
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang  

Industri kecil menjadi tolak ukur kemajuan suatu Negara. Semakin maju 

perindustrian yang ada di Negara tersebut maka semakin maju pula perekonomiannya. 

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99 tahun 1998, Usaha kecil 

adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam bidang usaha yang mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan 

usaha yang tidak sehat. 

Negara Indonesia memiliki berbagai macam industri yang mempunyai peran besar 

dalam upaya pengembangan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM 

terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pembangunan ekonomi daerah. 

Menurut sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Indonesia sebanyak 56.534.592 Juta dan mengalami peningkatan sebesar 2,41% dari 

tahun 2011, dimana menyerap tenaga kerja UMKM sebanyak 107.657.509 Juta Jiwa 

dan mengalami peningkatan sebesar 5,83% dari tahun 2011.  

Pada tahun 2016 ratio wirausaha di Indonesia seperti dilansir dari laman 

kementrian koperasi dan UKM berada sekitar 3,1 persen sekitar 7,8 juta orang dari 252 

juta jumlah penduduk, maka saat ini kita dapat lihat dampaknya terhadap kesejahteraan 

masyarakat.  

Seorang sosiolog bernama David McCleland mengemukakan bahwa, apabila 

sebuah negara ingin menjadi makmur, minimal sejumlah 2% dari prosetase keseluruhan 

penduduk di negara tersebut menjadi wirausahawan. Meskipun saat ini Indonesia 

memang sudah lebih dari 2 persen yang menjadi salah satu syarat minimal masyarakat 

dapat sejahtera. Namun angka ini masih dibawah malaysia 5 persen dari populasi 31,19 

juta di tahun yang sama. serta China 11 persen, Jepang 10 persen bahkan di bawah 

Singapura 7 persen dari populasi 5,607 juta jiwa.  

Upaya pemeritah dalam meningkatkan UMKM di Indonesia salah satunya 

membuat program Wirausaha Baru (WUB). Program Wirausaha Baru (WUB) yang 
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dimiliki oleh provinsi Jawa Barat, Program Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru 

(WUB) Jawa Barat ini adalah program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berupaya 

secara bertahap mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Program dan Kegiatan 

yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. WUB dapat membantu 

para pemilik usaha baru mengasah kompetensi manajerial dalam mengelola usahanya 

agar bisa mengembangkan usaha yang dikelola sehingga dapat bersaing dengan 

pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. 

Dipilihnya UMKM sebagai titik perhatian Pemerintah dalam dalam upaya 

pengentasan kemiskinan adalah karena UMKM mempunyai karakteristik yang unik 

yaitu : 

a) Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi 

b) Tidak sensitive terhadap suku bunga 

c) Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter 

d) Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal 

dilakukan dengan pendekatan yang tepat. 

Semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena terbatasnya lapangan pekerjaan 

dan terbatasnya kemampuan, mendorong orang untuk membuka usaha sendiri. Kalau 

dilihat akhir-akhir ini banyak bermunculan usaha-usaha baru, khususnya usaha mikro 

dan kecil . Anggapan mereka hanya usaha inilah yang dapat mereka lakukan untuk 

menopang kebutuhan keluarga yang dari hari ke hari semakin sulit. Kebanyakan mereka 

melakukan usaha secara asal-asalan, tanpa banyak pertimbangan dan perencanaan. 

Sehingga tak heran bila banyak diantaranya yang bagai pepatah, hidup segan mati pun 

tak mau, hanya asal bisa bertahan saja. Banyak kendala yang dihadapi dalam upaya 

membuat Usaha Mikro dan Kecil berhasil. 

