
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

merupakan bagian terbesar dari perekonomian nasional. UMKM terbukti 

dapat memperbaiki perekonomian dimasa krisis, melalui mekanisme 

penciptaan kesempatan kerja dan nilai tambah. UMKM merupakan potensi 

bisnis yang sangat digalakkan oleh pemerintah,  semakin banyak 

masyarakat berwirausaha maka akan semakin baik perekonomian suatu 

daerah  karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal 

dapat terserap dan bermanfaat secara optimal. 

Stel, Carree, Thurik & Zoetermeer dalam Hadiyati (2011) 

berpendapat bahwa UMKM berperan sangat penting dalam perekonomian 

nasional. Peranan tersebut terutama dalam aspek seperti, pemerataan 

pendapatan, pembangunan ekonomi, peningkatan ekspor nonmigas dan 

peningkatan kesempatan kerja. Pengembangan ekonomi kreatif  di 

Indonesia sendiri merupakan wujud optimisme untuk mendukung 

mewujudkan visi Indonesia yaitu menjadi negara maju.  

Para wirausaha cukup diketahui banyak yang menghasilkan 

produk-produk  keatif. Tidak sedikit dari para wirausaha tersebut menjadi 

seorang wirausahan yang maju dan berkembang. Terdapat beberapa jenis 

produk yang dihasilkan, seperti produk makanan olahan, fashion/tekstil, 

barang kayu dan hasil hutan serta lainnya. Ini menunjukan bahwa usaha 

yang dijalankan para wirausaha tersebut dibutuhkan masyarakat.  

Kemampuan usaha kecil untuk mencapai keberhasilan usaha tertentu 

diantara lain dipengaruhi oleh faktor kewirausahaan. Dalam kegiatan 

kewirausahaan, inovasi tidak diragukan lagi sebagai startegi dalam usaha 

untuk keberlangsungan sebuah usaha. Dalam kehidupan modern ini 

peranan inovasi dan kreativitas yang mendasari tumbuhnya kewirausahaan 
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karena penting untuk menjamin keberlangsungan dan keberhasilan dalam 

sebuah usaha. 

Persaingan diantara para pengusaha biasanya akan mendorong para 

pengusaha tersebut untuk meningkatkan kualitas produk mereka yang 

sudah ada, bahkan mereka berfikir untuk membuat produk yang baru. 

Untuk produk yang sudah ada para pengusaha akan memberi nilai guna 

agar produk tersebut memiliki nilai tambah yang dapat menarik konsumen 

dan memiliki daya saing yang lebih. Untuk memiliki kemampuan dan 

menambah nilai guna pengusaha dapat melakukan kreativitas dan inovasi 

produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. 

Sunarya dalam Hadiyati (2011) bependapat bahwa kreativitas 

merupakan berfikir sesuatu yang baru. Kreativitas sebagai kemampuan 

untuk mengembangkan ide–ide baru dan cara untuk menemukan cara-cara 

baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang. Jadi 

seorang wirausaha harus memiliki ide-ide baru yang dihasilkan dari suatu 

kreativitas. Sehingga kreativitas inilah yang akan melahirkan wirausaha 

untuk berinovasi terhadap usahanya. 

Lesen, P dan Luwis, A, dalam Hadiyati (2011) berpendapat bahwa 

salah satu karakter yang sangat penting dari wirausaha untuk mencapai 

keberhasilan sebuah bisnis  atau usaha adalah kemampuan berinovasi. 

Inovasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan, sebab konsumen memiliki kebutuhan, keinginan dan 

permintaan yang berubah-ubah. Konsumen tidak selamanya mengkonsumi 

produk yang sama. Konsumen akan terus mencari produk yang baru agar 

dapat memberi kepuasan mereka. Karena itulah perlu adanya inovasi yang 

berkelanjutan apabila perusahaan ingin tetap terus bertahan dan berlanjut 

dengan usahanya. Inovasi merupakan suatu yang berkenaan dengan 

barang, jasa, atau ide yang dianggap baru walaupun ide tersebut sudah ada 

sejak lama akan tetapi ini dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang 

baru melihatnya atau merasakannya. 
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Menurut Faisal Amir  (2014) mengatakan bahwa inovasi terkait 

dengan pengetahuan yang diubah menjadi produk, proses, atau layanan 

baru alam rangka meningkatkan keunggulan bersaing dan memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Inovasi tidak hanya pada produk yang dihasilkan 

sebuah perusahaan, tetapi juga pada pasar, kompetensi produksi,dan juga 

kemampuan administrasi. 

