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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1.  Latar Belakang Masalah  

Memasuki tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. 

Terhitung per tanggal 1 Juli 2014, jumlah penduduk Indonesia sudah menembus 

angka 252.164.800 jiwa (Prasetyo, 2014). 3,51% dari seluruh populasi manusia di 

bumi ini adalah warga negara Indonesia (Prasetyo, 2014). Indonesia pun menempati 

peringkat keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduknya dari 242 negara pada 

tahun 2014 (Prasetyo, 2014). Fenomena ini nampaknya tidak sebanding dengan 

jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di negeri ini. Pada survei terakhir di tahun 

2012, angka rasio pengangguran di Indonesia adalah sebesar 6,1%, atau termasuk 

tingkat menengah dari keseluruhan negara yang disurvei (Prasetyo, 2014). Angka 

rasio pengangguran Indonesia bahkan lebih besar dari negara-negara tetangga seperti 

Malaysia (3,0%), Singapura (1,9%), maupun Thailand (0,56%) (Prasetyo, 2014). 

Cepatnya pertumbuhan penduduk Indonesia memang cukup sulit 

dikendalikan. Selain dikarenakan masih minimnya pemahaman sebagian besar 

masyarakat akan pesatnya pertumbuhan penduduk, keterbatasan berbagai fasilitas 

penunjang di banyak daerah pelosok juga menjadi penghambat. Fakta tersebut 

berimbas ke berbagai lini dan aspek kehidupan di negara ini, tidak terkecuali bidang 
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ketenagakerjaan, seperti yang telah disampaikan pada data statistik diatas. 

Terbatasnya lapangan pekerjaan secara tidak langsung menuntut masyarakat untuk 

pandai menyiasati keadaan tersebut. Jika beberapa kalangan masyarakat berusaha 

keras dan bersaing ketat untuk memperebutkan kursi sebagai pegawai atau karyawan 

di berbagai instansi baik lembaga pemerintahan maupun swasta, beberapa kalangan 

masyarakat lainnya mencoba untuk memanfaatkan inovasi dan ide yang dimiliki 

untuk menuai pundi-pundi penghasilan. Berbagai inovasi dan ide tersebut tertuang 

dalam suatu lapangan pekerjaan bernama Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu pada 

jenis-jenis usaha kecil dan menengah yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya (Nitisusastro, 

2013). Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, 

pengertian UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah 

dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan 

menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah persaingan usaha yang tidak sehat 

(Nitisusastro, 2013). Dalam beberapa kesempatan, pelaku bisnis UKM dapat pula 

dikatakan sebagai seorang wirausahawan. Namun yang membedakan pelaku bisnis 

UKM dengan wirausahawan adalah skala bisnisnya, dimana seorang wirausahawan 

memiliki modal dan pendapatan bersih yang lebih besar dibanding pelaku bisnis 

UKM (Nitisusastro, 2013). Seorang wirausahawan dapat pula merupakan pelaku 

bisnis UKM terdahulu yang telah mengepakkan sayap bisnisnya menjadi lebih luas, 
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misalnya dengan memiliki anak perusahaan, sehingga bisnisnya sudah tidak termasuk 

kategori UKM lagi. 

Di Indonesia, UKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa ini. Jumlah 

UKM hingga tahun 2011 mencapai angka 52 juta unit (Prasetyo, 2014). UKM di 

Indonesia sangat penting keberadaannya karena menyumbang 60% dari jumlah 

keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menampung 97% tenaga kerja 

(Prasetyo, 2014). Namun kenyataan ini belum diimbangi dengan akses unit-unit 

UKM ini ke lembaga keuangan, dimana baru 25% atau 13 juta pelaku bisnis UKM 

yang mendapat akses ke lembaga keuangan (Prasetyo, 2014). Di Surabaya dan 

sekitarnya, bisnis UKM berkembang dengan pesat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa selama 12 tahun terakhir, jumlah unit usaha kecil dan menengah 

di Surabaya dan sekitarnya terus meningkat hingga dua kali lipat (Ardiyanto, 2012). 

Pada awal tahun 2000, jumlah UKM di Surabaya dan sekitarnya hanya sekitar 2.369 

unit dengan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap sebanyak 56.595 jiwa 

(Ardiyanto, 2012). Empat tahun kemudian, pertumbuhan UKM menembus jumlah 

lebih dari 3.000 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 63.690 jiwa (Ardiyanto, 

2012). Sedangkan data terakhir pada tahun 2012 menunjukkan jumlah UKM di 

Surabaya dan sekitarnya sudah mencapai angka 4.835 unit usaha (Ardiyanto, 2012). 

 Terlepas dari berbagai dampak positif dari kegiatan usaha kecil dan 

menengah, praktek kegiatan usaha kecil dan menengah, terutama di Surabaya dan 

sekitarnya, masih menyisakan beberapa permasalahan. Berbagai permasalahan yang 
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dihadapi para pelaku UKM di bisnisnya antara lain terjadi pada sektor permodalan, 

pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, infrastruktur, dan 

kemitraan. Contoh konkret yang terjadi pada beberapa unit UKM di Surabaya dan 

sekitarnya adalah tidak adanya strategi pemasaran dan kemitraan yang matang, 

membuat produk-produk UKM kadangkala sulit bersaing secara kompetitif dengan 

unit usaha yang lebih besar. Belum lagi terdapat beberapa UKM yang menjual produk 

pada musim atau waktu tertentu. Produk-produk yang hanya laris pada waktu-waktu 

tertentu ini pun tidak jarang dipengaruhi pula oleh berbagai bahan baku yang juga 

hanya tersedia di waktu-waktu tertentu, membuat pendapatan para pelaku UKM di 

Surabaya dan sekitarnya menjadi tidak menentu. Terkendalanya produktivitas yang 

disebabkan oleh berbagai macam faktor tersebut membuat perputaran uang pada 

beberapa pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya menjadi tersendat. Hal ini jelas 

akan mengganggu sistem permodalan maupun penggunaan teknologi yang 

kemungkinan dibutuhkan. Masih belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dan 

minimnya pemahaman akan birokrasi pada sebagian besar pelaku UKM di Surabaya 

dan sekitarnya juga menjadi poin masalah yang tidak dapat dipinggirkan. 

