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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut data resmi BPS laporan bulanan data sosial ekonomi pada edisi 

65 Oktober 2015, Tingkat  Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada 

Februari 2015 sebesar 5,81 persen menurun dibanding TPT  Agustus  2014 yaitu 

5,94  persen, dan meningkat dibandingkan  TPT  Februari 2014 5,70 persen. 

Jumlah penganggur Februari 2015 sebanyak 7,45 juta orang, mengalami sedikit 

peningkatan  yaitu  sebanyak  210  ribu orang dibanding  Agustus  2014, dan  

bertambah sebanyak 300 ribu orang jika dibanding Februari 2014 (Laporan 

bulanan data sosial ekonomi BPS, 2015).  

Berdasarkan data BPS di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat 

pengangguran meningkat pada tahun 2015, hal ini disebabkan semakin banyaknya 

populasi dan semakin sedikitnya peluang kerja. Semakin banyaknya populasi 

maka keinginan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi faktor yang 

memicu setiap individu untuk berlomba mendapatkan pekerjaan. Namun 

banyaknya individu yang mencari pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah 

lapangan pekerjaan yang tersedia di bursa kerja, sehingga membuat persaingan 

menjadi begitu ketat. Perlu diingat bahwa tidak semua individu terlahir dalam 

keadaan fisik yang sempurna atau lengkap, yang sering disebut sebagai 

penyandang disabilitas fisik atau disabilitas daksa. Disabilitas fisik adalah suatu 
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keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan 

pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal (Somantri, 2006).  

Menurut catatan UN ESCAP (2009), di Indonesia tercatat 1.38% 

penduduk dengan disabilitas atau sekitar 3.063.000 jiwa. Kaum disabilitas yang 

jumlahnya sangat banyak sulit  mencari lapangan pekerjaan bagi dirinya. Padahal 

individu dengan disabilitas fisik juga memiliki tugas dan  kewajiban untuk 

kemandirian pribadi serta ekonomi. 

Undang-Undang  Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 

14 UU: “Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan 

yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di 

perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan 

kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau 

kualifikasi perusahaan. Penjelasan pasal 14 UU Penyandang Cacat: “Perusahaan 

harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang 

memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 

100 (seratus) orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi 

harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang 

memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun 

jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang”.  

Pedoman bangsa pada butir ke-5 sepertinya belum dapat dirasakan penuh 

oleh kaum disabilitas secara menyeluruh dan merata. Seharusnya tidak ada alasan 

lagi bagi kaum disabilitas untuk dipandang sebelah mata, atau bahkan 
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mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang pada umumnya dalam 

memperoleh peluang kerja yang sama.  

Berdasarkan kisah salah seorang penyandang disabilitas daksa (Syaiha, 

2014) dalam komentarnya bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan swasta 

tidak mau menerima karyawan yang mengalami disabilitas fisik karena stigma 

negatif pada para penyandang disabilitas daksa. Mereka menganggap bahwa kaum 

disabilitas itu lemah, patut dikasihani, tidak mampu bersaing, terbatas dan kurang 

berkompeten. Anggapan-angapan tersebut seharusnya tidak ada. Karena sejatinya 

Tuhan menciptakan Mahluknya dengan segala kekurangan dan kelebihannya 

masing-masing. Tidak sedikit kaum disabilitas mampu melakukan apa yang tidak 

bisa dilakukan oleh orang normal. Banyak kaum disabilitas yang mampu 

mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hanya saja kelemahan dari 

beberapa disabilitas adalah sikap mental yang buruk. Sikap mental yang buruk ini 

ditunjukan dengan mengeksploitasi kekurangan demi kuntungan pribadi, seperti 

menjadi pengemis dan pengamen seperti yang kita lihat dibanyak perempatan 

jalan raya. 

Di masyarakat, terutama di bidang kewirausahaan, penyandang disabilitas 

daksa terbukti telah mampu menghasilkan berbagai macam produksi dan hasil 

tersebut juga telah diakui masyarakat. Sebagai contoh pada wawancara yang 

dilakukan Dedi Corbuzier pada tanggal 3 Desember 2014 dalam program acara 

televisi swasta Hitam putih terhadap disabilitas daksa yang telah sukses 

mengembangkan potensinya Irma Suryati.  
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Berawal dari rasa kecewa Irma terhadap perusahaan dan dunia kerja yang 

belum bisa menampung penyandang disabilitas. Pada tahun 1996, Irma Suryati 

memutuskan untuk mandiri. Irma berusaha menciptakan sumber penghasilan 

tanpa bergantung pada pemberi kerja (perusahaan). Berhasil mengasah kreativitas 

dan kemampuannya, Irma akhirnya memutuskan untuk menjual keset buatannya. 