Pemerintah Indonesia menetapkan Sukabumi menjadi kawasan ekonomi khusus 

(KEK) di Jawa Barat akan memberikan keuntungan bagi UMKM dalam 

mengembangkan usahanya. Disperindag Kota Sukabumi mencatat Jumlah 

usaha/perusahaan meningkat sebesar 26,21 persen, dari sebanyak 31.680 

usaha/perusahaan di tahun 2006 menjadi sebanyak 39.982 usaha/perusahaan di tahun 

2016. Dimana 39.059 usaha (97,69 persen) termasuk berskala usaha mikro kecil 

(UMK). Secara keseluruhan usaha/perusahaan tersebut mampu menyerap 97.237 tenaga 
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kerja. Sejalan dengan jumlah usaha yang didominasi oleh UMK, penyerapan tenaga 

kerja juga lebih banyak di usaha/perusahaan yang termasuk UMK. Sekitar 77,38 persen 

dari total tenaga kerja yang terserap di Kota Sukabumi berada pada UMK.  Meski 

begitu, kontribusi jumlah UMKM Kota Sukabumi masih jauh tertinggal dengan jumlah 

kota-kota lain di Jawa Barat. Kota Sukabumi baru berkontribusi 0,86% dari jumlah 

UMKM Jawa Barat. 

Peningkatan jumlah UMKM dapat membantu perekonomian di suatu daerah, salah 

satunya dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD). Anggota DPRD Kota 

Sukabumi Rozab Asyari dalam jabar.pojoksatu.id tahun 2017 menuturkan realisasi 

kenaikan PAD hanya sekitar 11,52 persen atau senilai Rp 37,3 Miliar. Padahal sudah 

ditargetkan raihan pendapatan tersebut harus mencapai 15 persen dari total PAD tahun 

sebelumnya Rp323,8 Miliar. Maka dapat disimpulkan saat ini PAD Kota Sukabumi 

dianggap masih lemah. Laju pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi menjadi ukuran 

perusahaan-perusahaan dalam mencapai keberhasilan usahanya. Berikut laju 

pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya dari tahun 2011-2016: 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Cianjur dan Sukabumi 2011-2016 

 

Sumber: BPS Kota Sukabumi  

Laju pertumbuhan ekonomi wilayah Sukabumi dan sekitarnya ditampilkan pada 

tabel di atas. Tahun 2011 tampak Kota Sukabumi memiliki laju pertumbuhan ekonomi 

diatas kecepatan 2 wilayah terdekatnya, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten 

Sukabumi. Akan tetapi di tahun 2016 posisi laju tertinggi dipegang oleh Kabupaten 

Cianjur. Sebagai daerah perkotaan, Kota Sukabumi memiliki rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi lebih tinggi dibanding 2 wilayah kabupaten di sekitarnya selama periode 2011-

2016, yaitu 5,60 persen per tahun. Namun masih dibawah rata-rata kecepatan Jawa 

Barat yang sebesar 5,86 persen per tahun. 
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Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi dalam tabel diatas cenderung 

menurun dari tahun 2011 hingga 2016. Menurut Joseph Schumpeter pertumbuhan 

ekonomi terjadi apabila ada inovasi dari para pengusaha. Dalam hal ini, inovasi 

merupakan langkah dalam mengindikasikan keberhasilan usaha para pengusaha. 

Menurut Suyanto (2010) keberhasilan usaha industri kecil di pengaruhi oleh berbagai 

faktor. Kinerja usaha perusahaan merupakan salah satu tujuan dari setiap pengusaha. 

Kinerja usaha industri kecil dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian maksud atau tujuan yang diharapkan. Sedangkan  Glancey dalam Sony Heru 

Priyanto (2009) Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil keputusan yang 

superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti peningkatan profit dan 

petumbuhan usaha. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dapat 

diketahui tingkat keberhasilan kinerja UMKM itu sendiri dari beberapa indikator 

penilaian keberhasilan kinerja suatu usaha/UMKM , yaitu tecermin pada tingkat 

pertumbuhan penjualan/omset penjualan yang meningkat, tingkat pertumbuhan 

modal/financial yang meningkat, tingkat pertumbuhan tenga kerja yang tinggi, tingkat 

pertumbuhan pasar yang luas, dan tingkat pertumbuhan profit/keuntungan yang terus 