 Berbagai contoh permasalahan seperti yang telah dipaparkan diatas 

merupakan permasalahan klasik yang hampir selalu menjadi kendala bagi sebagian 

besar pelaku usaha kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya. Para pelaku 

UKM di Surabaya dan sekitarnya memerlukan sebuah formula yang efektif membuat 

mereka tetap mampu bertahan di tengah berbagai permasalahan yang dihadapi agar 
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tetap mampu bersaing di jalur persaingan usaha dengan kompetitif, utamanya dengan 

pelaku usaha yang skalanya lebih besar. Kreativitas dibutuhkan oleh beberapa pelaku 

UKM di Surabaya dan sekitarnya untuk menunjang inovasi dan ide usaha yang 

mereka miliki. Kreativitas merupakan salah satu faktor yang dapat dengan efektif 

menjadi jalan keluar paling mudah dan realistis di tengah berbagai permasalahan 

yang dihadapi. Hal ini dikarenakan kreativitas tidak tergantung pada aspek-aspek 

eksternal diluar individu pelaku UKM itu sendiri, melainkan berasal dari internal 

pribadi individu bersangkutan, sehingga para pelaku UKM tidak bergantung pada 

orang lain ataupun faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Dalam banyak 

kesempatan, kreativitas pun tidak memerlukan biaya yang banyak untuk diwujudkan. 

Di tengah ketergantungan tinggi beberapa pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya 

akan berbagai faktor yang ditentukan kondisi alam, pemerintahan, dan lingkungan, 

kreativitas merupakan aspek penunjang nyata yang dibutuhkan oleh para pelaku 

UKM, terutama untuk tetap eksis dan dapat bersaing dengan unit usaha lainnya, baik 

dengan skala yang lebih besar, setara, atau yang lebih kecil. 

 Namun ironisnya, kreativitas sendiri justru menjadi permasalahan pada 

sebagian unit UKM. Sugiyanto (2012, dalam Nitisusastro, 2013) memaparkan bahwa 

permasalahan terkait minimnya kreativitas pada sebagian kecil pemilik UKM di 

beberapa kota besar, salah satunya di Surabaya dan sekitarnya disebabkan oleh 

keengganan dan tidak adanya inisiatif dari para pelaku UKM untuk menerima adanya 

perubahan dalam tubuh unit usahanya. Tidak mudah bagi para pelaku UKM untuk 
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keluar dari zona nyaman mengenai bagaimana cara mereka menjalani kegiatan pada 

unit usaha dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dianut (Sugiyanto, 2012, dalam 

Nitisusastro, 2013). Mereka juga tidak serta merta bersedia untuk mengubah budaya 

dan pandangan yang telah diterapkan dan dipraktekkan sejak lama pada kegiatan 

industri usahanya (Sugiyanto, 2012, dalam Nitisusastro, 2013). Pandangan untuk 

menjadi sama atau seragam dengan lingkungan juga menjadi penghambat penyaluran 

ide-ide kreatif dan berbagai inovasi pada kegiatan produksi UKM yang mereka tekuni 

(Sugiyanto, 2012, dalam Nitisusastro, 2013). Faktor-faktor inilah yang membuat 

kreativitas pada beberapa unit UKM sulit untuk berkembang, yang pada akhirnya 

dapat merugikan para pelaku UKM secara keseluruhan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

 Sugiyanto (2012, dalam Nitisusastro, 2013) menjelaskan bahwa kreativitas 

pelaku usaha kecil dan menengah harus berjalan teratur dan terbingkai dalam sebuah 

budaya pengembangan berkelanjutan. Unit UKM harus berlandaskan kultur kreatif 

sebagai pedomannya. Budaya kreatif ini harus didukung oleh kepemimpinan, kultur 

lingkungan yang kondusif, adanya strategi inovasi, dan mekanisme dalam proses 

inovasi (Sugiyanto, 2012, dalam Nitisusastro, 2013). Kreativitas bukan hanya sekedar 

menciptakan sebuah produk atau jasa, tetapi juga mengobservasi, memahami, 

meneliti, menghubungkan, mengklarifikasi, serta memodifikasi dan membuat hal 

baru (Sugiyanto, 2012, dalam Nitisusastro, 2013).  
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 Dalam kaitannya tentang kreativitas, Rogers (1977, dalam Munandar, 1999) 

menyatakan bahwa kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, 

mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, serta untuk 

mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme. Sementara 

menurut Luthans (2002, hal. 114), kreativitas merupakan kemampuan untuk 

menciptakan pendekatan-pendekatan yang unik untuk memecahkan masalah dan 

membuat suatu keputusan.  

