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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah saat ini fokus memperhatikan perkembangan industri kreatif di 

Indonesia agar dapat bersaing di MEA(Masyarakat Ekonomi ASEAN).Tujuan 

dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan 

ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah di bidang ekonomi antar 

negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan tersebut berupa aliran bebas barang 

bagi negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak 

arus tenaga kerja terampil dan dampak arus bebas modal (Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, 2015). Kebijakan yang dilakukan 

pemerintah adalah dengan membentuk Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada 

tahun 2015. 

Menurut Departemen Perdagangan RI (2009), “Industri kreatif adalah 

industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas dan bakat individu 

dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini akan 

berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu”. Industri 

kreatif telah menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Indonesia. Pada 

tahun 2015,industri kreatif memberikan kontribusi hingga 7,38% dari Produk 

Domestik Bruto (PDB) atau sekitar 852 Triliun Rupiah dengan petumbuhan sebesar 

4,38%. 

Kontribusi industri kreatif terhadap PDB didominasi oleh tiga subsektor 

yaitu kuliner sebesar 41,69%, fashion sebesar 18,15% dan kriya/kerajinan sebesar 

15,7%. Tiga terendah ada di bidang desain interior dan film sebesar 0,16% serta 

desain komunikasi visual sebesar 0,06%, namun subsektor tersebut memiliki 

perkembangan yang paling pesat jika dibanding subsektor-subsektor lainnya 

(Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 2018).  
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Pada tahun 2014-2015, ekspor industri kreatif mengalami penguatan. Tiga 

ekspor industri kreatif tertinggi merupakan subsektor dominan yang ada di 

Indonesia yaitu kuliner, fashion dan kriya. Namun jumlah produk yang diekspor 

tersebut mengalami perbedaan dengan yang diproduksi sehingga posisi pertama 

dalam kegiatan ekspor bukan dilakukan oleh subsektor kuliner melainkan fashion. 

Ekspor dibidang fashion mencapai presentase 56% kemudian kriya sebesar 37% 

dan kuliner sebesar 6%, sedangkan subsektor lainnya hanya melakukan ekspor 

sebanyak 1%. Diagram 1.1 berikut menunjukkan ekspor tertinggi menurut 

subsektornya. 

 

 

Tabel 1. 1. Subsektor yang Mendominasi di Indonesia 

Subsektor Kontribusi Subsektor Industri 

Kreatif terhadap PDB (%) 

Kuliner 41,69 

Fashion 18,15 

Kriya 15,70 

Televisi dan Radio 7,78 

Penerbitan 6,29 

Arsitektur 2,30 

Aplikasi dan Game Developer 1,77 

Periklanan 0,80 

Musik 0,47 

Fotografi 0,45 

Seni Pertujukan 0,26 

Desain Produk 0,24 

Seni Rupa 0,22 

Desain Interior 0,16 

Film 0,16 

Desain Komunikasi Visual 0,06 
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Diagram 1. 1. Ekspor Industri Kreatif menurut Subsektor 

 

Daerah pengekspor terbanyak ditunjukkan oleh Diagram 1.2 dibawah ini. 

Kegiatan ekspor ini didominasi oleh beberapa wilayah di pulau Jawa. Daerah 

pengekspor tertinggi berada di Jawa Barat dengan presentase sebesar 33,56%, Jawa 

Timur sebesar 20,85%,  Banten sebesar 15,66%, Jawa Tengah sebesar 14,02% dan 

Jakarta sebesar 10,50%. Daerah lainnya hanya mampu mengekspor tidak lebih dari 

2%.  

Diagram 1. 2. Daerah Pengekspor Industri Kreatif

 

Pelaku usaha juga perlu bergerak aktif agar dapat bersaing di MEA. 

Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam 

menghadapi situasi tersebut. Perusahaan yang maju dan berkembang sebagian besar 
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adalah perusahaan yang bersedia mendanai dan mendukung kreativitas karyawan 

mereka. Perusahaan juga bersedia mengubah kebiasaan dan budaya atau tradisi 

yang telah melekat sebelumnya serta bisa menerima ide baru tentang perubahan 

sistem atau gaya berorganisasi (Chen, 2013:15). Inovasi dan kreatifitas merupakan 

tujuan utama dalam perusahaan tersebut. 

Padaprakteknya, suatu organisasi/perusahaan sulit untuk menerima 

perubahan-perubahan yang dilakukan. Karyawan berusaha untuk selalu didongkrak 

kreativitasnya, namun usaha mereka tidak selalu mendapat dukungan dan 

pengakuan dari tempat mereka bekerja. Hal tersebut dapat terjadi akibat gaya 

kepemimpinan yang kurang tepat. Pemimpin perusahaan sangat berpengaruh pada 

situasi ini karena mereka yang berhak menentukan jalan perusahaan tersebut 

kedepannya. 

