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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang 

besar dan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan penduduk 

Indonesia  rata-rata adalah 1,49% per tahun, tercatat pada bulan September tahun 

2020 jumlah penduduknya mencapai 270,2 juta jiwa, dengan rasio ketergantungan 

mencapai angka 41, yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 41 jiwa 

penduduk usia non-produktif. Rasio ketergantungan tersebut merupakan angka 

terendah sepanjang sejarah Indonesia, namun masih terbilang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan negara-negara lain dan hal tersebut belum cukup untuk 

meringankan beban pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyatnya, karena besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak dibarengi dengan 

peningkatan skill dan banyak nya lapangan perkerjaan yang tersedia (Binti 

Mufarida, 2021). Maka dari itu, dibutuhkan inisiatif dari masyarakat untuk dapat 

membantu pemerintah menguraikan kompleksitas masalah yang terjadi. Di sinilah 

muncul sebuah gerakan yang disebut dengan social entrepreneurship atau 

kewirausahaan sosial.  

Menurut Santosa (2007) wirausaha sosial (social entrepreneur) adalah agen 

perubahan (change agent) yang mampu untuk melaksanakan cita-cita, mengubah 

dan memperbaiki nilai-nilai sosial dan menjadi penemu berbagai peluang untuk 

melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Salah satu permasalahan sosial yang 

dapat diatasi dengan kewirausahaan sosial adalah pengangguran dan kemiskinan. 

Untuk mewujudkan nya diperlukan nilai-nilai kewirausahaan untuk menunjang 

kegiatan yang mengarah pada keterampilan berwirausaha, diharapkan hal tersebut 

akan menciptakan manusia-manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan yang aktif 

untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha sehingga banyak lapangan 

pekerjaan yang dihasilkan.  

Misteripang adalah salah satu kewirausahaan sosial yang ada di Kota 

Surabaya, alasan peneliti memilih Misterpang karena peneliti menemukan adanya 

nilai-nilai kewirausahaan yang cenderung kurang jika dibandingkan dengan nilai-
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nilai yang lain. Pernyataan ini di buktikan dengan data berupa grafik sebagai berikut 

:  

 

Gambar 1.1 Nilai-nilai Kewirausahaan pada Misterpang. 

Sumber : Data  pra penelitian, diolah.  

Berdasarkan data diatas ada tiga nilai yang paling tinggi yaitu kreatif, 

berorientasi pada tindakan, dan kerja keras. Adapun nilai yang rendah yaitu 

mandiri, lalu diikuti oleh nilai kepemimpinan, dan yang paling rendah yaitu nilai 

berani mengambil risiko.  

Rendahnya nilai berani mengambil risiko disebabkan karena wirausaha 

Misteripang merupakan seseorang yang kurang percaya diri terhadap tanggung 

jawab atau tugasnya sebagai seorang wirausaha. Selain itu, wirausaha Misteripang 

juga memiliki ketakutan akan kegagalan ketika memulai bisnis dan ketika 

menghadapi sebuah tantangan atau permasalahan, karena itulah wirausaha 

Misteripang cenderung tidak berani mengambil risiko.  Hal tersebut menarik untuk 

dikaji nilai-nilai kewirausahaan nya, karena nilai-nilai tersebut memiliki peran 

penting terhadap keberhasilan usaha. Nilai kewirausahaan merupakan kunci yang 

perlu dibangun dan ditumbuhkan lebih dini  terutama untuk mempersiapkan diri 

memasuki era persaingan yang semakin hari semakin ketat. Pada kegiatan 

entrepreneurship, peran seorang entrepreneur sangat dominan terutama dalam 

pengambilan keputusan manajemennya, maka nilai-nilai kewirausahaan menjadi 

inti atau kunci karena nilai khas setiap wirausaha akan melahirkan strategi khas pula 

dalam proses pencapaian keunggulan kompetitif (Hatneny, T. A., 2018). 