Kreativitas menurut Rhodes (1961, dalam Munandar, 1999) dapat dijabarkan 

ke dalam empat dimensi dalam konsep Kreativitas Empat P (Four P’s Creativity) 

yang meliputi dimensi person, process, press, dan product. Dimensi person berfokus 

pada bagaimana individu memaksimalkan ide-ide kreatifnya melalui berbagai 

kompetensi yang dimiliki dan tertanam pada dirinya sendiri (Rhodes, 1990, dalam 

Munandar, 1999). Process merupakan konstruksi pemikiran individu sehingga 

memunculkan ide-ide unik dan kreatif (Rhodes, 1990, dalam Munandar, 1999). 

Dorongan (press) merupakan keinginan dan hasrat untuk menciptakan suatu hal 

kreatif yang dipengaruhi oleh stimulus internal (internal locus of control) maupun 

dukungan sosial dari orang-orang di sekitar lingkungan individu (Rhodes, 1990, 

dalam Munandar, 1999). Sementara dimensi product berfokus pada orisinalitas 

produk kreatif yang dapat dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang bersifat baru 

(original) maupun sebuah penggabungan (elaboration) dari produk yang sudah ada 

sebelumnya (Rhodes, 1990, dalam Munandar, 1999).  
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Dalam lingkup dunia usaha mandiri, McCormick (1987, dalam Nitisusastro, 

2013) mengidentifikasi kreativitas menjadi dua jenis, yaitu kreativitas individu dan 

kreativitas organisasi. Kreativitas individu adalah suatu inovasi berbeda yang dimiliki 

oleh seseorang dengan lebih menyukai cara-cara rumit daripada yang sederhana dan 

cenderung bergaya lebih bebas daripada orang-orang lain yang menekuni bidang 

yang sama, sehingga produknya memiliki jati diri dan daya tarik tersendiri di mata 

konsumen (McCormick, 1987, dalam Nitisusastro, 2013). Orang yang memiliki 

kreativitas individu juga cenderung lebih mampu mempertahankan dengan gigih 

gagasan mereka jika menghadapi tantangan (Nitisusastro, 2013). Sementara 

kreativitas organisasi adalah proses penghimpunan yang seefektif mungkin pada 

bakat para anggota organisasi secara langsung maupun tidak langsung untuk proses 

produksi atau jasa yang lebih baik (McCormick, 1987, dalam Nitisusastro, 2013). 

Jika dikaitkan dengan topik pada konteks penelitian ini, penelitian kali ini 

lebih memfokuskan kajian pada kreativitas individu yang dimiliki oleh pelaku usaha 

kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya, dalam hal ini lebih menitikberatkan 

pada pemilik unit usaha terkait. Pemilik usaha kecil dan menengah memerlukan 

perencanaan strategi yang jitu dan tepat sasaran dalam mengeksplorasi berbagai 

inovasi yang dapat menunjang kreativitas produksi usahanya. Kreativitas produksi 

dibutuhkan oleh beberapa pemilik usaha kecil dan menengah di Surabaya dan 

sekitarnya untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, berkaitan dengan 

berbagai faktor penyebab permasalahan seperti yang telah dijelaskan diatas, 
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bagaimana caranya agar unit usahanya tetap sehat dengan tingkat laba yang optimal, 

yang akan menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tetap bertahan pada pekerjaan dan 

profesi mereka. Eksistensi mereka dalam dunia persaingan usaha juga harus 

mendapat perhatian khusus, bagaimana para pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya 

ini tetap hidup menjalankan kegiatan usahanya untuk mencegah dampak yang lebih 

luas. Akan muncul berbagai permasalahan sosial baru jika para pemilik UKM ini 

tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahannya, antara lain meningkatnya 

angka pengangguran dan kriminalitas. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak 

diinginkan dan demi keberlangsungan bisnis UKM itu sendiri, maka dibutuhkan 

kreativitas dalam menjalankan bisnis skala kecil dan menengah mereka agar produk-

produk dari usaha mereka tetap memiliki nilai jual optimal ataupun daya tarik 

tersendiri yang membuat mereka tetap bisa bersaing di pasaran. 

 Terkait empat dimensi kreativitas seperti yang diungkapkan oleh Rhodes 

(1961, dalam Munandar, 1999), dapat diketahui bahwa salah satu penunjang 

kreativitas pada seseorang yang menekuni bidang kerja tertentu adalah dukungan 

sosial (social support) yang tercermin melalui dimensi press (dorongan). Cohen dan 

Wills (1985) mengungkapkan bahwa dukungan sosial adalah pertolongan dan 

dukungan yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain pada suatu 

lingkungan. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar para pelaku usaha kecil dan 

menengah di Surabaya dan sekitarnya dibutuhkan untuk menunjang kreativitas 

mereka dalam berkarya pada produk-produk yang dihasilkan. Bila dijelaskan secara 
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lebih spesifik, dukungan sosial pada konteks penelitian ini berkaitan dengan 

bagaimana pemahaman lingkungan sekitar para pelaku UKM ini dalam memahami 

permasalahan yang mereka hadapi. Dukungan sosial yang datang dari orang-orang di 

sekitarnya, seperti dari keluarga dan sesama pelaku UKM di bidang garapan yang 

serupa, dapat menjadi penunjang bagaimana para pelaku UKM di Surabaya dan 

sekitarnya dapat berpikir lebih jernih dan positif atas permasalahan yang dihadapinya 

serta solusi dan jalan keluar seperti apa yang mampu mengatasinya dari masalah yang 

dihadapi, baik secara psikologis maupun ekonomis. Melalui interaksi dan 

keterbukaan akan dukungan sosial dari orang-orang di sekitarnya, beberapa pelaku 

UKM di Surabaya dan sekitarnya yang terdampak permasalahan tersebut akan 

mampu berintrospeksi diri dan menemukan jalan keluar terbaik dari kendala akan 

pekerjaannya. Salah satu jalan keluar yang paling realistis dan tidak membutuhkan 

banyak biaya adalah kreativitas. Berbagai ide dan inovasi cemerlang yang akan 

menunjang kreativitas mereka dalam menjalankan usahanya dapat pula datang dari 

saran-saran maupun kritik-kritik yang membangun dari orang-orang di sekitar pelaku 

UKM itu sendiri, yang mana hanya akan bisa didapat jika seseorang memiliki 

dukungan sosial yang kondusif dan memadai dari orang-orang di lingkungannya. 