meningkat 

Keberhasilan sebuah usaha tidak terlepas dari peran seorang wirausaha yang 

memiliki kompetensi manajerial dalam mengelola bisnis mereka. Kompetensi  

manajerial  diperlukan  dalam menghadapi persaingan secara lokal dan global (Ng& 

Kee, 2013). Kompetensi manajerial menjadi lebih utama  dalam  rangka  mengambil  

langkah  proaktif terhadap  tantangan  lingkungan  bisnis.  Hal  ini dikarenakan pemilik 

usaha kecil umumnya bertindak sebagai manajer, pengelola dan juga pemimpin usaha 

yang  memimpin  usaha  dan  memimpin  manusia (Zimmer er   &  Scarborough,   

2004), sehingga kompetensi  sebagai  manajer   yang  mencakup perencana,  

pengorganisasi,  administrator,  dan komunikator diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja usaha mereka (Cyhe et al., 2010). Sifat kompetensi manajerial mengindikasikan 

sebagai konsep penting untuk meningkatkan kewirausahaan (Wickramaratne et. al. 

2014). Dengan kata lain,   kompetensi manajerial pelaku wirausaha memainkan peran 

yang semakin signifikan dalam kesuksesan UMKM.  
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Robert L. Kazt dalam Yuniarsih, dkk. (2013:13) mengungkapkan bahwa 

kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan manajer dalam memimpin perusahaan 

untuk sukses mencapai tujuan, terdiri dari 3 keterampilan manajemen yaitu technical 

skill(kemampuan teknik), human skill(kemampuan hubungan kemanusiaan), dan  

conceptual skill (kemampuan konseptual).  

Kemampuan teknik adalah kemampuan yang berhubungan erat dengan 

penggunaan alatalat, prosedur, metode dan teknik dalam suatu aktivitas manajemen 

secara benar (working withthings), sedangkan kemampuan hubungan kemanusiaan 

merupakan kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik, memahami 

dan mendorong orang lain sehingga mereka bekerja secara suka rela, tiada paksaan dan 

lebih produktif (working with people).  

Kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, 

dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Dengan kata lain, 

kemampuan konseptual ini terkait dengan kemampuan untuk membuat konsep (working 

with ideas) tentang berbagai hal dalam lembaga yang dipimpinnya. 

Kompetensi manajerial merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

terhubung satu dengan lainnya, yang diperlukan pengusaha untuk dilatih dan 

dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya. 

Laguna (2012) menyimpulkan bahwa kompetensi managerial berpengaruh signifikan 

dalam menjalankan bisnis. Kompetensi manajerial merupakan kompetensi umum yang 

dimiliki oleh manajer yang sukses dan efektif. Kinerja manajerial sangat tergantung 

pada seperangkat kompetensi manajer memilikinya. Penilaian kompetensi manajer 

penting dalam rangka untuk menentukan kesenjangan keterampilan dan memiliki hasil 

kinerja yang diperlukan untuk membantu organisasi dalam mengembangkan program-

program pelatihan dan pengembangan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas operasional.(Bhardwaj & Punia, 2013)  

Tetapi pada kenyataannya ada beberapa pemilik usaha yang tingkat kompetensi 

masih rendah dalam mengelola usahanya sehingga masih sulit untuk dapat 

mengembangkan usahanya tersebut. Terjadi kesenjangan akan adanya tuntutan 

tingginya kompetensi manajerial agar usaha yang dijalankan bisa menjadi usaha yang 

sukses, semakin berkembang dan dapat bersaing di pasar.   Banyak kendala yang 
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menyebabkan para pengusaha usaha kecil dan menengah di Kota Sukabumi belum bisa 

mengembangkan usahanya secara baik.  Menurut Yuniarsih, Suwatno dan Adman 

(2013:2) beberapa kendala para pengusaha industri kecil  yang dialami oleh hampir 

semua daerah adalah: 

a) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi dan kualitas kontrol yang disebabkan 

oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta 

kurangnya pendidikan dan pelatihan. 

b) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, akibat dari minimnya mendapatkan 

informasi mengenai perkembangan pasar saat ini. 

c) Keterbatasan sumber daya manusia (sdm) yang memiliki keterampilan. 

d) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. 

e) Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi 

pemasaran). 

