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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Pada awal abad ke 20, entrepreneurship atau kewirausahaan menjadi kajian 

yang menarik, karena mengingat dampaknya terhadap perkembangan ekonomi 

dalam suatu negara.  Jika suatu negara mempunyai banyak wirausahawan, negara 

tersebut akan mengalami perkembangan ekonomi yang tinggi, dan akan 

berdampak pada tingginya pembangunan di negara tersebut (Schumpeter, 1934). 

Pernyataan dari Schumpeter tersebut turut pula di dukung oleh PBB yang 

menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila setidaknya 

memiliki 2% wirausahawan dari total seluruh penduduknya. Sebagai contoh, 

keberhasilan pembanguan yang dilakukan oleh Jepang ternyata disponsori oleh 

2% pengusaha kelas menengah dan sekitar 20% pengusaha kelas kecil, inilah 

yang menjadi kunci bagi pembangunan negara Jepang (Ranu, 1982).  

Di Indonesia, perkembangan kewirausahaan telah terjadi terutama pada akhir 

abad ke 20 dan awal abad ke 21. Seperti yang terlihat pada tahun 1995, instruksi 

presiden (Inpres) nomor 4 tahun 1995 menyatakan tentang adanya Gerakan 

Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK), 

tindak lanjut dari gerakan ini cukup bergema. Seminar, lokakarya, simposium, 

diskusi sampai pelatihan kewirausahaan gaungnya begitu kuat. Peraturan Menteri 

nomor 60 tahun 2008 tentang pembentukan Politeknik Negeri Media Kreatif yang 

bertujuan untuk menciptakan wirausahawan baru yang diharapkan dapat menjadi 
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solusi bagi masalah pengangguran di Indonesia. Kemudian pada tahun 2009, 

keluar Instruksi Presiden nomor 6 terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif, 

hal tersebut menjadi landasan pengembangan kewirausahaan di bidang industri 

kreatif menjadi cukup kuat.  

 Deputi Kemenkop (Kementerian Koperasi dan UKM) menyatakan bahwa 

hingga Januari 2012 jumlah wirausahawan atau pengusaha di Indonesia sebanyak 

1,56 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pihak Kemenkop yakin bahwa di 

tahun 2014 jumlah wirausahawan di Indonesia akan mencapai lebih dari 2 persen. 

Jika hal ini terjadi maka akan semakin berpengaruh positif terhadap pembangunan 

di Indonesia. Karena, menurut PBB yang menyatakan bahwa suatu negara akan 

mampu membangun apabila setidaknya memiliki 2 persen wirausahawan dari 

total seluruh penduduknya. Perkembangan tersebut merupakan bukti nyata bahwa 

dunia kewirausahaan di Indonesia semakin diminati.    

Definisi dari kewirausahaan yang didefinisikan oleh beberapa ahli memiliki 

arti yang tidak jauh berbeda, seperti apa yang diungkapkan oleh Schumpeter 

(1934) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) yang ditulis oleh 

Purwadarminta, mendefinisikan kewirausahaan sebagai orang yang menciptakan 

kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan 

melembagakan perusahaan miliknya sendiri dan bersedia mengambil risiko 

pribadi dalam menemukan peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan 

potensi-potensi dirinya untuk mengenali produk, mengelola dan menentukan cara 

produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkannya, serta 

mengatur peredaran operasinya. 
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Wirausahawan memiliki tujuan untuk mengimplementasikan perubahan-

perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi-

kombinasi tersebut dikenal dengan nama konsep inovasi yang dapat diterapkan 

dalam konteks bisnis serta mengkaitkannya dengan kombinasi sumber daya. 

Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru atau 

dengan kualitas baru,  memperkenalkan metoda produksi baru, membuka pasar 

yang baru (new market),  memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau 

komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri 

(Schumpeter, 1934).  

Proses dari kewirausahaan berfokus pada penciptaan sesuatu yang berbeda 

dan memiliki nilai tambah yang dihasilkan dengan pengorbanan finansial, 

psikologis, waktu dan tenaga untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan 

dan timbulnya kepuasan pribadi terhadap hasil yang diperoleh. Bygrave 

menyatakan, proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan 

yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha. 

Oleh sebab itu, wirausaha adalah orang yang memperoleh peluang dan 

menciptakan suatu organisasi untuk mengejar peluang itu (Bygrave, 1996). 

Seseorang memilih menjadi wirausahawan dikarenakan berbagai keuntungan 

yang akan dia dapat, yaitu laba atau untung, kebebasan, dan kepuasan dalam 

bekerja. Namun dalam menjalankan usaha, seorang wirausahawan tidak selalu 

mendapatkan hasil yang positif, terkadang justru hasil yang negatiflah yang 

didapatkan oleh wirausahawan tersebut, terutama di awal-awal kariernya. 

