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Abstract
The research anab,zes the iNobenent of social netuork, that n fanily, friends, a d erpenr fomed bv

e reprcneur f the su.cets of the entrcple eurship process at busi 4s discowry phase. Ciputru

Utive\ity students are the popuhltion fot the study. Sirt, students at the seco se ester arc usPd as the

sanple- At this semener studehts arc taught to ftnl bllines.s idea and to pio eet tr ertoblishmc t mi\
rcsea/ch uses restession logittics 1o ?rcdict the success of husitds dxcowry phase- The tesults shor)

fadily menben, college tiehds, fiie .ls in group and othet tiends, dnd skill encouruEe succe\x at th.
discol,etl a e ergence of business phase. Expefis do not haw ihpact ut the discorel! phase an.] the

estdbhhnetu afd ew business-

Ketw Is: social netuotk, efltrepercurship, business discorery

Abstrak
Pen€litian ini mempelajari keterlibatan jarnuan sosial yainr keluatga, teman, dan pakar yans dibenluk

oleh wirausala dalam kesuksesan proses ke\tirausalaa. pada fase penemuanbisnis. Subyek penelitian ini
adalah mahasiswa Universilas Cipuira, yang mengedepankan pada penbelajaran kew;musahaan, sebagai

populasi. Sampel yang digunakan sebanyak 60 omng hahasiswa Universitas Ciputra vang berada di

semester dua. Pada semester dua para mahasiswa diaja*an untuk menemukan sasasan bisnis dan

meri.tis pendiria. usaha yang digagas te$ebut- Penelitiao ini menggunakan regresi logistik untuk

memprediksi kesuksesan fase penemuan bisnis. Hasil penelitian nenunjukkao anggotr keluarga, teman

hrliah, teman dalam kelompok, teman diluar kampus dan ketrampilan mendorors kesuksesan pada fase

penemuan dan kemunculan usaha bisnis. Pakar t;dak memiliki dampak pada fase penemuan dan pendirian

Kata kutrci: iarinsan sosiil, kewirausahaan, penemuatr business

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkaran
terdalam dalam sebuah komunitas. Begitu
pula ketika dalam proses penggagasan dan

perintisan usaha bisnis keluarga memegang
peraoan penting sebagai pihak pertama yang

memberika[ saran dan pendapat. Penelitian

ifli menyelidiki k€terlibatan anggota

keluarga alalam proses kewirausahaan dari
penpekif jaringan kewirausahaan (Araujo

dan Easton, 1996). Beberapa penelitian telah

dilbkuskan pada memeriksa peranan anggola

keluarga dalam keputusan bisnis (Greve dan

Salaff, 2003) akan tetapi masih sangai

sedikit penelitian yang dilakukan secara

berkelanjutai. Habbershon dan Williams
(1999) dalam dsetnya yang paling awal

tentang pengamatan kelerkaitan keluarga

dan bisnis merargkum konsep keluarga

dalam bisnis didefinisikan sebagai "ikatan

bisnis unik sumber daya yang memilikr
interaksi sistem a[lara keluarga, anggota
individu, dan bisnis". Dengan demikian,
peran keluarga dalam proses pedntisan
kewimusahaan memerlukan penyelidikan
lebih IanjJl. Perrma. penelitian ini
dilalukan agar perlu lebih banyak
pengetahuafl tentang apakal dan bagaimana
kete ibatan anggota keluarga selama proses

kewirausahaan. Kedua. untuk memerlukan
pengetahuan tentang apa saja keterlibatan
keluarya yang memengaruhi proses

kewirausahaan dan apa yang mencirikan
hubungan mereka dengan pengusaha.