Kendala-kendala tersebut menunjukkan kompetensi manajerial para pengusaha 

kecil yang masih rendah. Hal ini berdampak pada pencapaian keberhasilan usaha para 

pengusaha kecil. 

Setelah mendapatkan data mengenai WUB Kota Sukabumi, ditemukan masalah 

sulitnya dalam mencapai keberhasilan usaha para pemilik usaha di WUB Kota 

Sukabumi. Ini terlihat dari masih adanya beberapa usaha yang dimiliki oleh pemilik 

usaha yang tergabung dalam WUB Kota Sukabumi yang belum berkembang atau belum 

bisa melakukan ekspansi. Hanya ada beberapa pemilik usaha yang mampu 

mengembangkan usahanya. 

Kompetensi manajerial sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha dalam 

mengelola usahanya untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dalam kegiatan usahanya, 

kemudian kompetensi manajerial juga diperlukan untuk tetap bertahan dan berkembang 

ditengah – tengah persaingan yang semakin ketat karena tidak semua wirausaha 

memiliki kompetensi manajerial.  

Kompetensi manajerial sangat penting dimiliki oleh setiap pengusaha untuk tetap 

dapat bertahan dan mengembangkan usahanya. Saat kompetisi mengalami peningkatan, 

maka para pengusaha dituntut memiliki kompetensi yang tinggi untuk dapat bertahan 
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dan untuk dapat bersaing. Batasan masalah berupa alasan pemilihan ruang lingkup 

adalah pada variabel kompetensi manajerial dan keberhasilan usaha.  

Saat kompetisi mengalami peningkatan maka para pengusaha memerlukan lebih 

dari sekedar keterampilan dan ilmu pengetahuan dasar untuk mengelola bisnis yang 

mereka miliki. Salah satu cara untuk mengatasi perubahan sosial adalah dengan 

mengembangkan sebuah kompetensi yang relevan atau berhubungan dengan permintaan 

atau tuntutan sepanjang waktu. Seperti istilah “The man behind a gun” maksud dalam 

istilah ini yaitu sebuah perusahaan akan mencapai sasaran yang ingin ditujunya dengan 

tepat disebabkan karena keterampilan dan kemampuan seseorang. Keberhasilan usaha 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pula kompetensi manajerial pengusahanya. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ani selaku humas WUB Jabar terdapat 

beberapa para pemilik usaha di Kota Sukabumi masih mengandalkan sekedar 

pengalaman usaha saja dalam mengelola usahanya, itu sebabnya usaha yang mereka 

kelola belum bisa berkembang hingga saat ini. Para pemilik usaha kurang melatih 

kompetensi lain seperti kompetensi manajerial dan cenderung hanya menggunakan 

pengetahuan dasar dan pengalaman dalam mengelola usahanya. Hal ini terjadi diduga 

karena tingkat pendidikan yang masih rendah karena rata-rata para pengusaha yang 

tergabung dalam WUB Jabar adalah lulusan SMA. Berikut tabel data pendidikan 

terkahir para peserta Wirausaha Jawa Barat: 

Tabel 1.2 

Data Pendidikan terakhir para peserta wirausaha Jawa Barat 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SD 232 2.43% 

SMP 1943 20.39% 

SMA 3623 38.02% 

D3 1453 15.25% 

S1 2219 23.29% 

S2 58 0.61% 

Total 9528 100 % 
Sumber : Wirausaha Baru Jawa Barat, diolah 

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan terakhir para 

pengusaha di WUB Jawa Barat rata-rata pendidikan terakhirnya itu SMA sebesar 

38,02% hal ini menyebabkan tingkat kemampuan para pengusaha masih tergolong 

rendah.  
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Selain dari tingkat pengeahuan yang masih rendah, tingkat ketermapilan para 

pengusaha di Kota Sukabumi pula masih rendah. Berdasarkan berita dari Pikiran Rakyat 

