
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di tengah masyarakat modern memiliki tingkat persaingan 

yang semakin tinggi untuk mendapatkan suatu pekerjaan atau kesempatan bekerja 

bagi individu yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur. Pada masa 

sekarang bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah yang berhubungan 

dengan jumlah pengangguran. Menurut Sumahamijaya, Yasben dan Dana  (2003) 

pada dasarnya dunia wirausaha merupakan pilihan yang cukup rasional dalam 

situasi dan kondisi yang tidak mampu diandalkan, akan tetapi sampai saat ini 

dunia wirausaha belum menjadi lapangan pekerjaan yang diminati dan dinanti 

bagi para sarjana sekalipun, padahal salah satu ciri yang menonjol pada negara-

negara maju adalah banyaknya wirausahawan atau wiraswastawan. Kemajuan  

yang telah dicapai oleh bangsa Barat dan Jepang adalah justru karena mereka 

mampu melahirkan tenaga-tenaga yang mempunyai minat wirausaha tinggi 

sebanyak 2 % dari jumlah penduduk, 20 % tenaga wiraswasta menengah, dan 

sisanya adalah tenaga wiraswasta biasa. Data di atas menunjukkan bahwa 

wirausaha belum menjadi pilihan bagi kaum muda. Namun mengubah pandangan 

sebagian besar masyarakat yang terlanjur menganggap wirausaha sebagai profesi 

yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi ini tidaklah mudah, karena pandangan 

ini sudah tertanam di sebagian besar masyarakat Indonesia yang lebih 

menginginkan bekerja kantoran.        
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Menurut Anshar, Anwar dan Omsa (2008) pengangguran tidak hanya 

disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga oleh ketidakmampuan 

pencari kerja untuk memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang diminta oleh 

dunia usaha. Oleh karena itu, setiap pencari kerja perlu dibekali pengetahuan,  

keterampilan dan sikap tertentu. Sikap yang diperlukan oleh semua orang baik 

yang akan berwirausaha maupun sebagai pencari kerja adalah sikap wirausaha. 

  Motivasi merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, 

artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis. Sebagai 

ilustrasi, keinginan anak untuk membaca majalah misalnya, terpengaruh oleh 

kesiapan alat-alat indra untuk mengucap kata. Keberhasilan mengucap kata dari 

simbol pada huruf-huruf mendorong keinginan untuk menyelesaikan tugas baca. 

Hal ini tentu berlaku untuk semua individu, tak terkecuali panyandang 

penyandang cacat . Walaupun golongan ini mengalami hambatan secara fisik, 

namun bisa jadi hal tersebut bukanlah merupakan penghalang besar untuk 

berprestasi, penyandang penyandang cacat  tetap dapat menunjukkan bahwa 

mereka sebenarnya berharga dan tidak selalu menjadi beban. Meskipun secara 

fisik terdapat kekurangan, namun semangat dan produktivitasnya tidak diragukan 

lagi. Pada sebagian penyandang penyandang cacat  yang berprestasi, pandangan 

lingkungan yang kurang menguntungkan tidak dijadikan sebagai hambatan untuk 

berprestasi, melainkan sebagai motivasi bagi agar dapat menyesuaikan diri pada 

lingkungan. 

Semua orang mempunyai hak untuk bekerja, begitu pula pada  para 

penyandang cacat. Dalam Undang– Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 
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1997 tentang Penyandang Cacat, pada Bab IV pasal 9 yang berbunyi “Setiap 

penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek 

kehidupan dan penghidupan.” Pasal 13 yang berbunyi “Setiap penyandang cacat 

mempunyai kesamaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan 

derajad kecacatannya.” Dalam Undang–Undang tersebut jelaslah bahwa 

kesempatan untuk bekerja bagi penyandang cacat sama dengan orang normal 

lainnya..  

Penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang 

mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat 

Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Istilah penyandang 

cacat beberapa kali berubah yaitu diawali dari istilah penderita cacat, penyandang 

cacat, disable (diambil dari istilah disable person yang berarti orang tidak 

mampu) dan. Pengertian penyandang cacat menurut PP no. 36 tahun 2009 tentang 

Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat adalah seseorang yang 

menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan tubuh, dan atau mental 

yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk 

melakukan kegiatan selayaknya.   

 Cacat tubuh bawaan maupun bukan bawaan sama-sama menimbulkan 

kondisi psikologis dalam diri seseorang. Individu yang menderita cacat tubuh 

sejak lahir atau cacat tubuh bawaan mungkin dapat menerima keadaan tubuhnya 

sehingga individu lebih tegar dan tidak mengalami traumatik yang berlebihan. 

Bagi penderita cacat tubuh bawaan biasanya lebih dapat menerima kecacatannya, 

sejak dilahirkan mereka sudah terbiasa dengan keadaan tubuh yang cacat, 
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sehingga  biasanya kecacatan tidak begitu menjadi hambatan dalam menjalani 

hidup.  Seperti pendapat Coleridge, (2006) bahwa bagi penyandang cacat bawaan 

telah belajar menerima kondisi dirinya karena telah mengalami rehabilitasi sejak 

dini. 