Keluarga. leman. dan afiliasi
merupakan bentuk dad jaringan sosial.
ianngm sosial adalah k"nci Lrnruk remb-Lr
dan mendapatkan akses ke sumber lain
krrena merel,a memtasilito.r komunikr'i
antara orang-orang yang memiliki hubungan
jaringan (Andersorl et al., 2007). Jattngal..
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yang baik berdasarkan lemah atau kuar
freku€nsi kontak yatg tedadi terkait dengan
hubungan timbal balik. Danes et al. (2OOg)
mengatakan hubungan dengan temanleman
dan [elu"rga yang djkaregori]an sebagai
ikatan yang kuat karena sering tedadinya
kontak dan kedekatan emosional.
Sebalikryo. hubungar anrara rekjn bisDi)j
konsultan, dan kortak lair diklasifikasikatr
sebagai ikatan lemah karena kontak yarrg
kurang sering tedadi. Robinson (2011) juga
berpeldapat bahwa L:uat lemah[ya ikatan
te*ait dengan keragaman sumber
peng€tahuan dan saran dalam memberikan
blorma.i rena mengekseku.i informasi
lersebur dalam alli\ila5. Namun. frekuensi
kontak dalam keluarga dan temar belum
tentu cukup sebagai satu-satunya uLulan
kualitas jaringan karena pertukaran
Lnformas yang herguna lidak dijam.n -
hanya ada kesempatan untuk peltukarar
dalam jaringan sosial (Robinson, 2O1t).
Misalnya, ikatan yang kuat dengan teman
atau anggota keluarga dengan siapa
berintemksi sering tidak selalu berguna
dalam pengatuan bisnis, sedangkan ikatan
yang lemah dengan konsultan bisnis ataupun
pihak fomlal akan diharapkan menghasilkan
infomasi yang lebih berguna khususnya
dalam proses ekseL_usi bisnis.

Nebus (2007) berpendapat bahwa
situasi yang paling mengu:rtungkan adalah
di mana kontak sosjal yang tedadi menjadi
lebih ahli karena kontak sosial lebih mudah
unhrk diakses dan lebih murgkin untuk
berkomunikasi. Sebaliknya, para al i yang
mungkin. lebih memiliki infornasi yang
berharga, tetapi lebih sulit diakses yang akan
meDghambat proses penggagasan.
Bersosialisasi secam inlormal bisa menjadi
lebih penting untuk membangun modai
sosial dan akhimya berdampak pada
pertumbuhan bisnis (Bowey dan Eastorr,
2007). Dalam pemaparan diatas terlihat
bahwa penggunaan jaringan sosial dengal
ikatan yang Luat baik keluarga dan temar
hingga jaringan dengan ikatan yang lemah
seperti para ahli atau pakar professional
memiliki kontribusi terhadap proses bisnis
individu yang berhteraksi pada ikatan
tersebut.

Universitas Ciputra adalah
universitas yang mengedepanlan proses

kewirausahaan dalam pembelajarannya.
Mahasiswa Universitas Cipuna dididik
dalam kewirausahaan agar ketika lulus dapat
menjadi lulusan yang telah memiliki usaha.
Proses pembelajaran kewimusahaan di
Universitas Ciputra terdiri dari beberapa
tahapan dari semester satu hitgga semester
tujuh. Tahapan dalam penggagasan dan
penemuan bisnis tetjadi ketil(a mahasiswa
menginjak pada semester dua, sehingga
peneliti ingin mengetahui sejauh mana
fakor keluarga, temaq dan jaringaf fo]Toal
membantu dalam proses peDggagasan dan
penemuanbisnis.