(2017), pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) asal Kota Sukabumi, baru 

kurang dari lima persen yang memanfaatkan pemasaran dengan teknologi. Minimnya 

pelaku usaha memanfaatkan teknologi tersebut diduga akibat penguasaan teknologi 

yang masih terbatas. Serta Kepala Bidang UKM dan Koperasi Dinas Koperasi, UKM, 

Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi, Ai Rochatika (kompas.com:2017) 

menyatakan baru 3 Persen UMKM di Sukabumi yang Paham Pemasaran Online serta 

menurut BPS Kota Sukabumi baru tercatat 36% dari jumlah UMKM di Kota Sukabumi 

yang memiliki perizinan legalitas. Hal ini menggambarkan kemampuan Teknik serta 

kemampuan hubungan dengan orang lain masih diabaikan.  

Berdasarkan data yang penulis dapatkan terdapat beberapa hal yang membuat 

penulis tertarik untuk melakukan penilitian ini, yaitu : 

a) Kota Sukabumi dengan Luas daerah tidak terlalu besar namun merupakan salah 

satu daerah yang memiliki daerah yang strategi. 

b) Upaya pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong UMKM naik kelas 

dirasakan belum cukup efektif. 

c) Pemilik usaha yang tergabung menjadi peserta Wirausaha Baru (WUB) Jawa 

Barat dari Kota Sukabumi, kompetensi manajerial yang dimiliki oleh beberapa 

pemilik usaha masih rendah dalam mengelola usahanya sehingga sulit untuk dapat 

mengembangkan usaha yang dijalankannya. Sebagian besar para pemilik usaha 

masih menggunakan pendekatan tradisional atau hanya berdasarkan pengalaman 

dalam mengelola usahanya. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui apakah 

kompetensi manajerial seorang pelaku bisnis mempengaruhi keberhasilan usaha 

yang sedang dijalankannya. 

d) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang seharusnya ada pada kompetensi 

manajerial para pengusaha di Kota Sukabumi masih tergolong rendah. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar tingkat kompetensi 

manajerial yang diwakili kemampuan konseptual, kemampuan hubungan dengan orang 

lain, dan kemampuan teknikal dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha para 

pengusaha Kota Sukabumi, khususnya pada peserta WUB Jawa Barat Kota Sukabumi. 
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Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan agar pemilik usaha dapat terus 

mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dalam negeri maupun luar negeri. 

Berdasarkan uraian di atas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi manajerial terhadap keberhasilan usaha pada peserta 

WUB Kota Sukabumi. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi tingkat kompetensi manajerial para pengusaha industri kecil 

peserta wirausaha baru Kota Sukabumi. 

2. Bagaimana kondisi tingkat keberhasilan usaha para pengusaha industri kecil 

peserta wirausaha baru Kota Sukabumi. 

3. Seberapa besar kompetensi manajerial mempengaruhi keberhasilan usaha para 

pengusaha industri kecil peserta wirausaha baru Kota Sukabumi. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi tingkat kompetensi manajerial para pengusaha 

industri kecil peserta wirausaha baru Kota Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui kondisi tingkat keberhasilan usaha para pengusaha industri 

kecil peserta wirausaha baru Kota Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kompetensi manajerial mempengaruhi pada 

keberhasilan usaha para pengusaha industri kecil peserta wirausaha baru Kota 

Sukabumi. 

1.4. Kegunaan Penelitaan 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

baik secara teoritis maupun empirik. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

kewirausahaan khususnya dalam perilaku pengusaha, dengan mengkaji pemahaman 
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mengenai kompetensi manajerial berpengaruh terhadap keberhasilan usaha para 

pengusaha Kota Sukabumi. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi 

peserta wirausaha baru Jawa Barat khususnya anggota peserta dari Kota Sukabumi 

mengenai implementasi kompetensi manajerial dalam meningkatkan keberhasilan 

usaha. Selain itu hasil penelitian juga dapat menjadi evaluasi keberhasilan usaha bagi 

para pengusaha WUB Kota Sukabumi. 

 


