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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 Usaha Mikro Kecil memegang peranan yang cukup penting bagi 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dari tahun 2012 hingga tahun 2013, 

jumlah UMKM mengalami peningkatan 2,41% yaitu sebanyak 1.361.129 unit. 

Perkembangan ini tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi 

beberapa permasalahan sosial di Indonesia, seperti pengangguran, tingkat 

kemiskinan, dan tidak meratanya pembangunan. 

 Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia (Pemerintah, 2013), pada tahun 2013 Unit 

Usaha di Indonesia berjumlah 56.539.560 unit. Usaha mikro, kecil, dan 

menengah mendominasi dengan persentase 99,9%, sedangkan usaha besar 

hanya 0,01%. Dengan jumlahnya yang banyak, lapangan pekerjaan yang 

tersedia semakin besar dan luas. Secara tidak langsung, keberadaan UMKM 

mampu membantu mengurangi permasalahan pengangguran dengan 

terserapnya tenaga kerja.  Indonesia merupakan negara berkembang dengan 

tingkat pengangguran 5,50%. Karena kurangnya pemerataan lapangan 

pekerjaan, mayoritas penduduk desa mencoba mengadu nasib ke kota, hal ini 

menyebabkan tingkat pengangguran di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. 

Desa yang ditinggalkan akan semakin mengalami kemunduran, sedangkan di 

kota semakin penuh sesak oleh pengangguran karena kurangnya lapangan 

pekerjaan. 

 Masyarakat Indonesia sejak dini sudah ditanamkan untuk menjadi 

seorang pekerja, bukan seorang pemberi lapangan pekerjaan. Oleh karena itu 

banyak lulusan sarjana yang akhirnya menganggur karena mereka tidak mau 
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keluar dari zona nyaman. Lapangan kerja semakin sempit, sedangkan jumlah 

pencari kerja setiap tahunnya meningkat. Satu-satunya peluang agar bisa keluar 

dari zona pencari kerja adalah membuat lapangan kerja dengan membuka 

usaha sendiri. Dengan menjadi wirausahawan tidak hanya membuka peluang 

bagi diri sendiri, namun juga untuk pencari kerja lainnya. 

Dalam membangun sebuah usaha tidak hanya sebatas memiliki modal 

secara materiil, mental seorang wirausahawan juga harus dipersiapkan. Dengan 

memutuskan untuk menjadi wirausahawan, berarti sudah siap menghadapi 

segala resiko dan tantangan, termasuk kegagalan atau bahkan kebangkrutan. 

Oleh karena itu dasar yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah pandai 

melihat dan memanfaatkan peluang, kreatif dan inovatif, berani mengambil 

keputusan dan resiko, serta disiplin. Menurut Suryana (2006:3) dalam jurnal 

Lestari (2013), ada lima unsur dalam jiwa kewirausahaan, yaitu percaya diri, 

inisiatif, motif berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani 

mengambil resiko.  

Wirausaha melakukan sebuah proses yang disebut creative destruction 

untuk menghasilkan suatu nilai tambah (added value) guna menghasilkan nilai 

yang lebih tinggi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa keterampilan seorang 

wirausahawan berintikan pada kreativitas (Dharmawati, 2017). Oleh sebab itu, 

kreativitas tidak dapat dipisahkan dari wirausahawan dan menjadi salah satu 

unsur yang harus dimiliki.  

Kreativitas bagi seorang wirausahawan artinya mampu menciptakan 

sesuatu yang baru atau sebuah daya cipta. Untuk menghasilkan sebuah 

kreativitas diperlukan adanya ide, yang dapat muncul dengan melihat dan 

menganalisis variabel yang berhubungan. Bagi wirausahawan, dengan melihat 

peluang yang ada disekitar akan muncul ide-ide baru yang langsung 

ditindaklanjuti, sehingga dapat menjadi sebuah kreativitas.  

Objek pada penelitian ini adalah UMKM karangan bunga di Semarang, 

khususnya sentra bunga dan tanaman hias Kalisari Semarang. Sebelum banyak 
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bermunculan toko bunga seperti saat ini, pasar kembang kalisari pernah berjaya 

dimasanya. Mayoritas penduduk Semarang akan pergi ke Kalisari saat 

membutuhkan bunga, baik berupa buket, karangan maupun papan bunga. Pada 

tahun 2016 lalu, pasar bunga Kalisari dirombak dan dilakukan penataan ulang, 

akibatnya terjadi perubahan jumlah pedagang pada himpunan sentra Kalisari. 

