. 

 Program Wirausaha Muda Mandiri ditujukan bagi para pemuda Indonesia 

yang merupakan generasi penerus dengan menjadi generasi yang mandiri, yang 

tidak hanya menjadi generasi pencari kerja, melainkan menjadi generasi mandiri 

yang didalam dirinya terdapat orientasi untuk menjadi entrepreneur dan menjadi 

pencipta lapangan pekerjaan. Program ini juga memiliki tujuan untuk mengubah 
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pola pikir mahasiswa maupun kaum muda lainnya agar mau melakukan 

entrepreneurship, sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan pada 

ketersediaan lapangan kerja (wirausahamandiri.com) 

 Dari berbagai fenomena yang disebutkan, maka diketahui bahwa 

seseorang yang memiliki entrepreneurship orientation maka diperlukan 

innovation untuk mampu bertahan ditengah arus globalisasi, khususnya di 

Indonesia yang merupakan salah satu anggota ASEAN yang pada 31 Desember 

2015 akan diberlakukan MEA. Untuk mencapai innovation  itu wirausahawan 

juga dituntut menjadi seseorang yang memiliki learning orientation demi 

terwujudnya UMKM yang terus melakukan innovation. 

Melalui argumen-argumen yang telah disebutkan, maka penelitian ini 

diberi judul “Pengaruh Entrepreneurship Orientation Terhadap Innovation 

Pada Peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 Sektor Kota Surabaya Dengan 

Learning Orientation Sebagai Variabel Mediasi.”. 

Penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh Maatoofi dan Tajeddini (2010) 

mereka menyatakan adanya hubungan antara entrepreneuship orientation dalam 

menciptakan innovation melalui learning orientation yang dipraktekkan dengan 

commitment to learning, shared vision, dan open-mindness pada usaha kecil di 

Provinsi Tehran, Iran. Namun perbedaannya adalah penelitian kali ini dilakukan 

dengan meneliti peserta program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2014 sektor 

Kota Surabaya. Program WMM merupakan salah satu program yang ada di 

program Wirausaha Mandiri yang diadakan oleh Bank Mandiri. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Dari latar belakang yang telah disebutkan, akan muncul beberapa rumusan 

masalah. Maka penelitian yang akan dilakukan dirumuskanlah rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

innovation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota 

Surabaya? 

2. Apakah entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

learning orientation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor 

Kota Surabaya? 

3. Apakah learning orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation 

pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya? 

4. Apakah entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

innovation melalui learning orientation pada peserta Wirausaha Muda 

Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya? 

1.3 Tujuan penelitian 

 Berikut ini merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan kepada 

peserta program WMM 2014: 

1. Untuk mengetahui apakah entrepreneurship orientation berpengaruh 

signifikan terhadap innovation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 

2014 sektor Kota Surabaya. 
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2. Untuk mengetahui apakah entrepreneurship orientation berpengaruh 

signifikan terhadap learning orientation pada peserta Wirausaha Muda 

Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya. 

3. Untuk mengetahui apakah learning orientation berpengaruh signifikan 

terhadap innovation pada peserta Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor 

Kota Surabaya. 

4. Untuk mengetahui apakah entrepreneurship orientation berpengaruh 

signifikan terhadap innovation melalui learning orientation pada peserta 

Wirausaha Muda Mandiri 2014 sektor Kota Surabaya. 

1.4 Manfaat penelitian 

 Adapan manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia, khususnya untuk meneliti bagaimana inovasi muncul dalam 

suatu organisasi yang distimulus oleh orientasi belajar yang dimiliki oleh 

orang yang memiliki orientasi berwirausaha. 

2. Bagi peserta program WMM  

Sebagai masukan bagi peserta program WMM agar terus meningkatkan 

orientasi belajar guna terus berinovasi agar unit usaha yang dimiliki 

mampu menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

3. Bagi pihak lain 
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Masukan kepada pihak pemmerintah maupun swasta agar mempersiapkan 

pemilik UMKM untuk menghadapi MEA yang mengharuskan UMKM 

memiliki inovasi yang baik agar bisa bertahan. Pihak pemerintah dan 

swasta bisa mengadakan program serupa dengan yang dilakukan oleh 

Bank Mandiri sebagai bentuk ikut serta dalam penguatan perekonomian 

Indonesia melalui sektor UMKM. 

1.5 Sistemika Penulisan 

 Pada penelitian ini maka sistematika penulisan yang akan disusun adalah 

sebagai berikut : 

BAB 1, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistemika penulisan. 

BAB 2, Tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dari entrepreneurship 

orientation, learning orientation, dan innovation, penelitian 

sebelumnya, hipotesis, dan kerangka konseptual. 

BAB 3,  Metode penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, identifikasi 

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

pengumpulan data, dan teknik analisis. 

BAB 4,  Hasil dan pembahasan yang berisi gambaran umum mengenai subjek 

dan objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan atau 

pembuktian analisis, dan pembahasan. 

BAB 5,    Simpulan dan saran yang berisi simpulan dan saran. 
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