  Menurut Tarsidi (2005)   individu dengan kecacatan bawaan – yaitu 

individu yang lahir cacat atau kecacatannya terjadi sebelum usia tiga tahun – 

biasanya mempunyai pengalaman yang berbeda dari individu dengan kecacatan 

dapatan – yaitu yang kecacatannya terjadi sesudah usia tiga tahun. Misalnya, 

seorang anak yang lahir tanpa penglihatan berasumsi bahwa semua orang tidak 

mempunyai penglihatan seperti dirinya, hingga anak itu cukup besar untuk 

memahami yang sesungguhnya mungkin berbeda. Kebalikannya, bila kehilangan 

penglihatan itu terjadi kemudian, individu itu akan lebih memahami keterbatasan 

fungsionalnya, karena pengetahuan dan pengalaman yang pernah diperolehnya 

melalui penglihatan. Individu itu juga akan dapat membandingkan apa yang dapat 

dilakukannya atau cara orang berinteraksi sebelum dan sesudah kehilangan 

penglihatan. Kecacatan yang terjadi tiba-tiba, individu dan keluarganya tidak 

mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kecacatan 

itu, sedangkan dengan kecacatan yang terjadi secara berangsur-angsur, individu 

dapat mempunyai lebih banyak waktu untuk mendapatkan informasi tentang 

kecacatan itu dan oleh karenanya dapat membuat perencanaan.  

  Cacat bukan bawaan relatif lebih sulit dalam mengembangkan motivasi 

berwirasusaha karena tekanan-tekanan psikologis yang dirasakan lebih berat 

dibandingkan cacat bawaan. Tekanan psikologis ini dapat mempengaruhi 
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kreatitivitas, perilaku, cara berpikir, pengambilan keputusan dalam menentukan 

perencanaan untuk berwirausaha. Padahal menurut beberapa pendapat ahli, 

individu yang memiliki ciri berwirausaha antara lain harus memiliki perspektif ke 

depan, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki sifat inovasi yang tinggi, 

memiliki komitmen terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, memiliki 

kemandirian atau ketidaktergantungan terhadap orang lain, dan selalu mencari 

peluang, keinginan untuk berprestasi (Suryana, 2006). 

  Ulasan di atas sesuai dengan pengamatan yang telah peneliti lakukan 

terhadap beberapa penyandang cacat yang dibina di Pusat Pengembangan 

Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) di Colomadu, Surakarta. 

Deskripsinya sebagai berikut: 

N, 36 tahun salah satu kakinya lumpuh akibat polio yang dideritanya 
ketika kecil berhasil menekuni usaha konveksi dan merekrut belasan 
orang penyandang cacat lain untuk menjadi pegawai. Menurut N,  
kecacatan yang dimiliki seseorang bukanlah suatu hambatan yang berat 
jika ia memiliki keinginan yang kuat untuk sukses, tekun, dan harus berani 
berlatih keterampilan dengan sebaik-baiknya dan mendapat dukungan 
dari orang lain. N mengatakan pada masa mendapatkan rehabilitasi ia 
berlatih lima sampai 10 jam per hari  untuk belajar menjahit. Akhrinya ia 
dapat mencapai kesuksesan dengan ketekunan dan kerja kerasnya. 
 

   Lain pula kisah yang terjadi pada AP 29 tahun, penderita cacat bukan 

bawaan, salah satu kaki dan tanga nnya diamputasi karena mengalami kecelakaan 

pada tahun 2006. Sampai sekarang ia masih mengalami trauma yang berat 

sehingga tetap menjalani konseling untuk menghilangkan trauma tersebut. 

Meskipun secara fisik sudah mengalami kesembuhan namun secara psikis ia  

belum merasa mampu untuk belajar mandiri apalagi membuat wirausaha sendiri.  
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  Fenomena di atas menunjukkan meskipun sama-sama menderita cacat, 

namun adanya perbedaan yang kuat mengenai karakteristik psikologis individu 

antara cacat bawaan dan bukan bawaan yang berimplikasi pada motivasi 

berwirausaha. Bagi individu cacat bukan bawaan, kecacatan yang terjadi secara 

berangsur-angsur, individu mungkin menolak implikasi kecacatan itu untuk waktu 

yang lebih lama sehingga tidak membuat perencanaan ataupun belajar 

keterampilan alternative hingga terpaksa melakukannya. Hal inilah yang nantinya 

berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha pada penyandang cacat 

   Menurut Sariman (2005) mengutip kajian yuridis jaminan hak atas 

pekerjaan bagi penyandang cacat fisik menurut pasal 14 UU nomor: 4 tahun 1997 

di Surakarta menyebutkan bahwa kuota 1 % (satu persen) jaminan hak atas 

pekerjaan bagi penyandang cacat fisik belum bisa terpenuhi, dengan demikian 

perjuangan penyandang cacat untuk dapat hidup mandiri mau tidak mau harus 

dimulai dengan wirausaha mandiri. Agar dalam bekerja dapat optimal, maka 

diperlukan motivasi yang tinggi dalam bekerja. Motivasi berwirausaha 

mempunyai tingkat yang berbeda pada masing-masing individu tetapi didasarkan 

oleh aspek-aspek yang sama. Dalam pemenuhan aspek-aspek tersebut individu 

tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan-kebutuhan itu dan bila salah satu 

kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi akan membawa dampak yang negatif 

pada wirausaha. Selain itu pula usaha penyandang cacat selama  ini tidak dapat 

secara maksimal memanfaatkan keterampilan yang diperoleh. Hal ini disebabkan 

jenis usaha yang dikembangkan bersifat monoton (tidak variatif) sehingga kalah 

bersaing dengan usaha lain terutama yang dikelola oleh orang yang tidak cacat.  
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Beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penyandang cacat antara 

lain dilakukan oleh Mansour (2007) pada sebuah penelitian melalui skala yang 

diistribusikan pada sejumlah pengusaha, mereka (responden) pada dasarnya 

mendukung kebijakan untuk memperkerjakan penyandang cacat, namun mereka 

hanya sedikit saja yang mau menerimanya. Kurangnya keahlian, produkvitivas 

dan prestasi merupakan alasan utama mereka tidak memperkerjakan penyandang 

cacat 

Cramm dan  Finkenflügel  (2008) pada penelitiannya mengungkap tentang 

pemberian fasilitas kredit atau modal usaha kepada anak cacat. Penelitian ini 

menyimpulkan  bahwa, meskipun pemberian kredit direkomendasikan untuk 

diberikan kepada penyandang cacat namun hal ini tidak terpengaruh pada 

mekanisme dan penyertaan dalam pemberian kredit. Solusi yang pragmatis adalah 

bekerja dengan sumber daya yang tersedia untuk mengubah keadaan orang-orang 

cacat 

Barker (2003) pada penelitiannya yang membahas tentang perbedaan 

kedewasaan berkarir keputusan karir antara siswa laki- laki cacat dengan dan tanpa 

cacat. Hasil penelitian menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan keputusan 

dalam pengambilan karir antara siswa yang cacat dengan tidak cacat, namun skor 

emosional pada siswa cacat dan skor ketidakmampuan belajar lebih rendah 

daripada siswa sekolah tanpa cacat pada keseluruhan ukuran kedewasaan karir. 

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

diharapkan semua penyandang cacat baik itu bawaan maupun bukan bawaan 

mampu menerima dan menyadari keadaan diri, lebih percaya diri, mampu 
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mengendalikan tekanan, bebas beraktivitas dan lebih mandiri dengan mengikuti 

berbagai keterampilan dan pengembangan diri sehingga  lebih percaya diri, 

optimis, idka putus serta memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk 

berwirausaha.  

 Kenyataannya banyak penyandang cacat bawaaan maupun bukan bawaan 

yang kurang memiliki motivasi berwirausaha  karena perasaan minder, merasa 

sudah tidak berharga, tidak percaya diri dan malu dengan keadaan tubuhnya yang 

cacat. Penderita cacat tubuh lebih bersifat pasif atau tergantung dan pasrah dengan 

keadaan tubuhnya, yang lama-lama bisa mengganggu tugas perkembangannya.  

Adanya penolakan diri tersebut, penderita cacat tubuh akan semakin kesulitan 

mengubah hambatan-hambatan psikologis kepribadiaannya. 

Berdasarkan ulasan tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini 

yaitu : Adakah  perbedaan motivasi berwirausaha pada penyandang cacat  tubuh 

bawaan dan bukan bawaan. Dari rumusan masalah tersebut penulis 

menindaklanjuti dengan sebuah penelitian yang berjudul: “Perbedaan motivasi 

berwirausaha pada penyandang cacat  tubuh bawaan dan bukan bawaan” 

 
B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  

1. Perbedaan motivasi berwirausaha pada penyandang cacat tubuh bawaan dan 

bukan bawaan. 

2. Tingkat motivasi berwirausaha pada penyandang cacat tubuh bawaan dan 

bukan bawaan. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat: 

1. Manfaat teoritis, sebagai satu wujud kontribusi akademis dalam 

mengembangkan konsep pengembangan masyarakat dalam perspektif strategi 

berwirausaha pada penyandang cacat tubuh. 

2. Manfaat praktis,:  

a. Bagi penyandang cacat  

Penelitian ini memberikan informasi mengenai motivasi berwirausaha 

pada penyandang cacat tubuh bawaan dan bukan bawaan, sehingga 

diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan motivasi 

berwirausaha. 

b. Bagi orangtua  

Hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai motivasi 

berwirausaha pada penyandang cacat tubuh bawaan dan bukan bawaan, 

sehingga orangtua diharapkan lebih dapat memperhatikan dan memberikan 

dorongan secara maksimal agar penyandang cacat dapat hidup secara 

mandiri dengan berwirausaha.  

       c.Bagi yayasan Rehabilitasi Penyandang Cacat  

Memberikan informasi dan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan strategi berwirausaha pada 

penyandang cacat tubuh. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan acuan dalam 

penelitian lain, khususnya yangm  berkaitan dengan mengenai motivasi 

berwirausaha pada penyandang cacat tubuh bawaan dan bukan bawaan. 