Berikut adalah data jumlah pedagang di pasar bunga Kalisari : 

 

 

     Tabel 1. Data Jumlah Pedagang di Sentra Bunga Kalisari 

No Jenis Pedagang Jumlah 

1 Pedagang Pot 7 

2 Pedagang Karangan Bunga 63 

3 Pedagang Tanaman Hias 41 

 Total 111 

Sumber : Data Primer (Hasil wawancara ketua himpunan sentra kalisari, 2018) 

 

 

Berdasarkan data diatas, objek yang dipilih adalah pedagang karangan 

bunga di Sentra Kalisari karena jumlahnya paling banyak dan paling 

membutuhkan kreativitas. Saat ini, bisnis pada bidang karangan bunga sedang 

populer. Bunga bisa menjadi lambang kebahagiaan di acara pernikahan, 

wisuda, ulang tahun, natal, hari ibu, dll, serta bisa juga sebagai tanda duka di 

peringatan kematian. Seiring dengan bertambah populernya bisnis ini, 

keinginan konsumen yang semakin meningkat, sehingga bisnis ini pun semakin 

menjamur. Dengan semakin mudahnya penggunaan gadget dan internet , 

bunga tidak hanya dijual di toko namun juga melalui media sosial. 

Bertambahnya jumlah pebisnis karangan bunga, pasti sedikit berpengaruh pada 

sentra bunga Kalisari. Dalam merangkai bunga, tentunya kreativitas 
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dibutuhkan agar desain karangan bunga tidak ketinggalan jaman. Yang 

menjadikan konsumen tertarik untuk membeli adalah seberapa indah bunga 

tersebut dirangkai. Semakin tinggi kreativitas yang dimiliki, keterampilan 

dalam merangkai bunga akan meningkat dan variasi karangan bunga yang 

dijualpun akan semakin bermacam-macam. Maka kreativitas sangatlah 

diperlukan. Sedangkan dalam sebuah bisnis, jiwa kewirausahaan memiliki 

peranan untuk mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal. 

Permasalahan internal dapat berupa karyawan, sumber daya alam, modal dan 

keuangan, dll. Sedangkan permasalahan eksternal dapat berupa persaingan 

yang semakin banyak dan ketat. Oleh karena itu jiwa kewirausahaan penting 

untuk dimiliki seorang wirausahawan. Dua unsur ini, yaitu jiwa kewirausahaan 

dan kreativitas, akan dijadikan sebagai variabel penelitian.  

Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti memberi judul 

“PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KREATIVITAS 

TERHADAP KEBERHASILAN USAHA PADA PEDAGANG 

KARANGAN BUNGA DI KALISARI SEMARANG”. 

 

1.2.Perumusan Masalah 

1) Bagaimana pengaruh jiwa kewirausahaan terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari Semarang ? 

2) Bagaimana pengaruh kreativitas terhadap keberhasilan usaha pada 

pedagang karangan bunga di kalisari Semarang ? 

3) Bagaimana pengaruh jiwa kewirausahaan dan kreativitas terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari Semarang ? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian : 
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1) Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh jiwa kewirausahaan 

terhadap keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari 

Semarang. 

2) Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh kreativitas terhadap 

keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga di kalisari Semarang. 

3) Mengukur dan mengetahui seberapa besar pengaruh jiwa kewirausahaan 

dan kreativitas terhadap keberhasilan usaha pada pedagang karangan bunga 

di kalisari Semarang. 

  

Manfaat Penelitian : 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa 

yang akan datang khususnya mahasiswa kewirausahaan yang mengkaji 

mengenai pengaruh jiwa kewirausahaan dan kreativitas terhadap 

keberhasilan usaha. 

 

 

b. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah informasi bagi 

usaha kecil dalam mencapai keberhasilan usaha. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan mengenai teori yang berkenaan dengan 

variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, 

hipotsis penelitian dan definisi operasional variabel.  

BAB III : METODOLOGI PENELTIAN 

Bab ini berisikan tentang obyek dan lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, jenis dan sumper data, teknik 

pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta alat 

analisis data yang akan digunakan. 

 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai hasil dan analisis data, serta 

pembahasan mengenai temuan dari penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