TINJAUA}{ PUSTAI'\

Jaringan sosial wirausaha dan
hubungamya antar orung-orung di dalam
jaringan memiliki peran berbeda. Mercka
dapat menjadi anggota keluarga, teman saat
ini atau mantan rckan, koneksi bisnis dan
sebagainya. Pemn spesifik dari keluarga
masih kekurangan bukti untuk diteliti dan
masih agak kabur. Dyer (2003) berpendapat
dari tinjauan literatur bahwa organisasi ytu'tg
berbasis kekerabatan memengaruhi tata
kelola, keunggulan kompetitif, perumusan
stralegi, budaya organisasi, modal sosial,
tim, konfli}, ke?emimpinan, sukses,
pengembangar karir, dar perubahan dalam
orgsrisa\i melalui lujLan dan nilai-nilai
keluarga. Dyer (2003) juga mengamari
bah$a keluarga dan kekerabalan sebagai
peubah sangat banyak diabaikan dalam
penelitian organisasi. Selanjutnya, Stewart
(2002) berpendapat bahwa litemrur teotang
keluarga dan kekerabalan dalam "trropologiadalah sumber pengetahuan yang bisa
drmanfaalkan unruk bidang peneji an bisnis
keluarga.

Hasil petelitian tmtang jarjngan
kewirausahaan oleh Aldrich et al. (2002)
melaporkan bahwa 65 persen dari semua
subyek penelidan melibatkar hubungan
pasangan / partoer, ilGtan keluarga lainnya
arau keduan)a dalarn Irenjalanlan birni..
Lebih lanjut, Aldrich dan Cliff (2003)
mengamati bahvra memulai bisnis sering
terjadi merupakan tanggapan dari dorongan
dalam hubungan keluarga ketimbang
pemikiran msional, pengembangan dan
eksploitasi peluang bisnis. Dalam studi
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Kirkwood (2007) ditemukan bah$a orang

tua memainlan peran penting dal.nt
penciptaon u\chd b-n . OIeh k. rera i_L.

Aldrrch .hn Clilll)003; oe-pendrp. -oruL
kebutuhan dari perspekif keluarga lertanam
pada kervirausahaan, menyiratkan bahwa
peneliti menggabungkaa keluarga dan

anggota keluarga ke dalam model

konseptual.
Birley (1985) menyimpulkan bahwa

kontak bisds formal yang paling bemanfaat
ketika penglsaha yang mencari keuangan,

sedangkal keluarga, teman dan sejawat

tampal-nya menjadi sumber utama dalam

memberikan ide, memobilisasi bahan baku,
pemasok, peralatan, ruang, karyawan, dan
perintal. Davidsson dan Honig (2003)

menemukan bahwa dengan hubungan
jaringan intemal sepeni meDiliki orang tua

dao / atau teman{eman dekat atau lelaluga
dalam bisnis, s€ria dotongan dari teman dan

keluarya, sangat lcrkait dengan

ketermungknan kesuksesan pedniisan

bisnis. Demikan pu1a, Greve dan Salaff
(2003) menemukan bahua wimusaharvan
yang memiliki omng tua yang berbisnis

Iebih mungkn berhasil dibandingkan orang

lair yang orang tuanya adalah pekerja.

Keluarga selama prcses ke\\'irausahaan pada

dasamya masih belum diketalui sejauh

mana anggota keluarga benar-benar

mengambil bagian selama Prcses
kewimusalaan.

Kajian dari Evald er dl (2006)

berpendapat bahwa anggota keluarga

mungkin memiliki pengaruh hanya pada

kegiatan tertentu di proses kewirausahaan.

Hasil ini tidak rxntut dengan penelitian

Greve dan Salaff (2003) sehingga

mendorong penyelidikan lebih lanjut ke

dalam peran anggota keluarga selama proses

kewirausahaaD. Peran anggota keluarga pada

bagian tertentu selama prcses ke\r{rausahaan
pada dasamya masih belum dikclahui serta

sejauh mana anggota keluarga benar-benar

truut melgambil bagian selama proses

kewirausahaan. OIeh karena itu penelitiall
ini dilakukan untuk melihat peran keluarga

dalem pro.es kcwimusr'l'Jrn dengan d'b-lasi
pada proscs penemuan bisnis saja.