Pada penelitian ini, penulis menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu 

sebagai referensi. Dikarenakan di luar negeri tidak terdapat istilah usaha kecil dan 

menengah, penelitian terdahulu yang dipilih menjadi referensi oleh penulis 

dikhususkan bukan merupakan suatu pekerjaan dalam bentuk organisasi, instansi, 
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atau perusahaan, namun lebih ke arah usaha yang dilakukan secara mandiri. Hal ini 

ditempuh agar penulis menemukan referensi penelitian terdahulu yang memiliki 

korelasi dan keterkaitan yang relevan dengan penelitian ini. 

Dalam kurun lima tahun terakhir, kestabilan nilai tukar mata uang Euro di 

Eropa beberapa kali sempat terguncang akibat angka inflasi yang tinggi di beberapa 

negara pengguna mata uang Euro. Yunani, Spanyol, dan Portugal merupakan tiga dari 

lima negara anggota Uni Eropa yang menjadi penyebab utama ketidakstabilan 

perekonomian di Eropa (Ioakimidis dkk., 2014). Hal ini berdampak langsung pada 

iklim perekonomian di tiga negara tersebut, termasuk bagi kalangan pengusaha, mulai 

dari skala terkecil hingga skala terbesar. Tidak sedikit para pelaku usaha mandiri, 

mulai dari usaha manufaktur dan pangan menutup usahanya karena harga bahan baku 

yang melonjak semakin mahal, seiring kondisi perekonomian domestik Yunani, 

Spanyol, dan Portugal yang tidak sehat (Ioakimidis dkk., 2014). Kepercayaan 

konsumen menurun dan berbagai mitra bisnis memutus jaringan relasi (Ioakimidis 

dkk., 2014). Beberapa pelaku usaha mandiri menutup usahanya secara bergelombang, 

sebagian besar memilih mencari nafkah pada pekerjaan yang lebih menjamin 

keamanan kerja (job security), seperti bekerja pada instansi atau perusahaan besar 

(Ioakimidis dkk., 2014).  

Namun di saat beberapa pelaku usaha mandiri gulung tikar, beberapa pelaku 

usaha mandiri lainnya tetap mampu bertahan di tengah krisis ekonomi Eropa tersebut. 

Mereka dapat bertahan karena dukungan sosial yang efektif dan memadai dari 
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lingkungan sekitarnya, yang sedikit banyak dapat membantu menemukan solusi dari 

pemecahan masalah yang dihadapi, yaitu dengan meningkatkan kreativitas manajerial 

dalam menjalankan usahanya (Ioakimidis dkk., 2014). Dukungan sosial dari orang-

orang terdekat di sekitar lingkungan dapat mempertahankan kepercayaan para pelaku 

usaha mandiri ini bahwa mereka mampu bertahan di tengah tekanan berat dan 

ketidakamanan dalam bekerja (Ioakimidis dkk., 2014). Di samping itu, poin yang 

lebih penting adalah dukungan sosial dari orang-orang terdekat dari para pelaku usaha 

ini turut memberikan dorongan, motivasi, dan solusi atas kendala yang dihadapi, 

salah satu yang terpenting adalah bagaimana caranya menekan angka biaya 

operasional manajemen dengan strategi kreatif (Ioakimidis dkk., 2014). Walaupun 

dari segi pendapatan mengalami penurunan, namun pengaruh dukungan sosial 

terhadap kreativitas manajerial pada para pelaku usaha di Yunani, Spanyol, dan 

Portugal ini setidaknya efektif menekan angka pengangguran yang disebabkan oleh 

bangkrutnya unit usaha mereka, yang akan semakin memberatkan perekonomian tiga 

negara bersangkutan (Ioakimidis dkk., 2014).    

 Penelitian lainnya mengenai pengaruh dukungan sosial terhadap kreativitas 

dalam setting pekerja mandiri dilakukan oleh Saad dkk. (2012) di Amerika Serikat 

(AS). Riset kuantitatif yang melibatkan 191 orang wirausahawan di negara bagian 

California, AS sebagai subjek penelitian tersebut menunjukkan adanya dukungan 

sosial yang diberikan oleh lingkungan hidupnya dapat membantu subjek dalam 

mengintrospeksi dan mengevaluasi berbagai kekurangan yang masih terdapat pada 
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usaha yang dilakukannya serta memperkuat kepercayaan pada diri sendiri dan orang 

lain, utamanya para mitra bisnis (Saad dkk., 2012). Pengaruh dukungan sosial 

terhadap kreativitas pada para wirausahawan ini nampak dari keterampilan mereka 

dalam mengendalikan lingkungan di sekitarnya untuk menunjang efektivitas kerja 

dari unit usahanya (Saad dkk., 2012). Selanjutnya, keterampilan pengendalian 

lingkungan sebagai imbas dari dukungan sosial yang positif tersebut akan senantiasa 

meningkatkan ide-ide kreatif (creativity skills) yang muncul dari diri individu pemilik 

usaha (Saad dkk., 2012). Hal ini dapat terjadi terutama disebabkan oleh jaringan 

kemitraan dan koneksi yang erat dengan pihak-pihak penunjang keberlangsungan 

usaha. Pengaruh dukungan sosial senantiasa memberikan dampak positif bagi 

kreativitas kemitraan (partnership creativity) dari para pemilik unit usaha, bagaimana 

mereka dapat memilah dan menjalin kerjasama yang tepat dengan berbagai pihak 

untuk menunjang kreativitas dan keberhasilan mereka secara keseluruhan (Saad dkk., 

2012). 