Namun, tak disangka, usahanya kini membuahkan hasil. Dari usaha kesetnya 

tersebut Irma berpenghasilan 850 juta perbulan. Setelah menikah dengan Agus 

Priyanto, upaya Irma Suryati untuk menyebarkan semangat kemandirian bagi 

sesama penyandang disabilitas mendapat dukungan. Di rumah mereka Desa 

Karangsari, Buayan, Kebumen, Jawa Tengah, dijadikan tempat menginap 

sekaligus pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Hasil karya berupa aneka 

barang kerajinan menjadi bukti nyata keberhasilan Irma Suryati memotivasi para 

penyandang disabilitas.  

Tidak kurang dari 5.000 orang telah menjadi mitra binaan Irma Suryati. 

Produk hasil kerajinan tangan seperti keset dan hiasan dinding telah merambah 

Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatra, hingga diekspor ke Australia. Atas prestasi dan 

perjuangannya, Irma Suryati meraih berbagai penghargaan (Detik.com, 2014). 

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kewirausahaan dapat 

membantu menyediakan begitu banyak kesempatan kerja, berbagai kebutuhan 

konsumen, jasa pelayanan, serta menumbuhkan kesejahteraan suatu negara. Selain 

itu, seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, kewirausahaan juga semakin 

menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yaitu 

kompetisi ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi. Hal ini disebabkan 



5 

 

karena organisasi-organisasi yang terampil dalam berinovasi, sukses 

menghasilkan ide-ide baru, akan mendapatkan keunggulan bersaing dan tidak 

akan tertinggal di pasar dunia yang terus berubah dengan cepat. Jadi, 

kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di 

pasar melalui proses sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda (Suryana, 

2006). Namun dalam berwirausaha tidak mudah, dibutuhkan motivasi yang tinggi 

dan semangat pantang menyerah serta kegigihan. Serta doa yang akan menuntun 

kita pada keberhasilan. Kegagalan berbanding lurus dengan keberhasilan. Tanpa 

motivasi yang tinggi maka sebaik dan semenarik apapun konsep wirausaha yang 

ditawarkan tidak akan berjalan dengan baik.  

BBRSBD (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa) Prof. DR. 

Seoharso Surakarta membantu para disabilitas dengan memberikan pelatihan 

keterampilan guna bekal mereka untuk terwujudnya kemandirian dan 

kesejahteraan penyandang disabilitas daksa. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina 

Daksa “Prof.Dr.Soeharso” Surakarta Berdasarkan Keputusan Mentri Sosial RI 

Nomor: 55/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 adalah unit pelaksana teknis di bidang 

rehabilitasi sosial bina daksa di lingkungan kementrian sosial Republik Indonesia 

yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral 

rehabilitasi sosial, dengan tugas pokok melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut bagi penyandang disabilitas 

tubuh agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat, rujukan nasional 

pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta 
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koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (BBRSBD, 2013). 

BBRSBD merupakan sebuah yayasan pendidikan yang mendidik kaum 

disabilitas untuk memunculkan kemampuan yang terpendam pada Siswa 

(Penerima Manfaat) pasca mendapatkan kecacatan. Berdasarkan observasi awal di 

BBRSBD tahun 2014/2015 yang didapati dari wawancara dengan kepala seksi 

advokasi Dra. Anis Yuniarti bahwa pengkondisian mengenai siswa disabilitas 

tidak begitu tampak secara jelas karena siswa sulit dipegang keaktifannya secara 

intens. Permasalahannya adalah tingkat mood yang tidak tentu, tetapi ada 

beberapa Penerima Manfaat (PM) yang memang tampak antusias ketika diminta 

untuk memilih keahlian yang harus dipelajari dari pembuatan telur asin, kue 

kering, kue basah, tempe, susu kedelai, dan bakso ojek, PM memilih sendiri jenis 

pelatihan kewirausahaan yang diminati. Adapun pembekalan tekhnik pada peserta 

praktik kewirausahaan antara lain:  

a. Pengenalan mengelola usaha 

b. Pengenalan mengawali usaha 

c. Pemilihan keterampilan. 

d. Penjelasan cara mengelola usaha 

e. Penjelasan tehnik pemasaran produk 

Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian dilakukan 

penilaian dan evaluasi akhir yang dilakukan oleh pembimbing kegiatan praktik 

kewirausahaan. Dari hasil penilaian tersebut akan didapati budaya kerja yang 

terdiri dari ketepatan masuk dan pulang mengikuti kegiatan, kualitas hasil praktik 