Penelitian terdahulu yang dilakukan
K ),! ler ( 2u0' r dan Sarrl(20l5rmenlel Ciki

faktor-lakor apa saja yang men-\,ebabkan

::::raulnla niatan berwirausaha- Kyvler
I ' -, mel-.T lar perrclit:an rl, regara-

iegara Eropa dan menemukan hasil
lieluarga. leman (lingkar dalam dan Iingkar
..d-). o"I p"ra abli "lau DdLar mempun)3i
peran dalam timbulnya liatan belwirausaha.
Hasil ini diikuti dcngan temuan yang

konsisten dan sama tentang peml orang lua
oleh Kirhvood (2007). Dari hasil kajian-
kajian terdahulu yang dilakukan dan kajian
pustaka pada penjelasan sebelumnya maka

lipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hl : keluarga beryengaruh lerhadap proses

penemuanbisnis.
H2 : teman kuliah berpcngaruh terhadap

proses penemuan bisnis.
H3 : teman luar berpengaruh terhadap proses

penemuan bisnis.
II4 : temar kelompok bepengaruh terhadap

Proses Penemuan bisnis
H5 : pakar berpengaruh terhadap proses

penemuan bisnis

Saraf (2015) melakukan penelitian
di India tentang faktor-faktor yang

menyebabkan
ber*,irausaha dan memfokuskan pada modal
ke$irausahaar dan menemukan hasil
ketrampilan, kemampuan melihat peluang,

dan keberanian rerhrdap risrko memiliJ.i
peran lerhadlp nialan berwimu.aha Dari

hasil tersebut mala hipotesis keenam dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

H6 : ketrampilan berpengaluh terhadap
proses penemuan bisnis

tirnbuhrya riatan
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NIETODE PE\ELITI.$

Pendekatan siklus hidup bcrguna
.nruL menieli.k.rr peri':<r kIrr.".rr... o
jaringan sosial sesuai dengan tahapan proses

pernbentukan. Proses keu,irausahaan
rnunurLr Gl, b. I Inr ,.rFneur..,p l\lon o-
drui^ lr ol(1, e- p. r.L. t, cel(n )dr!
diperlihatkan Gambar 1:

Kcaktil'an adalah fakror yang
membedakan lasc penemuan dengan fase
munculnya pelxsahaan. Wiausaha di lisc
peocmrdr .nimr iki ni. Ln,-1, mem-L
bisnis dalam riga bulan namun tidak aktif
berusaha unluk memulai. Munculnya
pcrxsahaar dianggap telah tedadi ketika
u rrru.ara re ,lr mc.rgambir an:k:, r-
langkah aktif uniuk membangun sebuah
bisds tetapi belum mendapatkan
per.a,ukan .elanr: )eo,r darr rrg" bular.
Pengusaha bergerak dari fase munculnva
perusahaan menuju fase habt, business
.(rehlr 'eb.h ddri r:ga Dulan rcrif lidJ
lebih dari 42 bulan. Akhimya, ketika
wirausaha telah beroperasi lebih dari ,12

bulan - ereLa dikl".if<a.il:n seo"g-r
brrrda dj Jlr:e op<Jdjr. Pere.ir an i .i
bertokr. pada.a.L pene-nu-n Lrr-k mel.hal
sejauh mana laktor jaringan sosial rnampu
.-empreJ.ksi .. k"c" d"n riLl. kn\r l-s.
penemuan hingga t-asc munculnya
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini
adalah mehasiswa Uni\,clsilas Ciputra
semesler 2 -vang dalam pe bclajaran
kewirausahaan pada tahapan pensgagasan
dan pendirian usaha denqai penggLrnaal
sampel penelitiao sebanl,ak 10 kali dari