Terdapat beberapa faktor penyebab kegagalan usaha, yaitu kurangnya kemampuan 
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manajerial, kurangnya pengalaman, kurangnya modal, dan ketidakmampuan 

menanggapi perubahan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan (Flahvin dalam 

Meng Liang,1996).  

Kegagalan dalam suatu usaha dapat bermacam-macam bentuknya, mulai dari 

sekedar rugi hingga yang terburuk adalah pailit atau bangkrut. Arti kata rugi 

sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kurang dari modalnya, atau 

tidak mendapatkan laba. Sedangkan makna kata pailit atau bangkrut menurut 

Black’s Law Dictionary (Hendry Campbell Black) adalah  kondisi seseorang yang 

tidak dapat membayar hutangnya ketika sudah masa jatuh tempo. Seseorang di 

sini bisa juga di artikan sebagai lembaga, organisasi, maupun perusahaan 

(1990:147), sedangkan berdasarkan pasal I angka 1 UU no 37 Tahun 2004, 

kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang 

pengurusan  dan  pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah 

pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Jika 

ditilik dari makna kedua kata tersebut, keadaan bangkrut jelaslah lebih buruk 

daripada keadaan rugi. Jika wirausahawan mengalami kerugian, ia hanya tinggal 

memperbaiki kinerja.  

Pada kenyataannya, kepailitan atau kebangkrutan dapat memunculkan 

dampak negatif bagi pengusaha. Dengan memiliki utang yang banyak dan tidak 

dapat melakukan pembayaran atas utang-utang tersebut, maka pengusaha 

sangatlah rentan untuk mengalami stress bahkan hingga depresi. Sebagai contoh, 

beberapa artikel atau berita yang penulis temukan yang menceritakan dampak 

kebangkrutan bagi pengusaha, dalam berita yang ditulis oleh Ardi Yanuar 
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menginformasikan bahwa seorang pengusaha tahu dari Pamekasan yang cukup 

sukses kemudian mengalami kebangkrutan, kemudian hal ini menyebabkan 

pengusaha tersebut menjadi gila hingga kemudian dipasung (detik.com). Dari 

Situbondo, diberitakan oleh Irawan Julianto seorang pengusaha asal Situbondo 

yang nekat membacok kepalanya sendiri lantaran frustasi karena usaha mulai 

mengalami kebangkrutan (detik.com).  

Penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa kebangkrutan akan 

mempengaruhi enam aspek dalam diri wirausahawan, yakni aspek keuangan, 

aspek psikologis atau emosional, aspek fisiologis, aspek sosial, aspek profesional, 

dan aspek kewirausahaan. Dari keenam aspek tersebut, yang sangat berdampak 

adalah aspek psikologis atau emosional, karena aspek psikologis dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik wirausahawan. Wirausahawan akan 

menjadi sangat strees kemudian berpengaruh pada kelelahan fisik. Bahkan dalam 

kondisi tertentu akan terjadi perilaku kecemasan yang sangat ekstrim hingga dapat 

menyebabkan timbulnya suatu penyakit seperti darah tinggi dan diharuskan untuk 

mengkonsumsi obat (Cope, 2010).   

Namun, tak jarang juga pengusaha yang mengalami kebangkrutan mampu 

bangkit kembali atau berresiliensi, bahkan menjadi lebih sukses dari sebelumnya. 

Contoh yang diambil dari sebuah artikel yang berjudul menceritakan tentang Yeti 

Tarwin, seorang pebisnis busana muslim, dulu sempat mengalami kebangkrutan 

usaha, namun dapat bangkit kembali, dengan usaha barunya dapat memiliki omzet 

sekitar 60 juta rupiah. Artikel ini membuktikan bahwa ada juga pengusaha yang 

dapat keluar dari tekanan kebangkrutan dan kemudian dapat bangkit kembali 
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sehingga dapat meraih kesuksesan atau biasa disebut berresiliensi 

(wartaislam.com). 

Penelitian di Amerika Serikat mengaitkan antara resiliensi pada pengusaha 

yang mengalami kebangkrutan dengan pengalaman wirausahawan. Penelitian 

tersebut  menyebutkan bahwa wirausahawan dengan pengalaman usaha lebih lama 

dan sudah pernah mengalami kebangkrutan sebelumnya akan lebih cepat pulih 

dari keterpurukan daripada wirausahawan yang baru pertama kali menjalankan 

usahanya atau bisnisnya. Selain itu, dikatakan pula bahwa pada saat mengalami 

kebangkrutan sangat penting untuk melakukan kegiatan lain di luar usahanya agar 

dapat menimbulkan kembali rasa percaya diri, memberikan fokus baru, dan dapat 

melihat kegagalan atau kebangkrutan dalam sudut pandang lainnya (Cope, 2010). 

