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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pengusaha atau wirausaha yang lebih dikenal dengan sebutan entrepreneur 

memegang peran kunci dalam perkembangan kehidupan dunia, khususnya 

Indonesia. Semangat berwirausaha dipercaya sebagai “batu lompatan” bagi negara 

Indonesia agar dapat mencapai kemakmuran (Ciputra dan Tanan, 2011). 

Indonesia memang membutuhkan banyak entrepreneur untuk membangun 

perekonomian negara. Bank Indonesia menyatakan bahwa entrepreneur 

merupakan bagian penting dalam menjaga kestabilan negara, sehingga diperlukan 

banyak lembaga untuk melahirkan entrepreneur (Perwitasari, 12 November 

2012). 

McCleland (dalam Ciputra dan Tanan, 2011) mengungkapkan bahwa 

sebuah negara akan makmur apabila memiliki jumlah entrepreneur sebesar 2% 

dari penduduknya. Angka tersebut diprediksi sebagai angka ideal jumlah 

entrepreneur dalam sebuah negara. Sementara itu, jumlah entrepreneur di 

Indonesia pada tahun 2012 berjumlah 1.56% dari total penduduk Indonesia 

(Sulistiyo, 4 Maret 2012). Angka ini merupakan peningkatan tajam dari tahun 

2009, dimana total entrepreneur di Indonesia hanya sekitar 0.24% dari total 

penduduk Indonesia. Menariknya, Deputi Bidang Pengembangan SDM 

Kemenkop & UKM, Agus Muharram, memprediksi tercapainya 2% pengusaha 

dari masyarakat Indonesia pada tahun 2014 (Sulistiyo, 4 Maret 2012). 

Penggalakkan jumlah entrepreneur di Indonesia sepintas terkesan seperti berita 

menggembirakan tanpa cela. Hanya saja, hal ini sebenarnya juga memiliki 
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konsekuensi riil bagi para entrepreneur Indonesia. Fenomena era kompetitif dan 

persaingan usaha yang semakin kuat pada abad-21 ini sangat kental dirasakan 

oleh para entrepreneur. Jumlah entrepreneur seringkali hanya diukur dari 

banyaknya usaha yang dibangun (start-up business). Padahal, secara global 90% 

bisnis yang dibangun mengalami kegagalan atau pailit. Hanya 10 dari 100 usaha 

saja yang dapat bertahan (Kader, 18 Desember 2011). Tak hanya itu, entrepreneur 

memiliki tantangan untuk dapat mempertahankan bisnisnya di tengah gencarnya 

berbagai usaha baru yang muncul. Wirausaha memang merupakan pekerjaan yang 

memiliki banyak resiko kegagalan. 

Pekerjaan sebagai seorang wirausaha memiliki kendala tersendiri jika 

ditinjau dari sudut pandang kota Surabaya. Beberapa kebijakan pemkot Surabaya 

dianggap merugikan dan tidak berpihak pada terciptanya kondisi kerja produktif 

bagi pengusaha (Kabarbisnis.com, 10 Agustus 2012). Salah satu contohnya adalah 

larangan pemkot Surabaya membangun area pergudangan yang sangat 

kontraproduktif bagi perkembangan usaha di Surabaya. 

Penetapan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) kota Surabaya juga 

menjadi permasalahan bagi entrepreneur di Surabaya. Hal ini dikarenakan pada 

tahun 2012, kota Surabaya tercatat menetapkan UMK sebesar 1.257.000 rupiah. 

Angka ini merupakan nilai yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-

wilayah lain. Kota Surabaya sendiri baru saja mengalami peningkatan UMK yang 

sangat besar dan paling tinggi (38%) pada tahun 2013. Kenaikan UMK tersebut 

dianggap tidak masuk akal bagi pengusaha dan berbuntut pada banyaknya 

perusahaan yang terancam bangkrut (Assifa, 25 November 2012). Tidak hanya 

itu, pengusaha yang tidak dapat memenuhi gaji UMK pegawainya dapat 



	  

	   3	  

dikenakan hukuman penjara. Padahal, dunia usaha di Indonesia banyak 

didominasi oleh pengusaha kecil dan menengah. 

