
1 
 

 

BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Keinginan untuk berwirausaha adalah kemauan dan kerelaan seseorang 

dalam melakukan aktifitas wirausaha atau dengan kata lain menjadi seorang 

wirausahawan (Gurbuz dan Aykol, 2009). Berdasarkan survei Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) pada tahun 2013 mengenai keinginan 

berwirausaha di Indonesia, didapatkan hasil bahwa Indonesia menempati 

peringkat kedua negara ASEAN yang memiliki keinginan tertinggi untuk 

berwirausaha setelah Filipina. Indonesia hingga saat ini masih terus berusaha 

mengembangkan program kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah 

wirausaha di Indonesia. Kewirausahaan sendiri merupakan salah satu faktor 

penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Salah satu syarat untuk dapat 

menjadi seorang wirausahawan, seseorang harus memiliki jiwa yang inovatif.  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya. 

Pada setiap kota di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang 

dibanggakannya. Seperti kerajinan batik yang terkenal di kota pekalongan, 

yogyakarta, dan Solo, atau kerajinan dari kayu jati yang terkenal di Jepara, 

atau kerajinan dari kulit yang terkenal di kota Sidoarjo dan masih banyak 

contoh lainnya. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi kaya akan pengrajin 

dan meningkatnya pertumbuhan pengrajin di Indonesia. Pengrajin selalu 

dituntut untuk memiliki jiwa yang inovatif untuk dapat menghasilkan produk-
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produk baru yang dapat dijual ke konsumen baik dalam negeri maupun luar 

negeri. Jiwa yang inovatif sangat penting bagi wirausahawan untuk dapat 

menciptakan ide-ide baru bagi produk yang akan dijual supaya produk 

tersebut dapat berbeda dari produk lainnya. Oleh sebab itu penelitian ini 

menggunakan pengrajin yang terdapat pada asosiasi pengrajin di kawasan 

Industri Kecil Tanggulangin yang berlokasi di jalan Raya Kludan untuk dapat 

diteliti besarnya keinginan berwirausaha pengrajin yang dihubungkan dengan 

iklim inovasi yang terdapat pada asosiasi pengrajin tersebut dengan mediasi 

dari kepuasan kerja pengrajin terhadap tempat pengrajin tersebut bekerja. 

Tanggulangin merupakan sebuah kecamatan yang terdapat di Kabupaten 

Sidoarjo. Tanggulangin terkenal akan kerajinan seperti tas, ikat pinggang, dan 

jaket yang terbuat dari kulit. Wisatawan yang datang ke Kota Sidoarjo baik 

wisatawan dalam Negeri maupun luar negeri banyak yang membeli kerajinan 

kulit di Tanggulangin sebagai cinderamata. Asosiasi pengrajin di 

Tanggulangin dituntut untuk memiliki kreatifitas dan inovasi yang tinggi 

untuk dapat bersaing dan selalu menghasilkan produk produk baru yang 

berbeda dari produk yang lainnya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

digunakan populasi pengrajin yang bekerja di asosiasi pengrajin di 

Tanggulangin sebagai objek penelitian, karena populasi ini memenuhi syarat 

untuk dijadikan objek penelitian, yaitu pengrajin yang memiliki inovasi. 

Berdasarkan data jumlah pengunjung dan pendapatan yang diperoleh dari 

Intako.  Pada tahun 2010 hingga 2012 terdapat penurunan jumlah pengunjung 

sebanyak 258 orang yang mengakibatkan menurunnya jumlah pendapatan 
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hingga sebesar 101.128.600 rupiah. Hal  ini mengakibatkan banyak toko di 