3 Bulan

Sumber: Global Enlrepreneurship \{onitor
Gambar 1. lrase Siklus Hidup Bisnis

42 Bulan

juolah peubah prediktor )ang sebanyak 6
(llosmer dan Leinesholv, 2000) yaiiu
dc|rar .urr,'r I .rrrJr . Utir oo orrr!.
Responden diberikan hresioner berupa data
noninal un1uk nenglsi pcubah - peubah
yang disajikan dalam bcntuk peflanyaan.
Peubah dalam peneliilan ini adalah
identifikasi jarngan sosial. relasi anggota
keluarga, kompetensi, dan proses
keuirausahaan t'ase penemuan. Penelitian
ini menggunakan regresi logistik dalam
pengolahan datanya dimana proses
kewirausahaan fase penemuan sebagai
peubah tanggapan dan idenrifikasi jaringaD
sosial. relasi angcota kcluarga sel1a
kompetensi sebagai pcubah prcdiktomya

dengcn persEnraarr. Ln ;=N b(_L.rrdlgd
+ btenan krLliah + bteiin tutu. + bteman
ke la npak + bpatur + bkenunpi h1n. Pe.rbah
keluarga. teman kuliah. rcman luar. teman
kelompok, clan pakar mempakan jumlah
dari jaringan yang membedkan ide dan
saran kepada rcsponden scfta kerrampilan
Derupakan indikalor apakah tanggapan dan
memiliki kecakapan dalam menjalankan
bisnis.
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Pemilihan Peubah
Dari peneliiian ierdahulu I ang adi

pada jadngan kc\vimusahaan dan lileratur
tentang manlaat keberadaan keluarga dan

wimusahawan, dga lenomena umurl
tampaknya memengaruhi lftsil tertang

keterlibatan anggota keluarga menjadi
jaringan sosial, yaitu :

Karalteristik Entrepreneur: pengttsa]oa

dengan karakteristik yang berbeda (misalr

Tab€l 1. Peubah Perelitian

'r;ia. lender, tingkat pendidikan atau nilai-
;jlai) ce[derung melibalkan anggota

keLuarga dengan berbagai lrekuensi.
pengusaha Yang berbeda mengalami

laniangai yang bcrbeda dan karcna itu
nereka akan mengaktilkan jaringan sosial

vang terdid perbedaan di keierlibatan
anggota keluarga.

penggagasan dalam fase penemuan

Apakah anda memiliki pengelahuan,

ketrampilan, dan pengalaman dalam melakukan

Pertanvaan

penggagasall bisnis

.,-P,91191l1ual
Jumlah pakar atau ahli yang menbanlu proses

Peubah

Jaringan sosral keluarga Jumlah anggota keluarga yang membailu proses

Jaringan sosial teman

Jaringan sosial formal

Jumlah teman dalam lingkungan universitas yang

membantu proses penggagasan bisnis dalam fase

pcnemuan

Jumlah tcrmn diluar lingkungan universitas

membantu prcses Pcnggagasan dalan

PCremuan

Juniah teman dalam kclompok bisnis yang

membantu proses penggagasan dalam lase

vang
f'ase

Karaltdistik er./rll.,crl ( komp(lensi)

bisnis

Proses keberwirausahaan Dalam bcberapa bulan ke depan, anda

mengharapkan untuk siap memulai bisnis baru

Sifat dari jadngan (Dalidsson dan

Ilonig, 2003; E\ald et dl., 2006) : sifat

hubungan (misalnya ikatan kekuatan,

disl-usi, atau dorongan dan kritik) yang

memprediksi keterlibatan anggota keluarga.

Seorang entrepreneur yang memiliki
hubungan yang kual dari keluarya atau dia

ingin mendapatkan dukungan emosional

atau me[diskusiken isu_isu sensitil yang

HASIL DAN PEtrIBAIIASAN

Penelitian ini menggunakan sampel

sebanyak 60 omng mahasiswa Yang

memiliki jenis bisnis yang berbeda. Darj 60

orang mahasiswa yang dijadiLln sampel. 6l:)

perserDF ,nerrpakan bisnis di bidang

makanan dan minuman. Sebanyak 20 perserr

bergcrak di bidang fesyen dan 30 perscr

kecenderungan untuk melibatkan anggota
keluarga akan meningkat.