Berbagai macam berita yang terlansir pada tahun 2011-2012 juga 

menunjukkan adanya persaingan bisnis dan usaha yang semakin ketat (sebut saja 

sektor perdagangan, perhotelan, jasa konstruksi, dll). Ditambah lagi, dengan 

adanya ASEAN Community pada tahun 2015 nanti, walikota Surabaya 

menghimbau pengusaha Surabaya untuk bekerja lebih keras dalam menghadapi 

persaingan global pasar terbuka (Windhi, 5 April 2013). Hal ini menunjukkan 

persaingan bisnis di Surabaya yang akan semakin ketat. 

Perhatian kemudian tertuju pada karakteristik pekerjaan seorang 

entrepreneur. Penelitian terhadap 549 entrepreneur menunjukkan bahwa 93% 

subyek merasa tantangan terbesar sebagai wirausaha adalah besarnya waktu dan 

usaha yang dikeluarkan (Aggarwal, et al. dalam Kauffman Foundation, 2012). 

Seorang entrepreneur harus bekerja dan memiliki fokus yang kuat demi 

keberhasilan usahanya. Banyaknya peluang untuk gagal membuat seorang 

entrepreneur dituntut untuk sangat menekuni pekerjaannya dan terus produktif 

dalam bekerja.  

Seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan termasuk dalam 10 pekerjaan 

paling stressful di dunia (Gardner, 26 April 2011). Hal ini dikarenakan seorang 

pemimpin mendapat tekanan bahwa keberhasilan usaha berada di pundaknya. 

Selain itu, seorang pemimpin juga harus dapat membuat keputusan penting 

perusahaan dengan cepat. Meskipun tidak semua entrepreneur menjadi pemimpin 

dalam perusahaan, namun secara umum seorang entrepreneur juga menjadi 

pemimpin dan pemegang kendali usahanya. Dengan demikian, beban seorang 
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entrepreneur dalam konteks menjadi pemimpin perusahaan memberikan 

sumbangsih stres tersendiri. 

Seorang entrepreneur seringkali memiliki pemikiran yang jauh ke depan. 

Akibatnya, pendapat tersebut terkadang tidak dimengerti atau bahkan tidak 

disetujui oleh orang-orang di sekitarnya. Selain itu, tidak seperti pekerjaan pada 

umumnya, seorang entrepreneur tidak memiliki rekan dalam lingkungan kerjanya 

sehingga dapat menimbulkan perasaan kesepian atau loneliness (Morin, 2001). 

Sepenggal penjelasan entrepreneur di atas mengungkapkan bagian dari sisi 

lain seorang entrepreneur, khususnya di Surabaya. Isu persaingan usaha serta 

resiko-resiko usaha mandiri mengarahkan perhatian peneliti kepada dinamika diri 

entrepreneur. Seiring dengan hal tersebut, stres dan kecemasan menjadi 

permasalahan epidemik yang menjalar dalam rangka kehidupan seorang 

entrepreneur.  

Namun demikian, perlu dipahami bahwa stres merupakan bagian wajar dari 

kehidupan dan bersifat momentum. Lebih jauh daripada stres, perkembangan 

Psikologi telah mencapai pada satu titik kajian konsep dimana individu menilai 

secara global kepuasan dan kebahagiaan dalam hidupnya secara menyeluruh, 

bukan hanya kondisi stres yang sesaat. Individu juga mampu bekerja dengan 

produktif meskipun berada dalam pekerjaan yang penuh dengan stres. Selain itu, 

kesehatan individu juga ditentukan dalam seberapa jauh individu 

mengembangkan aspek-aspek positif dan mengaktualisasikan potensi di dalam 

dirinya. Dalam tataran Psikologi Positif, hal ini dikenal dengan istilah kesehatan 

mental atau well being. 
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Penelitian-penelitian mengenai well being menunjukkan pentingnya 

individu untuk mencapai level well being yang optimal. Tingkat well being yang 

baik mengindikasikan kemampuan seseorang dalam menciptakan coping stress 

yang efektif dan beradaptasi dengan lingkungannya (Diener dan Biswas-Diener, 

2002). Hal ini mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat well being yang 

baik memiliki kemampuan yang baik pula dalam melakukan manajemen stres.  

Well being sendiri dinilai sebagai salah satu prediktor kualitas hidup 

individu karena pengaruhnya akan keberhasilan individu dalam berbagai domain 

kehidupan (Pavot dan Diener, 2004). Lebih lanjut, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa individu yang mencapai level well being tinggi merasa lebih 

percaya diri, dapat menjalin hubungan sosial dengan baik serta menunjukkan 

performansi dan kepuasan kerja yang baik (Dewi & Utami, 2008). Mereka lebih 

produktif serta memiliki pandangan optimis dan positif terhadap pekerjaannya.  

