
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini, jumlah UMKM sudah banyak berada di sekitar 

kita. Menurut data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Semarang, jumlah UMKM yang terdapat di kota Semarang hingga triwulan 

ke IV 2014 berjumlah 99.681 unit. Hal ini sungguh menunjukkan 

kemampuan UMKM untuk menunjang kondisi ekonomi penduduk di Kota 

Semarang. Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada, tentu diharapkan 

UMKM ini juga dapat menjadi tempat atau sarana untuk penyerapan tenaga 

kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Kota Semarang.  

Agar UMKM tersebut dapat terus bersaing dan bertahan, tentu UMKM 

ini membutuhkan suatu pola pikir yang kreatif terutama bagi unit usaha 

mikro. Hal ini dikarenakan usaha mikro masih butuh untuk banyak 

berkembang. Kekreatifan ini ditujukan agar para pengusaha mikro tersebut 

dapat membuat usaha mereka lebih berkembang dan inovatif. Dengan begitu 

usaha mikro ini diharapkan memiliki ciri khas yang dapat dengan mudah 

dikenali oleh konsumen dan menarik minat konsumen di pasar.  

Kreatifitas diperlukan pula dalam pengambilan keputusan. Pengambilan 

keputusan kreatif, membantu seseorang untuk mengambil sebuah keputusan 

yang dianggap tidak biasa. Dalam teorinya, Norman W. Edmund akan 
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menjelaskan dan menjabarkan langkah-langkah pengambilan keputusan 

kreatif yang disebut (SM-14). 

Kreatifitas juga merupakan hal yang penting bagi seorang seniman. 

Mereka yang menggeluti bidang seni untuk menjadi pekerjaan mereka, 

membutuhkan kreatifitas ini untuk terus dapat menghasilkan karya-karya 

mereka. Salah satu bidang seni yang digeluti sebagai pekerjaan adalah usaha 

kain batik. Batik merupakan salah satu dari berbagai budaya di Indonesia 

yang dilestarikan. 

Di Kota Semarang, terdapat beberapa UMKM yang memproduksi kain 

batik. Salah satunya adalah usaha UMKM Batik Aster yang dimiliki oleh Ibu 

Ester. Usaha ini telah berdiri sejak 2009 ini pada saat ini masih tergolong 

usaha mikro. Menurut UU nomor 20 tahun 2008 kriteria usaha mikro 

merupakan suatu usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 

50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil 

penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00.  

Dengan berdasarkan hal ini, maka penelitian ini dibuat dengan judul: 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREATIF PADA USAHA UMKM 

BATIK ASTER 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yakni: 



3 
 

Bagaimana penerapan pengambilan keputusan kreatif yang telah 

dilakukan dan diambil oleh UMKM Batik Aster dalam pengalamannya 

selama ini? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengambilan keputusan kreatif yang telah dilakukan 

dan diambil oleh UMKM Batik Aster dalam rangka mempertahankan 

usahanya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu dalam 

penelitian-penelitian serupa yang dilakukan dimasa mendatang 

nantinya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat membuat mahasiswa mengetahui mengenai 

penerapan pengambilan keputusan kreatif yang dilakukan secara nyata 

menggunakan metode SM-14. 

  