 Sementara itu, penelitian mengenai pengaruh dukungan sosial terhadap 

kreativitas dalam dunia keprofesian independen dilaksanakan pula oleh Han dan 

Rojewski (2014) di Korea Selatan. Han dan Rojewski (2014) mengungkapkan bahwa 

seorang pelaku usaha independen memerlukan tingkat adaptasi (career adaptability) 

yang lebih tinggi dibanding pekerjaan yang terikat pada suatu instansi atau korporasi. 

Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang cepat berubah sewaktu-waktu, sementara 

modal yang terbatas memerlukan strategi adaptasi yang ekstra jitu untuk 
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menyiasatinya agar unit usaha tetap hidup (Han & Rojewski, 2014). Kondisi ini jelas 

berbeda jika dibandingkan dengan unit usaha skala besar, yang dapat dengan fleksibel 

mengikuti permintaan pasar karena modal, teknologi, dan infrastrukturnya sangat 

lengkap dan modern.  

Dibutuhkan kreativitas adaptasi (adaptation creativity) yang jitu agar produk-

produk unit usaha para subjek tidak kehilangan konsumen. Melalui penelitiannya, 

Han dan Rojewski (2014) mengungkapkan fenomena bahwa dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kreativitas adaptasi para pelaku usaha independen dalam 

beradaptasi pada kondisi pasar yang fluktuatif. Pengaruh dukungan sosial terhadap 

kreativitas adaptasi para subjek ini terbentuk melalui mekanisme hubungan timbal 

balik yang berkesinambungan antar pelaku usaha, yaitu antara seorang pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lainnya bergantian menjadi penyedia bahan baku sesuai dengan 

kebutuhan, juga dengan masukan-masukan ide yang membangun (Han & Rojewski, 

2014). Lebih lanjut, Han dan Rojewski (2014) memaparkan bahwa para pelaku usaha 

wanita di Korea Selatan lebih membutuhkan banyak dukungan sosial untuk 

menunjang kreativitas adaptasi mereka dibanding para pelaku usaha pria. Para pelaku 

usaha pria lebih membutuhkan pengalaman (experience) dalam menunjang kreativitas 

adaptasi mereka dibanding dukungan sosial (Han & Rojewski, 2014). 

 Contoh penelitian lainnya yang mengkaji pengaruh dukungan sosial terhadap 

kreativitas dalam setting dunia kerja yang dipilih menjadi salah satu referensi penulis 

pada penelitian kali ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh Daniels dkk. (2012) 
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di Inggris. Walaupun Inggris hampir tidak terdampak oleh krisis ekonomi Eropa yang 

terjadi beberapa waktu lalu, namun eksistensi unit-unit usaha mandiri juga menjadi 

salah satu sumber pendapatan terbesar negara tersebut. Setelah melakukan 

pengambilan data terhadap 191 orang pelaku usaha skala menengah dari provinsi 

Greater London, West Midland, Greater Manchester, Merseyside, dan Tyneside 

sebagai subjek penelitian, Daniels dkk. (2012) mengungkapkan bahwa pengaruh 

dukungan sosial terhadap kreativitas pemasaran (marketing creativity) dapat menjadi 

solusi pemecahan masalah dan mempertahankan kesejahteraan (well-being) pada 

pelaku usaha mandiri secara efektif. Daniels dkk. (2012) menggambarkan dukungan 

sosial pada pelaku usaha mandiri skala menengah di Inggris sebagai sarana 

pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah dengan 

orang lain di sekitarnya untuk memecahkan masalah terkait (discussing problems 

with others to solve problems). Sementara peranan kreativitas pemasaran yang sangat 

dibutuhkan untuk pemecahan masalah adalah dengan melahirkan berbagai alternatif 

inovasi usaha yang berguna untuk memecahkan masalah terkait dengan pemasaran 

produk (changing aspects of work activities to solve problems) (Daniels dkk., 2012). 

 Riset lain yang mengungkapkan fenomena dukungan sosial dalam 

pengaruhnya terhadap kreativitas pada pekerja independen yang tidak terikat oleh 

korporasi digelar oleh Gutnick dkk. (2012). Kelompok peneliti dari University of 

Groningen, Belanda ini menyatakan bahwa pengaruh dukungan sosial terhadap 

kreativitas pada pemilik usaha berpengaruh sangat positif bagi mereka yang 
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seringkali bekerja dibawah tekanan (Gutnick dkk., 2012). Adanya dukungan sosial 

dari orang-orang di sekitar lingkungan subjek dapat menunjang kreativitas subjek 

dalam meningkatkan performanya dalam bekerja (creative performance) saat tengah 

berada di bawah tekanan beban kerja (Gutnick dkk., 2012). Pengaruh dukungan sosial 

yang intens terhadap creative performance para pekerja independen ini juga dapat 

meningkatkan keterampilan dalam mengelola stres (stress management) yang 

disebabkan oleh perkembangan unit usahanya, maupun mempertahankan kreativitas 

saat tengah berada dibawah ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Gutnick dkk., 2012).  