Hal-hal di atas menunjukkan pentingnya seorang entrepreneur untuk 

mencapai well being. Oleh karena itu, basis dari penelitian ini bukanlah untuk 

berfokus terhadap permasalahan stres entrepreneur. Basis penelitian ini justru 

untuk melihat bagian dari sisi lainnya yang penting, yakni well being 

entrepreneur.  

Perlu dipahami bahwa studi yang dilakukan dari negara pencetus well being 

masih banyak didominasi oleh pandangan tokoh-tokoh barat. Sesungguhnya, 

pengaruh norma kebudayaan akan persepsi masyarakat menyebabkan tidak 

adanya konsep kesehatan mental yang bebas budaya (Markus dan Kitayama 

dalam Baumgardner dan Crothers, 2010). Masyarakat Barat yang memiliki 

karakter individualis diduga memiliki konsep kesehatan mental yang tentu 
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berbeda dengan masyarakat Timur (Asia) yang secara umum memiliki karakter 

kolektivistik (Baumgardner dan Crothers, 2010; Schimmack, et al. 2002). 

Masyarakat Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kolektivis 

(IDV = 14) (The Hofstede Centre, 2012). Pada negara kolektivistik seperti ini, 

pengaruh hubungan interpersonal diduga memiliki kontribusi yang sangat kuat 

pada evaluasi well being individu (Baumgardner dan Crothers, 2010; Schimmack 

et al. 2002). Selain itu, manusia seringkali disebut sebagai makhluk sosial yang 

saling membutuhkan dan mencari relasi sosial intim dalam kehidupannya 

(Baumgardner dan Crothers, 2010). Penjabaran di atas memberi sebuah ide akan 

variabel yang berhubungan dengan well being pada masyarakat kolektivis, yakni 

dukungan sosial. 

Dukungan sosial telah lama menjadi perdebatan perihal variabel yang 

berhubungan dengan well being individu. Individu yang memiliki relasi intim dan 

mendukung (supportive relationship) sering dikatakan memiliki kesehatan fisik 

yang baik dan memiliki tingkat kebahagiaan personal yang tinggi daripada mereka 

yang kurang mendapatkan relasi sosial tersebut (Baumeister dan Leary dalam 

Baumgardner dan Crothers, 2010). Bahkan, beberapa penelitian dengan tegas 

menyatakan hubungan interpersonal dibutuhkan untuk mencapai level well being 

yang tinggi (Diener dan Seligman dalam Gallagher dan Vella-Brodrick, 2008).  

Umumnya, ada dua pendekatan yang menjelaskan hubungan kedua variabel 

tersebut, yaitu direct dan buffer effect hypothesis (Baumgardner dan Crothers, 

2010; Sarafino, 2008). Direct effect hypothesis dalam dukungan sosial 

mengemukakan bahwa dukungan sosial berpengaruh secara independen kepada 

well being individu. Artinya, dukungan sosial yang tinggi akan langsung 
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berdampak pada well being yang tinggi pula; begitu pula sebaliknya. Hal ini 

dikarenakan individu merasa aman dan tenang ketika mengetahui adanya 

lingkungan sosial yang memperhatikan dan mendukung (Salovey et al. dalam 

Baumgardner dan Crothers, 2010). Sementara itu, buffer effect hypothesis 

meyakini bahwa dukungan sosial dapat berkontribusi pada well being hanya 

dengan mereduksi efek stres yang diterima individu. 

Menariknya, secara penelitian ilmiah, peneliti menemukan adanya 

kontroversi dan perbedaan hasil pada beberapa penelitian yang dilakukan. 

Penelitian-penelitian terkait dukungan sosial dengan well being secara spesifik 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan (Broadhead et al. dalam Cohen 

dan Syme, 1985). Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya 

pengaruh dukungan sosial terhadap well being secara langsung pada mahasiswa 

(Chao, 2011), pada akuntan (Daniels dan Guppy, 1995), pada lansia (Kahn, 

Hessling dan Russell, 2003), pada pekerja sosial (El-Bassel et al., 1998), dan pada 

penduduk di Spanyol (Hombrados-Mendieta et al., 2012). 