Desa Kludan yang akhirnya memilih untuk gulung tikar karena tidak dapat 

bertahan dengan keadaan tersebut. Sebagian besar toko yang masih bertahan 

hanya menerima pesanan untuk beroperasi sehingga membuat produktivitas 

pembuatan kerajinan kulit disana menurun, yang dapat dilihat dari hasil 

produktivitas pembuatan kerajinan kulit dari 36.754.223 produk pada tahun 

2004 menurun hingga 6.535.974 produk pada tahun 2013. Kebanyakan dari 

pesanan yang diterima memiliki desain yang sama dan sudah ditentukan 

desainnya sehingga hal ini menurunkan inovasi dan kreatifitas pengrajin yang 

membuatnya. Keadaan ini mengakibatkan pengerajin banyak yang memilih 

keluar dari pekerjaannya yang dapat dilihat dari terbatasnya penduduk yang 

memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin kulit di  desa kludan pada tahun 

2014 sebesar 83 orang. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan menggunakan 

tiga variabel yaitu iklim yang inovatif, kepuasan kerja dan keinginan 

berwirausaha pengrajin yang bekerja di toko yang terdapat di Desa Kludan.  

Penelitian tentang keinginan berwirausaha meneliti faktor utama: 

keinginan (persepsi daya tarik personal untuk memulai bisnis) dan kelayakan 

(sejauh mana seseorang merasa mampu melakukannya) (Krueger dan Reilly, 

2000). Sehubungan dengan faktor keinginan, terdapat beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi keinginan seseorang untuk berwirausaha. Faktor-faktor ini 

dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu faktor individu dan faktor 

organisasi.  
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Salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi keinginan 

berwirausaha seseorang adalah kepuasan kerja. Pada asosiasi pengrajin yang 

bergerak dibidang pembuatan kerajinan tangan, seperti yang ada di Kawasan 

Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, 

pengrajin merupakan aset penting yang wajib mereka jaga. Terutama 

pengrajin yang memiliki potensi yang dianggap menguntungkan bagi asosiasi 

pengrajin tersebut. Sebuah asosiasi pengrajin agar mampu menjalankan tujuan 

pada setiap harinya harus didukung oleh sumber daya manusia dalam hal ini 

adalah pengrajin, terutama pengrajin yang dianggap mampu untuk 

melaksanakan tugas yang diberikan tanpa mengalami hambatan yang berarti. 

Hal itu tentunya harus diperhatikan oleh pengelola tempat mereka bekerja agar 

pengrajin yang berpotensi tersebut merasa keberadaan maupun ide-ide yang 

dimilikinya dapat diterima bahkan diaplikasikan secara nyata. oleh sebab itu, 

asosiasi pengrajin tersebut dituntut untuk mampu memberikan kepuasan kerja 

pada pengrajinnya. Salah satu pendekatan dalam upaya meningkatkan 

kepuasan kerja pada pengrajin untuk mempertahankan pengrajin tersebut 

dapat dilakukan melalui penciptaan iklim inovatif di lingkungan pekerjaan 

yang dianggap layak oleh para pengrajin. Dengan terciptanya iklim yang 

inovatif di lingkungan mereka bekerja maka akan berpengaruh pada tingkat 

kepuasan kerja pada pengrajin. Kemudian hal tersebut juga akan berpengaruh 

pada tinggi rendahnya keinginan berwirausaha pada pengrajin tersebut. 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dan membuat pengrajin 

merasa nyaman ataupun tidak merasa nyaman untuk bekerja setiap harinya di 
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tempat mereka bekerja terutama pengrajin yang memiliki potensi yang besar. 

Pengrajin yang memiliki potensi diharapkan mampu membantu asosiasi 

pengrajin tersebut untuk dapat berjalan dengan baik. Pengrajin yang kurang 

dihargai kemampuan maupun ide-idenya yang dimilikinya oleh tempat mereka 

bekerja akan mempunyai potensi untuk keluar dari pekerjaannya untuk 

memulai usahanya sendiri. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan kurang 

perhatiannya perusahaan dalam pemberian iklim inovatif pada pekerjaan yang 

digeluti pengrajinnya, sehingga menimbulkan keinginan pengrajin tersebut 

untuk bekerja sendiri.  