Tuban memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjamur seperti 

UMKM pembuatan gerabah dan batik tulis. Obyek yang diambil dalam penelitian 

ini adalah Batik Tulis Ghatot dan merupakan salah satu industri batik yang cukup 

terkenal di Kabupaten Tuban. UMKM ini berada di Jalan Mojopahit, Kecamatan 

Semanding, Kabupaten Tuban. Letak industri rumahan tersebut berada di sekitar 

pusat kota dan pasar baru Tuban. Kendala yang dihadapi UMKM ini hampir sama 

dengan UMKM lainnya yaitu kurangnya SDM yang berpengalaman, kurangnya 

pengetahuan dan keterampilan, jaringan pemasaran yang kurang meluas, 

banyaknya pesaing produk dengan harga yang lebih ekonomis, kurangnya inovasi 

produk, kurangnya semangat kerja serta kurangnya hubungan kerja dengan pihak 

lain. 

UMKM Batik Tulis Ghatot telah memulai usahanya sejak 15 tahun yang 

lalu namun belum terdapat perubahan yang berarti dalam waktu tersebut. 

Pemasaran masih secara manual yaitu dengan menggunakan word to mouth, 

sehingga hanya dapat memasarkan di pulau Jawa dan kecil kemungkinan untuk 

melakukan ekspor. Karyawan tetap yang bekerja di UMKM ini sebanyak 20 orang. 

Latar belakang pendidikan karyawan yaitu SD, SMP dan SMA. Salah satu usaha 

pengembangan sumberdaya manusia dalam UMKM ini adalah dengan melakukan 

pelatihan pembuatan batik secara berkala yang bekerja sama dengan Dinas 

Perindustrian Kabupaten Tuban. Pemantauan kerja karyawan juga dilaksanakan 
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langsung oleh pemilik sehingga karyawan dapat segera menyampaikan apabila 

terjadi kendala di pekerjaannya. 

Hingga saat ini belum ada perkembangan atau inovasi yang dilakukan 

karyawan. Pembuatan motif batik, pemilihan bahan dan sebagainya dilakukan oleh 

pemilik UMKM langsung sehingga dalam penciptaan inovasi maupun pembuatan 

motif baru membutuhkan waktu yang cukup lama. UMKM Batik Tulis Ghatot 

merupakan usaha padat karya yang semua pekerjaannya masih dilakukan secara 

tradisional. Menurut hasil wawancara awal yang dilakukan kepada pemilik dan 

karyawan, terjadi ketidaksamaan pendapat atau pemikiran. Karyawan ingin 

menghasilkan suatu inovasi bagi perusahaan namun terhalang oleh kebijakan 

pemilik, sedangkan pemilik tidak menyadari akan hal itu sehingga membuat inovasi 

dan keputusan sesuai pemikirannya sendiri. 

UMKM Batik Tulis Ghatot tidak memiliki struktur organisasi khusus. 

Pemilik langsung membawahi karyawan dan tidak ada jabatan-jabatan tertentu. 

Karyawan bekerja sesuai skill atau bagiannya masing-masing, yaitu pada bagian 

pembuatan pola, pewarnaanserta penghilangan lilin. Cara pemberian kompensasi 

yang diterapkan di UMKM Batik Tulis Ghatot ada dua cara, yaitu dengan mingguan 

atau satuan produksi. 

Pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap permasalahan 

SDM di Batik Tulis Ghatot yaitu mengenai pengaruh kepemimpinan dan perilaku 

inovatif karyawan. Sedangkan tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkanserta menganalisis pengaruh gaya 

kepemimpinan tersebutterhadap perilaku inovatif karyawan UMKM Batik Tulis 

Ghatot. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan judul: 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINANOTOKRATISTERHADAP 

PERILAKU INOVATIF KARYAWAN UMKM BATIK TULIS GHATOT 

TUBAN” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas serta untuk memudahkan pembahasan 

dalam penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah sentralisasi wewenangberpengaruh terhadap perilaku inovatif di 

UMKM Batik Tulis Ghatot? 

2. Apakah produktivitas kerja berpengaruh terhadap perilaku inovatif di 

UMKM Batik Tulis Ghatot? 

3. Apakah manajemen berpengaruh terhadap perilaku inovatif di UMKM 

Batik Tulis Ghatot? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, dapat diperoleh tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui pengaruh sentralisasi wewenang terhadap perilaku 

inovatif di UMKM Batik Tulis Ghatot. 

2. Dapat mengetahui pengaruh produktivitas kerja terhadap perilaku inovatif 

di UMKM Batik Tulis Ghatot. 

3. Dapat mengetahui pengaruh manajemen terhadap perilaku inovatif di 

UMKM Batik Tulis Ghatot. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis digunakan sebagai : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan 

pemikiran pada bidang ekonomi dan bisnis. 

2. Menjadi salah satu bahan acuan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis. 

1.4.2 Manfaat empiris 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

saran bagi UMKM yang bersangkutan untuk dapat mengembangkan strategi yang 

diterapkan, dalam hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan perilaku 

inovatif karyawan agar UMKM tersebut dapat berkembang dan bersaing di pasar. 