Meski begitu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa dukungan sosial 

berpengaruh pada well being sampai pada titik tertentu. Artinya, ketika individu 

memiliki tingkat dukungan sosial yang sangat tinggi, hal ini tidak akan lagi 

berhubungan secara signifikan dengan tingkat well being (House dalam Cohen 

dan Syme, 1985). Ditambah lagi, ada kemungkinan dukungan sosial dapat 

menjadi pedang bermata dua, dimana dukungan sosial justru menimbulkan 

dampak negatif bagi penerimanya. Sarafino (2008) menyebutkan bahwa 

dukungan sosial dapat dinilai negatif oleh individu penerimanya. Hal ini dapat 

terjadi terutama jika individu penerima tidak merasa membutuhkan bantuan 
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tersebut. Lebih lanjut, dukungan sosial yang sifatnya terlalu menjaga dapat 

mengarah kepada sikap pembatasan keputusan individu penerima dan 

mengakibatkan ketergantungan. Hal ini tentu cukup kontradiktif dengan sifat 

seorang entrepreneur, dimana umumnya seorang entrepreneur merupakan 

individu yang otonom dan berdikari. 

Gallagher dan Vella-Brodrick (2008) menyimpulkan dalam penelitiannya 

bahwa dukungan sosial mungkin tidak dibutuhkan oleh semua orang untuk 

mencapai well being. House (dalam El-Bassel et al., 1998) juga mengemukakan 

hubungan antara dukungan sosial dan well being sebaiknya tidak 

digeneralisasikan pada seluruh jenis pekerjaan. Dua argumentasi tersebut 

membuka peluang bagi peneliti untuk memeriksa hubungan tersebut pada 

kelompok entrepreneur.  

Penelitian terkait dukungan sosial dengan well being secara spesifik pada 

kelompok entrepreneur masih jarang ditemukan. Padahal, seorang entrepreneur 

merupakan kajian yang menarik untuk diteliti terkait dukungan sosial. Pekerjaan 

sebagai seorang entrepreneur umumnya merupakan manifestasi dari dimensi-

dimensi dalam well being, sebut saja karakter pekerjaan yang independen, 

mandiri, berorientasi pada tujuan, kompetensi dan pengembangan diri (Rutledge, 

2009). Jenis pekerjaan ini juga ditemukan berkorelasi positif dalam 

mempromosikan well being (Dolan, Peasgood dan White, 2008). Konsep tersebut 

memunculkan pertanyaan apakah seorang entrepreneur, yang notabane 

merupakan individu mandiri membutuhkan dukungan sosial untuk mencapai well 

being. 
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Dalam penelitian Caird (1993), ditemukan bahwa dari berbagai alat tes yang 

diberikan kepada entrepreneur (TAT, EPPS, dll); need for achievement (nAch), 

need for power dan autonomy ditemukan sangat tinggi pada entrepreneur. 

Sebaliknya, need for affiliation yang mengindikasikan kebutuhan bersosialisasi 

individu ditemukan sangat rendah pada entrepreneur. Hasil ini menimbulkan 

asumsi bahwa seorang entrepreneur mungkin tidak terlalu membutuhkan 

keberadaan lingkungan sosialnya. Namun, nAch sendiri diduga memiliki 

hubungan dengan dukungan sosial (Chay, 1993). Individu umumnya menemukan 

prestasi dari hasil evaluasi sosial di sekitarnya, yang dapat muncul melalui 

dukungan sosial. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa individu yang 

memiliki tingkat nAch yang menonjol tidak berarti individu tersebut tidak 

membutuhkan orang di sekitarnya. 

Salah satu penelitian yang ditemukan peneliti terkait dukungan sosial 

dengan well being dilakukan oleh Chay (1993), yang meneliti entrepreneur dan 

karyawan di Inggris. Dari penelitian tersebut ditemukan adanya pengaruh 

dukungan sosial secara tidak langsung pada well being (menggunakan tes 

Goldberg Health Questionnaire) dengan mengurangi efek stres. Namun, uji 

regresi menunjukkan dukungan sosial tidak dapat secara langsung mempengaruhi 

well being subyek (Chay, 1993). Artinya, dukungan sosial yang diterima subyek 

dalam penelitian tersebut tidak secara independen mempromosikan well being. 

Peneliti menganalisa temuan tersebut dan berargumen bahwa penelitian 

Chay dilakukan di Inggris. Ada dugaan bahwa faktor kultur budaya berperan 

dalam hal ini. Kultur budaya Inggris berbeda dengan Indonesia. Penelitian 

tersebut juga menggunakan sedikit sampel pada kelompok entrepreneur (N=34). 
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Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengkonfirmasi penelitian tersebut 

dengan lebih seksama dan berfokus pada kelompok entrepreneur di Surabaya. 