Dinamika proses keNimusahaan
(Davidsson dan Honig, 2003; Evald cl d/.,
:1106, Gre\e oar Salalt 2001) deuas.r ini
secara umum enircpreneur mengembangkan
bcrbagai tahapan prcses kewirausahaal
sebagai tantangan dan perubahan

pengimbilan keputusan-
sisanya bergemk dibidang jasa dan

Pergujian hipotesis dilaL-ukan

dcng-n me'rggurek"n re-,:re.i logi"tik trnt-\
n:remprediksi tingkal keberhasilan dalam
proses penemuan dan mulculnya
L,e$'-:,J -.r".,r,. Di C"la rc:re.i o..r"'k
pcrlu dilakukan uji kelayakan model yaitLr

tikelihaal Cax ond Snell s R Sq1ldte ldn
-\i1sd/,k,,{d R Squarc, dan Hosmer alr,d

1ifra 
"f 
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Lemeshow's Goodne:s ol F,, Kelayakan
model regresi dinilai menggunakan Ilo:mer
and, Letneshow's Goadners o/fi/ lebil besar
daripada alpha 5 % maka hipotesis nol tidal
dapat ditolak dan berarti model mampu
memprediksi nilai observasinya atau dapat

Tabel2. Ilosmer and Lemeshow Test

dikatakan diterima sesuai
observasinya (fil).

den.ean data

terdapat satu pammetel rcgresl yang tidak
sama defgan nol.

Step Chi-square df Sig.
1 8.496 7 .29t

Hasil Tabel 3 Omnibus Tests of
Model Coefficients dengan nilai p value <
alpha (0.05) memiiiki afii paling tidak

Tabel3. Om[ibus Tests ofModel CoeflicieDts

Chi-square df Sie.
Step I Step

Biock
Model

13.211

13.211
1:r 2t l

6 .040
6 .040
6 .040

Dari hasil uji rcgresi logistik pada
label 4 menunjuklan persamaan sebagai
be.ikut:
t"*= 5.828 + o.3lketuarga

0.601tenon kaltth + 0.914teno ludr

Trbel,l Tabel Hasit Uji parsial

BeIa

1.3'78tenan Lelompok + 0-085pakd/ +
0.132ketrdnpildn

Untuk melihat faktor-fakor
pradlkor yang e yebabkan kesuksf,si.n
Jalam pro,es rafiapan bisni. dilaLukan uji
parsial yaog rerlel"k oibawa\ ini :

+

s.E. Wdd si Ket
Signilikan
Signifilan
Signifikan
Signitikan

Tidak Signifikan
Signifikan

Step .350
.601

.914
-1.378

.085

.132
5.828

.350

.3E1

.362
1.041
.538
.285

5.02s

6.650
6.484
6.38',7

7.143
.02s

1.421
1.346

.01'7

.015

.011

.007

.E75

.040

.246

Keluarga
T.Kuliah
T-Luar
T.Kelompok
Pakar
Ketrunpilan(1)
Constant
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Hasil signifikansi menunJullan
bahwa jumlah keluarga, jumlah teman

kuliah, jun an teman luar kuliah, jumlah
reman daldm kelompok dan k<t-"mp l.rr
memilikj pengarul. lerhadrp ke.-L'e'a'.
proses penemuan dan munculnla pe_u.dL-ar

hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi

yang lebih kecil dad alpha 0.05 sedangkan
peubah pakar tidak beipengaruh lerhadap
kesuksesan proses penemuan dan munculnya
pelusahaan dalam proses ke\r!,irausahaa[
\dng dibuh rkan dengdn.ilai signifikan'i
yan! lebih besar dari rlp2 0.0i.