Setiap asosiasi pengrajin pada dasarnya memiliki perlakuan yang berbeda 

dalam memberikan iklim yang inovatif pada pengrajin khususnya yang 

berpotensi bagi mereka. Iklim inovatif yang diciptakan dan bagaimana mereka 

memberikan ruang untuk berinovasi tersebut mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan kepuasan kerja pengrajin yang berdampak pada keinginan 

pengrajin untuk berwirausaha. Oleh karena itu keberhasilan asosiasi pengrajin 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangat tergantung kepada 

asosiasi pengrajin tersebut mengelola pengrajin melalui iklim inovatif yang 

dihadirkan pada lingkungan tempat mereka bekerja, seperti pemberian ruang 

untuk menuangkan ide-ide baru dan aplikasi nyata dari ide-ide tersebut yang 

bertujuan untuk memajukan asosiasi pengrajin tersebut. 

Kurang adanya perhatian khusus terhadap iklim yang inovatif di 

lingkungan tempat mereka bekerja akan menimbulkan permasalahan 

khususnya pada pengrajin di asosiasi pengrajin itu sendiri. Dalam hal ini, 
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permasalahan timbul terutama pada pengrajin yang memiliki potensi, yang 

seharusnya dipertahankan, namun pengrajin tersebut tidak merasa nyaman 

atas perlakuan dari asosiasi pengrajin khususnya yang berkaitan dengan 

inovasi, seperti pengrajin yang merasa ide-idenya tidak dihargai akhirnya akan 

lebih memikirkan masa depannya di tempat mereka bekerja. Ketika hal 

tersebut diabaikan oleh asosiasi pengrajin maka akan berdampak keluarnya 

pengrajin tersebut dari pekerjaannya. 

Selain itu, kurangnya perhatian dalam menghadirkan iklim yang inovatif 

pada pengrajin juga akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti tidak 

disiplin masuk kerja, berkurangnya semangat bekerja pada pengrajin dan 

malas bekerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keinginan mereka 

untuk bertahan pada asosiasi pengrajin tersebut.  Ketika hal tersebut mulai 

membuat pengrajin tidak nyaman maka mereka memilih keluar dari 

pekerjaannya untuk memulai usahanya sendiri. Hal hal yang berkaitan dengan 

kewirausahaan dapat menjadi jalan yang diambil oleh pengrajin yang 

menganggap dirinya mampu untuk bekerja sendiri serta menciptakan lapangan 

kerja baru. Kewirausahaan sangat besar peranannya di dalam diri pengrajin 

terutama pengrajin yang memiliki potensi lebih. Niat berwirausaha dapat 

menjadi jalan keluar bagi pengrajin yang memiliki potensi atau kemampuan 

yang lebih yang tidak mendapat perhatian khusus di tempat mereka bekerja 

dulu. 

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengukur dan menganalisis “Pengaruh iklim yang inovatif terhadap keinginan 
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berwirausaha yang dimediasi oleh kepuasan kerja pengrajin di Asosiasi 

Pengrajin Kawasan Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan pokok suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah iklim yang inovatif berpengaruh terhadap keinginan untuk 

berwirausaha pengrajin di Asosiasi Pengrajin Kawasan Industri Kecil 

Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? 

2. Apakah iklim yang inovatif berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pengrajin di Asosiasi Pengrajin Kawasan Industri Kecil Desa Kludan 

Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan untuk 

bewirausaha pengrajin di Asosiasi Pengrajin Kawasan Industri Kecil 

Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? 

4. Apakah iklim yang inovatif berpengaruh terhadap keinginan 

berwirausaha yang dimediasi kepuasan kerja pengrajin di Asosiasi 

Pengrajin Kawasan Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengukur dan menganalisis adanya pengaruh iklim yang 

inovatif terhadap keinginan berwirausaha pengrajin di Asosiasi 

Pengrajin Kawasan Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 

2. Untuk mengukur dan menganalisis adanya pengaruh iklim yang 

inovatif terhadap kepuasan kerja pengrajin di Asosiasi Pengrajin 

Kawasan Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

3. Untuk mengukur dan menganalisis adanya pengaruh kepuasan kerja 

terhadap keinginan untuk bewirausaha pengrajin di Asosiasi Pengrajin 

Kawasan Industri Kecil Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo. 