Ketertarikan akan perdebatan penelitian ilmiah tersebut mendorong peneliti 

untuk melakukan preliminary study. Dugaan mengenai dukungan sosial 

berhubungan dengan well being pada entrepreneur diperkuat dengan beberapa 

preliminary study tersebut. Hasil interviu peneliti dengan seorang entrepreneur di 

Surabaya menemukan responden tersebut tidak merasa bahagia dengan hidupnya. 

Beban kerja usaha yang sulit semakin parah dikarenakan pasangannya yang 

sangat menuntut dirinya dan tidak pernah mendukung usahanya atau 

keputusannya. Konflik dirinya dengan pasangannya juga menyebabkan kondisi 

pernikahan yang tidak lagi sehat.  

Namun demikian, berbeda halnya dengan berita lain mengenai cerita 

kesuksesan salah seorang entrepreneur bernama Hamzah (Yohana, 23 Oktober 

2012). Dalam berita tersebut dijelaskan Hamzah pernah bangkrut dan dikejar-

kejar oleh penagih hutang. Menariknya, di tengah kejatuhannya tersebut, 

dikatakan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor utama yang membuatnya 

tetap optimis dan akhirnya sukses. 

Perbedaan jajakan bukti lapangan dari narasi di atas menunjukkan adanya 

perbedaan pula pada masing-masing entrepreneur. Hal yang membedakan 

keduanya adalah kehadiran dan absennya dukungan sosial, khususnya dari 

keluarga dalam kehidupan mereka. Peneliti juga menemukan dari hasil interviu 

dengan beberapa entrepreneur lainnya bahwa sekalipun mereka menilai diri 

mereka sebagai orang yang individualis (senang bekerja sendiri), mereka juga 

tetap membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Hubungan yang dekat dan 
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kelekatan dengan keluarga maupun orang-orang di sekitarnya merupakan hal yang 

dijelaskan oleh responden sebagai hal yang penting bagi mereka. Dukungan sosial 

tampaknya tetap menjadi hal yang penting bagi entrepreneur, terutama bagi 

entrepreneur di Surabaya. 

Untuk menyimpulkan, penelitian ini didasarkan oleh pemikiran yang cermat 

dan seksama akan fenomena digalakkannya entrepreneur dalam rangka menuju 

kemakmuran negara. Namun disisi lain, peneliti tidak menutup mata akan adanya 

kondisi yang mengkhawatirkan pada kelompok entrepreneur dari fenomena 

tersebut. Well being entrepreneur sebagai bentuk kesehatan mental perlu untuk 

diperhatikan. Dukungan sosial menjadi variabel kandidat yang berhubungan 

dengan well being. Penelitian ini ingin melihat bagaimana hubungan antara 

dukungan sosial dan well being pada kelompok entrepreneur, yang merupakan 

pekerjaan dengan karakteristik tingkat independensi yang tinggi. Penelitian ini 

juga merupakan bagian dari payung penelitian Setiawan (2013) mengenai 

keterkaitan dukungan sosial, kepribadian, self-efficacy, stres dan well being pada 

berbagai profesi. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial dan well being pada entrepreneur di Surabaya?” 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial dan well being pada entrepreneur di Surabaya. 
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1.4  MANFAAT PENELITIAN 

Terdapat dua manfaat yang didapat melalui penelitian ini, yaitu: 

Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan 

Psikologi, khususnya pada ranah Psikologi Positif. Penelitian ini diharapkan 

berkontribusi terhadap kajian teori terkait well being. Secara khusus, penelitian ini 

diharapkan memberi gambaran jalur hubungan dukungan sosial dan well being 

pada entrepreneur, terkait manfaat dukungan sosial secara direct effect 

hypothesis. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan mengakomodir faktor sosio-

kultural terkait hubungan kedua variabel dikarenakan masih terbatasnya penelitian 

sejenis dilakukan di Indonesia. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi pengembangan penelitian lanjutan terkait well being di 

Indonesia. 

Manfaat Praktis: 

a. Bagi entrepreneur.  

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi akan variabel yang 

berhubungan dengan well being pada entrepreneur. Dengan demikian, 

diharapkan entrepreneur dapat mengembangkan well being-nya. 

b. Bagi keluarga entrepreneur.  

Pada penelitian ini secara spesifik akan dilihat hubungan well being dengan 

dukungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi 

wawasan mengenai sejauh mana peran keluarga berhubungan dengan well 

being. 