Tabel5. Hasil R Square

Step -2 Log likelihood Co\ & Sne1lR Square Nagelkerke R Square

19.29',7" .232 .486

Hasil pada Tabel 5 yang

menunjuk:tran hasil Nagelke.ke R square
sebesa' 0.48b berirli bahwa kemampuar.
peubah predr(ror dalam menlelaskan peubal,

tanggapan adalah sebesar 48,6 % dan

terdapat 51,4 % laktor lain diluar model
yang merjelaskanpeubah tanggapan.

Dari hasil pengujian analisis data

memperlihatkan bahwa semakin banyak
anggota keluarga yang memberilan ide dan

saaan kepada wirausaha akan membuat

semakin sukses proses penemuan dan

muncu)nya perusahaan. Hasil penelitian

membcdkan buki bahwa banyak wirausaha
memiliki anggota keluarga dalam jaringan

sosial mereka selama proses kewimusahaan.
Anggola keluarga dihitung sebagai yang

paling ber?eran (K!,vler, 2007). Hampt 95
persen dari wirausala dalam sampel

penelitidn memilih 'etrdakrla 
satu arggota

keluargd dalarr jor;ga0 mereka. Dis"mpirg
itu jaringan sosial selain aDggota kelrrarga

y"iru Iemirr kxliah. Leman luar kuliah. dar

teman kelompok bisnis juga berpengarul
terhadap kesuksesan dalam fase penerruan

dan mL-culn)a pcrus"haan. Ko\ralesk. r/ r/.
(2010) me.l)ala(an bih$'a perusahatn yrn!
melibrlkdn kel-a-ga memperoleh

keuntungan dari sistem intemksi antara

keluarg". anggora rJiridu dan bi.n6 terkait

kcunrur gd" rrilar'1 konsep Lebcrkcluarta.rr.
Dr .in.. mereka'-endrpalkan du\Jngr.
Lmos'o"dl ddldm perjode yang menega"g\rr.
dalam me-enr-lJn penggagasan bi.i'
bcr..rma Jan .unrber daya keuaolan )rng
diperlukan u11tt* memulai bisnis.

Pakar tidak berpengaruh terhadap

kesuksesan dalam proses p€nemrJan dan

munculnya perxsahaan. Hal ini wajar karena
pakar adalah jaringan tbrmal dalam sebuah
ikatan modal sosial. Wirausaha umumnya
kur.ng membumhkan inlonrr.i prd" la'e
penemuan karena kepercayaan yang

di.ang_n mrsih minim \"m-n. .(baedi
pengusaha yang bergerak maju dalam proses

kewirausahaan dari fase munculnya
perusahaan melalui fase bdby business
hingga menuju fase operasi, mereka
menghadapi keputusan tentang
petumbuhan, pengembangan bisnis,
intemasionalisasi dan seterusnya. Pedlak!
wirausaha menjadi lebih berbeda dan

mcrcka memerlLkan akses ke 'rlormcsr
pasar yang banyak. Dengan demikian,
mereka kumng mengandalkan pada anggota
keluarga ditahap selanjotnya dari proses

kervirausahaan. Dalam fase baby business

hingga operasi idlah peran pakar baru akan
tampak. Penelitian ini menunjukkan, di satu

sisi, bahwa perbedaan antara ikatan lemah
dan ikatan kuat anggota keluaiga terhadap
anggota bukan kelualga misalnya
pemanfaatan pakar adalah tentang masalah
keseimbangan dalam memberikan masukan
dan ikatan kuar dan lemah mengambil peran
yang berbeda selama proses kewirausahaan
(Aldrich dan Cllfl 2oo3).Sehingga
merneriukan penelitian lebih lanjut perlu
memedksa peran jaringan formal dan
infomal dalam lase kewirausahaalr
selanjutnya.
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SD'IPULAN