 Dari penjelasan melalui beberapa hasil penelitian terdahulu, dapat terlihat 

bagaimana pengaruh dukungan sosial cukup signifikan dalam menunjang kreativitas 

yang optimal pada berbagai pekerja non korporasi. Berdasarkan uraian yang telah 

dipaparkan, definisi kreativitas pada pelaku usaha kecil dan menengah di Surabaya 

dan sekitarnya yang dipakai dalam penelitian ini adalah kondisi dan kesempatan 

dimana seorang pelaku UKM menciptakan sesuatu, baik berupa kreasi yang benar-

benar baru, hasil kombinasi, maupun modifikasi, sebagai manifestasi kemampuan 

yang ada dalam diri individu bersangkutan untuk mengatasi berbagai masalah terkait 

permodalan, bahan baku, manajemen, birokrasi, infrastruktur, teknologi, kemitraan, 

dan pemasaran, agar tetap memiliki daya tarik yang tinggi dengan nilai jual yang 

kompetitif. Akan terdapat berbagai fenomena menarik yang muncul pada riset ini, 

bagaimana setiap individu pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya menyalurkan 
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kreativitas mereka pada produk yang dihasilkan dengan menghimpun dukungan 

sosial dari lingkungan sekitarnya sebagai aspek penunjang. 

 

 1.2.  Identifikasi Masalah 

 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu titik nadi 

perekonomian Indonesia. Sampai dengan tahun 2011, sektor UKM telah 

menyumbang 60% dari jumlah keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia, dan menampung persentase tenaga kerja terbanyak dibanding lapangan 

pekerjaan lainnya, yaitu 97% (Prasetyo, 2014). Sebagai kota dengan luas wilayah dan 

populasi penduduk terbanyak kedua di Indonesia, tidak mengherankan bila bisnis 

UKM ini juga menggeliat di Surabaya dan juga kota-kota satelit di sekitarnya, seperti 

Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Bangkalan. Badan Pusat Statistik 

mencatat, unit usaha kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya sampai tahun 

2012 sudah mencapai angka 4.835 unit serta telah memperkerjakan lebih dari 63.000 

orang (Ardiyanto, 2012). Bisnis UKM memang cukup digemari karena seseorang 

tidak dituntut untuk memiliki kompetensi pada bidang ilmu tertentu atau tingkat 

pendidikan tertentu seperti pada lapangan pekerjaan lainnya, karena sesungguhnya 

bisnis UKM cukup memerlukan ide, inovasi, kemauan, keuletan, optimisme, dan 

konsistensi. 
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 Namun belakangan ini terjadi berbagai permasalahan pada beberapa unit 

usaha kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya. Setiap unit UKM memiliki 

berbagai permasalahan yang beragam. Jika dijabarkan, sumber permasalahan yang 

dihadapi oleh para pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya disebabkan oleh 

tersendatnya sumber modal, tidak adanya strategi pemasaran, manajemen, dan 

kemitraan yang mapan, ketiadaan bahan baku pada waktu-waktu tertentu, 

keterbatasan teknologi dan infrastruktur yang membuat unit-unit UKM sulit bersaing 

dengan unit usaha dengan skala yang lebih besar, serta pemahaman yang minim 

mengenai alur birokrasi.  

Bagaimanapun juga, terhambatnya proses produksi karena hal-hal yang telah 

disebutkan tersebut dapat membuat keuntungan yang diraup dari usaha yang telah 

diupayakan menjadi tidak maksimal. Kenyataan ini menuntut beberapa pelaku UKM 

di Surabaya dan sekitarnya untuk memutar pikiran, bagaimana caranya agar dapat 

tetap bertahan pada kegiatan usaha mereka sebagai mata pencaharian mereka di 

tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki. Jika dibahas dengan lebih spesifik, 

beberapa pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya tersebut memerlukan sebuah 

kreativitas untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, bagaimana dengan 

modal, teknologi, dan infrastruktur yang terbatas mereka dapat menghasilkan produk 

unggul yang memiliki daya tarik dan nilai jual tinggi di hadapan konsumen serta 

dapat bersaing secara kompetitif dengan unit usaha lebih besar dan modern dengan 

hasil produksi yang serupa. 
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Namun, di saat para pelaku UKM ini dituntut untuk memiliki kreativitas 

tinggi, justru sebagian kecil di antaranya memiliki permasalahan sendiri terkait hal 

tersebut, yaitu berupa kesulitan dalam mengembangkan kreativitas. Sugiyanto (2012, 

dalam Nitisusastro, 2013) menjelaskan bahwa kesulitan beberapa pelaku UKM 

mengembangkan kreativitas dikarenakan kurangnya inisiatif dalam melakukan 

berbagai perubahan terkait pengelolaan unit UKM. Hal itu disebabkan oleh adanya 

ketidakinginan dari para pelaku UKM untuk mengubah budaya yang selama ini telah 

diterapkan dalam bisnis UKM yang dijalani. Beberapa pelaku UKM enggan untuk 

keluar dari zona nyaman dalam menjalankan unit usahanya, yang membuat 

konstruksi pemikiran mereka pun terbatas dan tidak bertambah (Sugiyanto, 2012, 

dalam Nitisusastro, 2013). Sebagian kecil dari perilaku para pelaku UKM di beberapa 

kota besar, salah satunya di Surabaya dan sekitarnya ini, juga terkesan kurang 

percaya diri untuk menjadi berbeda dari lingkungannya, khususnya sesama pelaku 

UKM dengan hasil produksi serupa (Sugiyanto, 2012, dalam Nitisusastro, 2013) 

Aspek-aspek inilah yang membuat sebagian kecil di antara para pelaku UKM tidak 

dapat berpikir kreatif secara maksimal karena terdapat ketidakmauan dari individu 

pelaku UKM pribadi untuk mengembangkan kreativitias pada kegiatan produksi unit 

usahanya.    