Penelitian lain di New Zealand yang dilakukan oleh  de Vries (2004), 

mendapatkan kesimpulan bahwa resiliensi bagi seorang wirausahawan 

dipengaruhi oleh beberapa perilaku, yaitu fleksibilitas, motivasi tinggi, ketekunan, 

dan optimistis.  

Penelitian oleh Cope (2010) memperlihatkan proses resiliensi yang dilakukan 

oleh wirausahawan yang mengalami kebangkrutan. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa jenis usaha, pengalaman, serta besarnya hutang atau kerugian 

pada saat mengalangi kebangkrutan, membuat masing-masing individu 

memerlukan waktu yang berbeda untuk dapat bangkit kembali, subjek-subjek 

dalam penelitian ada yang membutuhkan waktu satu bulan, enam bulan, maupun 

dua tahun. Upaya terpenting dari proses resiliensi adalah menghilangkan dampak 

psikologis pada saat kebangkrutan yaitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas lain 
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yang dapat menghilangkan tekanan psikologis dan mengembalikan rasa percaya 

diri karena kebangkrutan. Seperti salah satu subjek pada penelitian tersebut yang 

mengaku sering menghabiskan waktu untuk pergi ke pantai dan bermain tenis 

selama enam bulan, hal tersebut ia lakukan untuk menghilangkan rasa 

menyakitkan akibat dari kebangkrutan yang dialaminya. Kemudian, ketika 

tekanan psikologis mulai berkurang atau hilang proses resiliensi akan menjadi 

semakin mudah, wirausahawan akan menemukan pemaknaan terhadap 

kebangkrutan yang dialaminya, dan seiring dengan mulai kembalinya rasa percaya 

diri pada wirausahawan, wirausahawan akan melakukan usaha atau bisnis mereka 

kembali. 

Resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap 

kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan, bertahan dalam 

keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang 

dialaminya dalam kehidupan (Reivich & Shatte, 2002). Jackson (2002) 

mengemukakan resiliensi sebagai kemampuan individu untuk dapat beradaptasi 

dengan baik meskipun dihadapkan dengan keadaan yang sulit. Resiliensi memiliki 

pengertian yang luas dan beragam, mencakup pemulihan diri dari masa traumatis, 

mengatasi kegagalan dalam hidup dan merupakan pola adaptasi dalam keadaan 

atau situasi yang sulit (Masten & Gewirtz, 2006). 

Siebert (2005) mengungkapkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk 

mengatasi dengan baik perubahan hidup pada level yang tinggi, menjaga 

kesehatan di bawah kondisi yang tertekan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi 

kemalangan, dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan. 
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Sedangkan Grotberg (1999) mengatakan bahwa resiliensi adalah kemampuan 

manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat terhadap kejadian atau 

masalah yang dialaminya.  

Resiliensi dibangun dari tujuh kemampuan yang berbeda dan hampir tidak 

ada satupun individu yang secara keseluruhan memiliki tujuh kemampuan 

tersebut dengan baik. Adapun tujuh kemampuan tersebut adalah regulasi emosi, 

pengendalian impuls, optimisme, empati, analisis penyebab masalah atau gaya 

berpikir, efikasi diri, dan peningkatan aspek positif (Reivich dan Shatté,2002). 

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa orang yang telah resilien, lebih dapat 

memulai hidupnya kembali seperti sedia kala, bahkan mungkin ada yang jauh 

lebih baik. Dapat disimpulkan pula bahwa resiliensi itu sangatlah penting bagi 

wirausahwan yang mengalami kebangkrutan, karena individu yang resilien akan 

lebih mampu untuk mengatasi masalahnya. Mereka lebih mampu beradaptasi 

dengan kondisi dan mengelola stres dengan benar hingga akhirnya mampu 

bangkit kembali. Bahkan kondisi psikis mereka pun relatif lebih stabil daripada 

individu yang belum resilien. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih lanjut tentang resiliensi pada wirausahawan yang 

mengalami kebangkrutan. Dimana dalam keadaan bangkrut dan memiliki utang 

yang sangat banyak, wirausahawan rentan untuk menjadi stress atau bahkan 

depresi, bahkan jika pengelolaan stress tidak berjalan dengan baik maka akan 

mengarah terhadap gangguan kesehatan. Dalam penelitian ini penulis ingin 

mengetahui proses resliensi yang terjadi saat wirausahawan mengalami 

kebangkrutan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat 
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untuk membantu wirausahawan-wirausahawan lain yang mungkin berada dalam 

kondisi yang sama untuk mampu bangkit kembali dan berani memulai usahanya 

dari awal lagi. 