4. Untuk mengukur dan menganalisis adanya pengaruh iklim yang 

inovatif terhadap keinginan untuk bewirausaha yang dimediasi 

kepuasan kerja pengrajin di Asosiasi Pengrajin Kawasan Industri Kecil 

Desa Kludan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi Asosiasi pengrajin 

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan 

evaluasi untuk asosiasi pengrajin tersebut menciptakan iklim yang 

inovatif pada asosiasi pengrajin tersebut secara tepat guna 

mempertahankan pengrajin dengan meningkatkan kepuasan kerjanya, 

sehingga pengrajin yang berpotensi tidak keluar dari perusahaan dan 

membuka usahanya sendiri. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang pengaruh iklim yang inovatif bagi penulis agar mampu 

memahami bagaimana menciptakan iklim inovatif yang sesuai untuk 

pemenuhan kepuasan kerja pengrajin guna mempertahankan pengrajin 

yang berpotensi dan sebagai bahan pengukuran diri sendiri yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan teori manajemen yang dipelajari 

yang berkaitan dengan iklim yang inovatif terhadap keinginan 

berwirausaha yang dimediasi kepuasan kerja pada waktu masa 

perkuliahan dapat diterapkan. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai kontribusi untuk para pembaca yang ingin memperoleh 

informasi serta pengembangan konsep dari teori iklim yang inovatif 
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terhadap keinginan  berwirausaha yang dimediasi kepuasan kerja serta 

cara mengelola usaha melalui pendekatan pada sumber daya manusia. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB 1: Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu (1) latar belakang tentang 

perlunya perhatian tentang keinginan berwirausaha pengrajin melalui 

iklim inovatif pada pengrajin tersebut yang dimediasi kepuasan kerja 

sehingga asosiasi pengrajin tersebut dapat mempertahankan pengrajin 

terutama yang dianggap berpotensi untuk di masa mendatang, (2) dari 

latar belakang ditarik perumusan masalah, (3) Tujuan yang hendak 

dicapai dari penulisan skripsi ini, dan (4) Manfaat penelitian baik bagi 

asosiasi pengrajin, penulis sendiri, maupun pihak-pihak lain yang 

membutuhkan.  

BAB 2: Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan landasan teori dan pendapat-pendapat ahli yang 

berkaitan dengan perlunya perhatian tentang keinginan berwirausaha 

pengrajin melalui iklim inovatif tersebut yang dimediasi kepuasan 

kerja sebagai upaya mempertahankan pengrajin terutama yang 

dianggap berpotensi sehingga asosiasi pengrajin tersebut dapat 

bertahan dimasa mendatang serta mampu bersaing dengan kompetitor-
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kompetitor yang bergerak dibidang yang sama. Semua landasan teori 

dan pendapat ahli didapatkan dari literatur-literatur kuliah serta buku-

buku yang berkaitan dengan topik penulisan ini. Bab ini juga 

mencantumkan penelitian sebelumnya sebagai pedoman sekaligus 

pembanding untuk melihat persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya. 

     BAB 3: Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan 

sumber data yang akan diteliti dan diolah lebih lanjut, prosedur 

pengumpulan data serta tehnik analisis yang digunakan untuk 

mengolah dan menganalisis data. 

   BAB 4: Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut yaitu, (1) Hasil analisis dan 

pengukuran pada variabel penelitian yang digunakan (2) Hasil penelitian 

yang meliputi iklim yang inovatif yang dimediasi kepuasan kerja dalam 

kaitannya dengan keinginan berwirausaha pada pengrajin, (3) 

Pembahasan terhadap masalah yang dirumuskan berdasarkan uji 

stastistik yang digunakan 

   BAB 5: Simpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan simpulan yang ditarik dari pembahasan masalah 

serta saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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