Ketidakmampuan dalam persaingan serta rendahnya tingkat pengelolaan perilaku 
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kewirausahaan merupakan tantangan bagi para pelaku usaha untuk mampu tumbuh 

dan berkembang. Pada sisi lain pertumbuhan usaha yang didasarkan pada nilai-nilai 

kewirausahaan dengan harapan mampu membentuk perilaku usaha dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional (Sukirman, 2017).  

Setiap orang bisa menjadi seorang wirausaha, namun tidak semua orang 

memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Walaupun demikian nilai-nilai kewirausahaan 

merupakan hal yang dapat di pelajari atau ditumbuh kembangkan melalui berbagai 

hal seperti pelatihan ataupun pendidikan, menurut Muhammad Assad (2015) 

“Entrepreneur is not only born but also made” yang artinya selain bakat, untuk 

menjadi seorang wirausaha juga perlu adanya aspek menciptakan (Made) untuk 

membentuk nilai dan karakter seorang wirausaha melalui ilmu dan keterampilan 

baik itu di dapat dari pendidikan formal atau non-formal, di sekolah ataupun di 

lingkungan keluarga. Dalam buku Kementerian Pendidikan Nasional (2010) juga 

di sebutkan bahwa melalui pendidikan mampu mengubah pola pikir para peserta 

didik tentang kewirausahaan, hal itu sesuai dengan pendapat Kasmir (2006) yang 

menyatakan pendidikan kewirausahaan akan mendorong para pelajar dan peserta 

didik agar memulai mengenali dan membuka usaha atau berwirausaha.  

 Berkaitan dengan nilai-nilai kewirausahaan pada seorang wirausaha, 

memang sangat sulit diketahui secara pasti. Hal ini mengingat pengukuran nya 

cenderung bersifat kualitatif dan belum ada standar nasional untuk mengukur nya. 

Memiliki nilai-nilai kewirausahaan sangat penting untuk menjadi seorang 

wirausaha sebagaimana menurut Rimiyati, H. & Munawaroh, M. (2016) nilai-nilai 

kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha, dimana 

hal ini juga sejalan dengan pendapat dari Ni Made Sari, W., Suwarsinah, K. H. & 

Baga, M. L. (2016) yang menyatakan nilai-nilai kewirausahaan menentukan 

keberhasilan usaha. Dalam konteks inilah menurut peneliti urgensi nya nilai-nilai 

kewirausahaan untuk di miliki oleh seorang wirausaha terutama wirausaha yang 

bergerak di bidang Social Enterprise (Kewirausahaan sosial).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “KAJIAN NILAI-

NILAI KEWIRAUSAHAAN PADA WIRAUSAHA SOCIAL ENTERPRISE 

(STUDI KASUS PADA SOCIAL ENTERPRISE  MISTERIPANG) ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, agar permasalahan dalam penelitian ini 

lebih mengarah dan mendalam pada hasil analisis dan pembahasan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran nilai-nilai kewirausahaan pada wirausaha di Social 

Enterprise Misteripang?    

2. Apa saja nilai-nilai kewirausahaan yang perlu dikembangkan dari wirausaha 

Social Enterprise Misteripang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui gambaran nilai-nilai kewirausahaan pada wirausaha Social 

Enterprise Misteripang. 

2. Untuk mengetahui nilai-nilai kewirausahaan yang perlu dikembangkan pada 

wirausaha Social Enterprise Misteripang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1.4.1 Kegunaan Teoretis 

1. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

untuk penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam tentang permasalahan yang 

terkait.  

2. Bagi Non-akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya nilai-nilai 

kewirausahaan di suatu perusahaan.  

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan tentang pentingnya nilai-nilai kewirausahaan.  

2. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 

3. Bagi wirausaha Social Enterprise Misteripang, penelitian ini diharapkan 

dapat mendorong para wirausaha untuk melakukan program atau pelatihan 
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untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada diri dan karyawan nya 

agar dapat mengembangkan usaha yang di jalani. 