7 

 

kewirausahaan, dan kualitas hasil kegiatan. Sikap mental juga menjadi poin 

penilaian yang terdiri dari sikap kejujuran, kesopanan, kreativitas dan keberanian 

berhubungan dengan orang lain. Inilah salah satu faktor yang memotivasi 

Penerima Manfaat untuk turut serta aktif dalam pelatihan kewirausahaan. Pembina 

berusaha untuk selalu mendukung, meskipun tidak ada kewajiban pada Penerima 

Manfaat harus menguasai keseluruhan skill tersebut. Dalam hal ini Pembina tidak 

memaksakan dengan keras, walau ada sedikit cara untuk memaksa. Dengan 

kesabarannya Pembina memberikan suatu dorongan semangat agar PM 

mempunyai bekal pengetahuan dalam kewirausahaan. Dengan harapan PM 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri selepas dari BBRSBD prof. Dr. 

Soeharso Surakarta. Motivasi lain yang tampak adalah motivasi antar siswa yang 

juga turut menyarankan untuk memilih pelatihan yang diikuti. Ini merupakan 

bentuk motivasi sosial karena kepercayaan teman sehingga teman lain bisa 

mengambil sikap untuk mengambil keputusan. 

Motivasi berwirausaha berpengaruh pada berjalannya pelatihan 

kewirausahaan, berikut adalah motivasi berwirausaha yang muncul pada Penerima 

Manfaat di BBRSBD: ajakan teman, kebutuhan hidup, ingin dekat dengan 

seseorang (lawan jenis), ingin bertemu orang banyak, ingin mandiri, ingin punya 

bekal skill kewirausahaan, menyukai kewirausahaan dan ingin menambah teman. 

Beberapa bentuk perilaku yang nampak pada PM yang termotivasi berwirausaha 

adalah: 

a. Keaktifan dalam mengikuti pelatihan 

b. Turut mengambil bagian dalam pelatihan kewirausahaan 
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c. Munculnya inisiatif 

d. Antusias mengikuti pelatihan 

e. Rajin dalam mengikuti kegiatan 

Bentuk perilaku yang nampak pada PM yang tidak termotivasi untuk 

berwirausaha adalah sebagai berikut: 

a. Cenderung pasif saat mengikuti pelatihan 

b. Kurang adanya inisiatif  

c. Tidak mengambil bagian dalam pelatihan kewirausahaan 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa di BBRSBD siswa termotivasi karena 

adanya dorongan dari pembina, ajakan teman, kebutuhan hidup, ingin dekat 

dengan seseorang, ingin bertemu orang banyak, ingin mandiri, ingin punya bekal 

skill kewirausahaan, menyukai kewirausahaan dan ingin menambah teman. 

Beberapa motivasi yang muncul, merupakan wujud kebutuhan fisiologis dan 

sosial. Disabilitas daksa menjadi fokus dalam penelitian ini karena dapat dilihat 

secara nyata bahwa pada lingkup kewirausahaan, para penyandang disabilitas 

lebih banyak tersebar di masyarakat. Para penyandang disabilitas khususnya 

disabilitas daksa adalah sebagian kecil dari kaum disabilitas yang masih mampu 

bekerja karena disabilitas masih dapat melihat dan mendengar.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisa 

tentang bagaimana motivasi berwirausaha seorang wirausahawan penyandang 

disabilitas daksa. Yang mana tidak mudah bagi disabilitas untuk berwirausaha 

dengan keterbatasannya, dan  kendala yang dihadapi subjek sehingga termotivasi 
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untuk berwirausaha. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Motivasi 

Berwirausaha (Studi Kasus pada Disabilitas Daksa)“. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan hal-hal yang mendorong disabilitas daksa termotivasi 

berwirausaha. 

2. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi disabilitas daksa sehingga kurang 

termotivasi berwirausaha. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis:  

1. Penyandang Disabilitas Daksa 

Penyandang disabilitas daksa diharapkan mendapatkan informasi 

mengenai hal-hal yang dapat menjadi motivasi serta kendala dalam 

berwirausaha. 

2. BBRSBD (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina daksa) Prof. DR. Seoharso 

Surakarta 

Manfaat utama penelitian ini adalah untuk BBRSBD (Balai Besar 

Rehabilitasi Sosial Bina Daksa) Prof.Dr.Seoharso Surakarta untuk mengetahui 
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kendala dalam berwirausaha guna membantu membantu para disabilitas 

dengan memberikan mereka pelatihan keterampilan. 

3. Bagi Peneliti  

Sebagai masukan dan acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat 

digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan 

topik yang serupa.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