 Di tengah kesulitan yang dihadapi, para pelaku UKM di Surabaya dan 

sekitarnya memerlukan dukungan sosial dari orang-orang di lingkungannya yang 

dapat membuat mereka berintrospeksi, memberikan dukungan moril dan motivasi, 
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serta tetap percaya bahwa unit usahanya akan dapat kembali bersinar. Selain 

memberikan berbagai dampak positif, dukungan sosial dapat menjadi perangsang dan 

penunjang yang efektif bagi bangkitnya kreativitas pada beberapa pelaku UKM di 

Surabaya dan sekitarnya, yang menjadi aspek terpenting dalam pemecahan masalah 

ini. Pada beberapa unit usaha lainnya di berbagai negara, dukungan sosial diketahui 

cukup efektif menunjang kreativitas seseorang.  

Dukungan sosial dari orang-orang terdekat menunjang kreativitas manajerial 

para pelaku usaha di Yunani, Spanyol, dan Portugal di tengah ketidakstabilan kondisi 

ekonomi tiga negara tersebut beberapa waktu yang lalu (Ioakimidis dkk., 2014). 

Dukungan sosial yang memadai dari orang-orang di sekitar lingkungan mampu 

membuat para pelaku usaha mandiri bertahan di tengah kesulitan tersebut (Ioakimidis 

dkk., 2014). Selain masukan dan saran yang membangun dari orang-orang di 

sekitarnya, pengaruh dukungan sosial dapat merangsang kreativitas manajerial para 

pelaku usaha dalam menjalankan unit usaha mandirinya untuk menekan biaya 

operasional, ataupun dorongan agar tidak mudah menyerah dengan berganti lahan 

usaha ke bidang garapan lain yang tidak terlalu membutuhkan biaya banyak 

(Ioakimidis dkk., 2014). 

Saad dkk. (2012) melalui risetnya juga membuktikan bahwa dukungan sosial 

berpengaruh positif pada kreativitas para pekerja mandiri. Penelitian yang 

dilaksanakan di negara bagian California, AS ini membuahkan kesimpulan bahwa 

pengaruh dukungan sosial terhadap kreativitas pada para pekerja mandiri dapat 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL ... Andreansyah Fadli 



21 

 

meningkatkan keterampilan akan pengendalian lingkungan, yang akan cukup 

memberikan dampak positif bagi jalannya roda unit usaha (Saad dkk., 2012). 

Selanjutnya keterampilan aktualisasi lingkungan sebagai buah dari dukungan sosial 

yang kondusif tersebut akan senantiasa menunjang kreativitas kemitraan dari para 

subjek, bagaimana mereka dapat memilah dan menjalin kerjasama yang baik dengan 

berbagai pihak yang dapat menunjang keberhasilan unit usahanya di berbagai sektor 

(Saad dkk., 2012).   

 Han dan Rojewski (2014) mengungkapkan fenomena bahwa dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kreativitas para pelaku usaha independen dalam beradaptasi 

pada kondisi pasar yang fluktuatif. Pengaruh dukungan sosial terhadap kreativitas 

adaptasi subjek yang merupakan para pemilik usaha independen di Korea Selatan ini 

terbentuk melalui mekanisme hubungan timbal balik yang berkesinambungan antar 

pelaku usaha, yaitu antara seorang pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya 

bergantian menjadi penyedia bahan baku sesuai dengan kebutuhan, juga dengan 

masukan-masukan ide yang membangun (Han & Rojewski, 2014). Pada fenomena 

ini, terlihat budaya para pemilik usaha di Korea Selatan yang lebih bersifat kolektif 

dibanding para pemilik usaha di beberapa negara Barat yang cenderung bersikap 

individualis dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. 

 Meskipun Inggris tidak terlalu terdampak krisis ekonomi Eropa seperti 

Spanyol, Portugal, dan Yunani, Daniels dkk. (2012) membuktikan bahwa pengaruh 

dukungan sosial juga dibutuhkan oleh para pelaku usaha independen skala menengah 
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di negara tersebut dalam menunjang kreativitas pemasaran pada produk-produk 

mereka. Daniels dkk. (2012) mengungkapkan bahwa pengaruh dukungan sosial 

terhadap kreativitas pemasaran (marketing creativity) dapat menjadi solusi 

pemecahan masalah dan mempertahankan kesejahteraan (well-being) pada pelaku 

usaha mandiri secara efektif. Daniels dkk. (2012) menggambarkan dukungan sosial 

pada pelaku usaha mandiri skala menengah di Inggris sebagai sarana pemecahan 

masalah yang dilakukan dengan cara mendiskusikan masalah dengan orang lain di 

sekitarnya untuk memecahkan masalah terkait (discussing problems with others to 

solve problems). Sementara peran kreativitas pemasaran yang sangat dibutuhkan 

untuk pemecahan masalah adalah dengan melahirkan berbagai alternatif inovasi 

usaha yang berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan 

pemasaran produk (changing aspects of work activities to solve problems) (Daniels 

dkk., 2012). 