Hasil empir'is menunjukkan bah\la
ke.-k.e.an pr, \cr (et r' u\:hd..n p-da a:e

penemuan dan munculnya perusahaan

dipengaruhi oleh keterlibalan anggota

kel-argr. 'eman '-liah. e : \<lomP"l.
teman diluar kuliah, dan kelrampilan- Pakar

di.uar duqa,r r,lJ\ memi.ikr Jrmpck pado

prcses kewimusahaan pada fase penemuan

dan munculnya pemsahaan- IIal utaila
mengapa kesuksesan pada iahap penemuan

bi.nis dan rnunc-ln\d J.1h" d f,erg-rul..
oleh keluarga dan ternan-leman adalah

kareM kepercayaan -vang dibangun oleh

wirausahawan dan ikalan emosional daiam

be$agi ide dan saran. Para wirausahawan
lebih memiliki kepercayaan lerhadap
jaringan illternal berupa keluarga dan ieman

dari padajaringan ektcmal berupa pakar atau

alii prolessional. Pakar akan memjllki peran

yang berbeda dalam kelangsungan bisnis

namun tidak pada lase Penemuan dan

mun.uln): le^r'n', d' . H..l )rng menj-d.

-r-rud mcrgcP- Pen< .r :n .ni rnercli.
tentang penemuan ide bisnis disebabka[
karena dala memulai sebuah bisnis hal
yang paling ulama adalah tenung ide apa

yang ditemukan unn* mernulai sebuah

bisnis. Sering kali seorang mahasiwa ingin
bercita-cita menjadi scorang pengusaha

namun keiika diajukan penanyaan tenlang

ide mereka untuk memulai bisnis, mereka

sering kali tidak tahu menjawab apa aiau

b:h!,ar J-k nremi iU .de .amd 
"ckal.

renrang bi5nr' apd \drg d{a d;l"kxk"n. Dari

fenomena tersebut penelitian ini dilal-ukan
guna insin rncnge ah-i d: rimanr." a i.lr-rde
tentang bisnis dapat muncul.

KeterbatasaIr penelitian
Penelitian ini membelikan

kontribusi terhadap pengetahuan tentang

keterlibatan anggota keluarga dalam proses

ke\\'mJ.dlraan,lrngrrr "erero-rr.: r henlu .

P(r.-,na. rd. {elcrb.,r:r. I i<rf(n, :

penyelidikan empiris ini dilakukan tarpa
ukumn kineda. Analisis aDggota kcluarga
yang mengailbil bagian dalam proses

kewirausahaan tidak diketahul apakah proses

keterlibatan tersebut benar_bcnar

rner.lnEkJ'kdlr a'.. 1 ce. Lleru' ! nelno..l:l'
\limusahawan. Kedua, konsep anggola

keluarga ditafsjrkan secara subjektii .r1eh

seiiap rcsponden. Responden mungkin
menganggap keluarga dan anggo(a keluarga
secara berbeda. Bcberapa responden

mungkin hanya nenganggap aDggota

kcluarga inti, sedangkan yang lain mungkjn
juga tclah disertakan lcbih kerabat keluarga
jauh. Faka ini didul'-ung dengan lerdapat
responden ]ang menyertakan bahwa iumlah
arggota keluarga ]ang lcrlibal sebaryak
sepuluh omng- Selanjutnya, konsep keluarga

bi..' .-jc o bag rnenj"d .ub L. teg"
anggota keluarga besar scpertl orang lua,

saudara kandung, anak-anak, dan hubungan
keluarga yatg lebih jauh. Ketiga, penelitian
'n' _ er"$rkin preo'k. \., rg mem<_g:rrulri
kesuksesan dalan tahap menjala lan blsnis
hanya pada f'ase penemuan bisnis.
sel. nJur la penel'rian .llprl I e-el rr t.'e
,e'anl." rrr ? .(rchh ll re p(. . rnt a_ ) 1ir- fu'<

lim energing phase, habt 6rrri,?e.tr, dan
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