Salah satu usaha yang sekarang ini sedang berkembang dan 

berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dengan adanya 

peranan industri kecil, terutama industri kerajinan. Industri kerajinan yang 

memiliki kontribusi besar dalam memajukan perekonomian nasional yaitu 

industri batik dengan nilai ekspor sebesar 69 juta dolar Amerika. Industri 

batik juga memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja 

dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 3,5 juta orang 

(Sugiarto dalam Novalina, 2013). Salah satu daerah yang memproduksi 

batik yaitu Semarang, yang terkenal dengan batik Semarangannya. 

Wirausaha batik juga dapat menciptakan variasi dalam produk, pelayanan, 

pemasaran yang unik, serta mengembangkan proses produksi menjadi 

lebih baik, sehingga nantinya akan dapat menarik konsumen untuk 

membeli produk dari usaha batik tersebut dan menghasilkan keuntungan 

bagi wirausaha batik. 

Saat ini industri batik di Indonesia tumbuh dengan pesat, hal ini 

ditunjukan pada semakin tingginya minat pembeli terhadap batik. Hal ini 

menjadi peluang bagi para pelaku bisnis di bidang industri batik dalam 

meningkatkan laba perusahaan melalui berbagai strategi untuk mecapai 

penjualan yang maksimal. 

Dalam dunia bisnis, terutama pada industri batik tuntutan terhadap 

kemampuan kreativitas dan inovasi sangatlah penting karena 

perkembangan trend dan selera pasar sangatlah cepat berubah, selain itu 

juga tingkat persaingan sangatlah tinggi. Pada dasarnya semakin banyak 

pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat 

memilih produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 
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Menurut Zimmerer dalam Suryana (2013) berpendapat bahwa 

rahasia kewirausahaan sebenarnya terletak pada kreativitas dan 

keinovasian untuk menciptakan dan mengembangan sesuatu yang baru dan 

berbeda. Keberhasilan usaha akan tercapai apabila seseorang berfikir 

kreatif dan inovatif dengan menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu 

yang lama dengan cara-cara baru. 

Keberhasilan usaha merupakan tujuan semua wirausaha, termasuk 

wirausaha batik. Permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha, yang dapat 

menghambat keberhasilan usaha jika tidak segera diatasi maka dapat 

menurunkan performa dalam usaha dan tidak dapat mempertahankan 

usahanya. 

Dalam penelitian ini, peneliti  ingin mengetahui apakah kreativitas 

dan inovasi produk berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pada 

wirausaha batik di kota semarang. 

1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah ada pengaruh kreativitas terhadap keberhasilan usaha pada 

wirausaha batik di kota Semarang? 

b. Apakah ada pengaruh inovasi produk terhadap keberhasilan usaha 

pada wirausaha batik di kota Semarang 

c. Apakah ada pengaruh secara bersama-sama antara kreativitas dan 

inovasi produk terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di 

kota Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain peneliatian untuk: 

a. Mengetahui apakah ada pengaruh kreativitas terhadap keberhasilan 

usaha pada wirausaha batik di kota Semarang. 

b. Mengetahui apakah ada pengaruh inovasi produk terhadap 

keberhasilan usaha pada wirausaha batik di kota Semarang. 
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c. Apakah ada pengaruh secara bersama- sama antara kreativitas dan 

inovasi produk terhadap keberhasilan usaha pada wirausaha batik di 

kota Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi usaha kecil kreatif sendiri, diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya sehingga mampu mengembangkan 

usaha mereka.  

b. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat berperan serta dalam mendukung 

pemberdayaan UMKM agar dapat kreatif dan inovatif.  

c. Bagi peneliti lain dan akademik, sebagai tambahan informasi dan 

menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