 Sementara itu, Gutnick dkk. (2012) menyatakan bahwa pengaruh dukungan 

sosial terhadap kreativitas pada pemilik usaha turut memberikan efek pada respon 

yang akan diberikan pada saat mereka tengah berada dibawah tekanan dalam 

menekuni pekerjaannya. Dalam hal ini, peran dukungan sosial dari lingkungan di 

sekitarnya cukup penting untuk menjaga kreativitas dalam performa kerja para 

pemilik usaha (creative performance) saat mereka sedang berada pada kondisi 

dibawah tekanan dan ancaman eksternal, bagaimana jalan keluar agar mereka tidak 

mudah panik dan putus asa (Gutnick dkk., 2012). Lebih lanjut, pengaruh dukungan 
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sosial terhadap kreativitas pada para pemilik usaha mandiri di Belanda merupakan 

aspek penting untuk menyiasati dan mengelola stres yang terkait dengan dunia 

keprofesian mereka, bagaimana kreativitas mereka tereksplorasi untuk menemukan 

pengalih perhatian yang tepat, agar mereka tidak larut terlalu lama dengan beban 

pikirannya, dan dapat tetap mempertahankan performa prima pada pekerjaan di unit 

usahanya (Gutnick dkk., 2012).   

 Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah penelitian ini mengkhususkan diri pada pokok pembahasan mengenai 

kreativitas pada pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia, yaitu di Surabaya dan 

sekitarnya, dengan inti kajian berfokus pada kreativitas produksi oleh pemilik unit 

usaha terkait. Di samping itu, sebagaimana yang diketahui oleh penulis, sejauh ini 

belum ada penelitian yang mengkaji tentang kreativitas pada pelaku UKM, khususnya 

di Surabaya dan sekitarnya, padahal Surabaya dan sekitarnya adalah salah satu 

penyumbang PDB dan devisa terbesar Indonesia, salah satunya melalui sektor usaha 

kecil dan menengah. Dikarenakan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kreativitas 

para pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya layak diberi perhatian, sebab kreativitas 

yang rendah dari para pelaku UKM di Surabaya dan sekitarnya tentu akan berdampak 

pada perekonomian serta stabilitas kondisi sosial dan budaya Surabaya dan sekitarnya 

pada khususnya serta Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Diharapkan aspek dukungan sosial akan mampu 

menjawab pertanyaan penelitian mengenai kreativitas pada para pelaku usaha kecil 
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dan menengah di Surabaya dan sekitarnya. Atas dasar asumsi-asumsi yang telah 

dipaparkan tersebut, penulis berpendapat bahwa topik kajian mengenai pengaruh 

dukungan sosial terhadap kreativitas pada pelaku usaha kecil dan menengah di 

Surabaya dan sekitarnya ini penting dan menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih 

lanjut. 

 

 1.3.  Batasan Masalah 

Masalah penelitian perlu dibatasi agar penelitian menjadi lebih terfokus dan 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan efisien. 

Pada penelitian kali ini, penulis menetapkan beberapa hal untuk menjadi batasan 

masalah, agar permasalahan pada penelitian ini tidak melenceng dari cakupan dan 

ruang lingkup yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

bagaimana dukungan sosial yang diberikan oleh orang-orang di lingkungan para 

pelaku usaha kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya dapat mempengaruhi 

kreativitas produksi mereka sebagai solusi yang efektif dan realistik pada berbagai 

permasalahan yang dihadapi. Pada konteks penelitian ini, penulis menspesifikkan 

cakupan subjek penelitian bukanlah semua pelaku UKM di semua bidang garapan. 

Pihak-pihak yang akan dilibatkan sebagai subjek pada penelitan ini adalah para 

pemilik UKM yang menjual langsung produk yang diproduksi sendiri, bukan pelaku 
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UKM yang berperan sebagai perantara atau distributor yang menjual barang jadi atau 

hasil produksi pihak lain. 

 

 1.4.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

permasalahan yang dikaji pada penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

“Apakah terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap kreativitas produksi pada 

pelaku usaha kecil dan menengah di Surabaya dan sekitarnya sebagai solusi dari 

permasalahan yang dihadapi?” 

 

 1.5.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dukungan 

sosial yang diperoleh beberapa individu pelaku usaha kecil dan menengah di 

Surabaya dan sekitarnya dari orang-orang di sekitar lingkungannya mempengaruhi 

kreativitas produksi sebagai jalan keluar dari berbagai problematika yang mengancam 

eksistensi dari usaha yang mereka tekuni. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL ... Andreansyah Fadli 



26 

 

 1.6.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dari pelaksanaan riset ini, 

semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan informasi yang 

komprehensif dalam kajian keilmuan psikologi, khususnya dalam bidang 

kajian psikologi industri dan organisasi, mengenai bagaimana aspek 

dukungan sosial yang diperoleh setiap individu dari orang-orang lain di 

lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi kreativitas kerja seseorang. 

Pada penelitian ini penulis menetapkan subjek para pelaku usaha kecil dan 

menengah di Surabaya dan sekitarnya sebagai salah satu contoh kajian, 

karena profesi pelaku usaha kecil dan menengah lebih sarat akan 

kreativitas, di samping pembahasan tentang pengaruh dukungan sosial 

terhadap kreativitas juga dapat dikaji dari setting pekerjaan lainnya. 

2. Manfaat praktis yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah untuk 

menginformasikan berbagai kalangan di luar disiplin keilmuan psikologi, 

yaitu masyarakat atau khalayak luas pada umumnya berkenaan dengan 

pentingnya dukungan sosial kepada seseorang dalam pengaruhnya 

terhadap kreativitas dalam pekerjaan yang digeluti. 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL ... Andreansyah Fadli 