 

1.2. FOKUS KAJIAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pertanyaan yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses resiliensi pada 

wirausahawan yang mengalami kebangkrutan?. 

 

1.3. KEUNIKAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN 

Penelitian mengenai resiliensi di Indonesia sangatlah banyak, begitu juga 

dengan penelitian mengenai kewirausahaan yang cukup banyak. Namun yang 

menghubungkan resiliensi dengan kebangkrutan pada wirausaha tidaklah banyak. 

Salah satu penelitian tentang resiliensi adalah penelitian berjudul resiliensi “Anak 

yang Terkena Dampak Bencana Banjir Lumpur Sidoarjo, Jawa Timur” 

(Istiqomah, 2010), yang memfokuskan penelitian pada proses resiliensi pada anak 

yang tempat tinggalnya terkena dampak lumpur Sidoarjo. Sedangkan salah satu 

penelitian tentang kewirausahan adalah penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kreatifitas, Keberanian, dan Kedisplinan Berusaha Pengusaha Madura Terhadap 

Keberhasilan Usaha” (Fitiyah, 2008), yang mendapatkan hasil bahwa ada 

pengaruh dari kreatifitas, keberanian, dan kedisplian terhadap keberhasilan usaha. 

Penelitian lain berjudul “Dinamika Adaptif Pengusaha Kecil dalam Masa Krisis 

Ekonomi (Studi Kasus Industri Kecil di desa Kesambi, Kecamatan Porong, 
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Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur)” (Rustrinsyah, 2004), memfokuskan tentang 

kemampuan adaptasi pengusaha-pengusaha kecil di desa Kesambi menghadapi 

krisis ekonomi tahun 1998. Hasil dari penelitian ini, sebagian besar pengusaha 

masih tetap menjalankan usaha mereka, dan sebagian kecil dari mereka memilih 

untuk berhenti. 

 Berbeda dengan penelitian di Indonesia, di luar negeri terdapat beberapa 

penelitian yang menghubungkan antara resiliensi dengan kebangkrutan pada 

wirausaha. Seperti penelitian berjudul “Enterpreneurrial Learning from Failure: 

An Interpretative Phenomenological Analysis” (Cope, 2010) yang mendapatkan 

hasil bahwa kebangkrutan akan mempengaruhi enam aspek dalam diri 

wirausahawan, yakni aspek keuangan, aspek psikologis atau emosional, aspek 

fisiologis, aspek sosial, aspek profesional, dan aspek kewirausahaan serta proses 

kebangkitan pada wirausaha yang mengalami kebangkrutan. Penelitian lain 

berjudul “Entrepreneurrial resilience: An Analysis of The Resilience Factors in 

SME Owner-Manager”  (de Vries, 2004), yang mendapatkan kesimpulan bahwa 

resiliensi bagi seorang wirausahawan dipengaruhi oleh beberapa perilaku, yaitu 

fleksibilitas, motivasi tinggi, ketekunan, dan optimistis.  

Apabila dibandingkan dengan penelitian Istiqomah (2010), penelitian ini 

memiliki perbedaan di subjek penelitian yaitu wirausahawan. Sedangkan pada 

penelitian Fitiyah (2008) dan Rustrinsyah (2004) memiliki perbedaan di fokus 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses resiliensi pada wirausahawan 

yang mengalami kebangkrutan.  
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Penelitian oleh Cope (2010) lebih menitikberatkan dampak dari 

kebangkrutan daripada proses resiliensi yang tentu saja dan hanya sedikit 

membahas tentang proses resiliensi pada wirausahwan. Sedangkan penelitian de 

Vries lebih memfokuskan pada perilaku yang mempengaruhi resiliensi. Yang 

membedakan penelitian kali ini dengan dua penelitian diatas adalah fokus dari 

penelitian yang lebih memfokuskan pada proses resiliensi, termasuk di dalamnya 

dinamika yang terjadi seperti dampak kebangkrutan hingga wirausahawan 

tersebut mengalami kebangkitan kembali atau resiliensi. 

 

1.4. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui  proses resiliensi pada wirausahawan yang 

mengalami kebangkrutan. 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan yang 

dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu 

Psikologi. Dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya, 

terutama yang berkaitan dengan masalah resiliensi dan masalah-masalah pada 

wirausahawan. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat membantu wirausahawan yang 

mengalami tekanan saat mengalami kebangkrutan agar dapat berresiliensi dan 

memulai bisnis atau usahanya kembali. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PAMINTOKO TEJA PERMANA RESILIENSI PADA WIRAUSAHAWAN..




