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ABSTRAK 

Start-up bisnis identik dengan usaha baru yang dijalankan oleh seorang entrepreneur untuk mendapatkan keuntungan. 

Entrepreneur melakukan inovasi pada sektor keuangan dan non-keuangan dari bisnis yang dijalankan. Faktor non-

keuangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan bisnis salah satunya adalah self-efficacy yang dimiliki entrepreneur. 

Self-efficacy merupakan rasa percaya diri/keyakinan individu terkait kemampuannya dalam mengorganisir/mengatur 

sehingga dapat mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif 

dengan objek penelitian adalah entrepreneur yang menjalankan bisnis snack(keripik bonggol pisang) di Mojowarno. 

Tujuan penelitian ini melihat sejauh mana penerapan serta dampak dari inovasi terhadap faktor non-keuangan 

khususnya self-efficacy yang dimiki oleh setiap entrepreneur terhadap pencapaian keberhasilan start-up bisnis. Teknik 

validasi dalam penelitian menggunakan metode triangglasi data dengan observasi parisipatif, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi (foto dan video kemampuan peserta). Hasil penenlitian menyatakan bahwa inovasi pada faktor non-

keuangan khususnya tingkat self-efficacy pada pelatihan mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan 

kewirausahaan pada tahap kedua. 

Kata kunci: Inovasi, faktor non-keuangan, Start-up Bisnis. 

 

Abstract 

Start-up businesses are identical to the new venture run by an entrepreneur to earn a profit. Entrepreneur innovate in 

the sector of financial and non-financial businesses are run. Non-financial factors that influence the success of your 

business one of which is self-efficacy owned entrepreneur. Self-efficacy is the confidence/belief related individuals 

ability to organize so as to achieve the expected target. This study uses descriptive qualitative analysis of the research 

object is a business entrepreneur who runs a snack (keripik bonggol pisang) in Mojowarno. The purpose of this study 

see the extent to which the implementation and impact of innovations on non-financial factors, especially self-efficacy 

by every entrepreneur to achieve the success of start-up businesses. Validation techniques in research methods use 

parisipatif triangglasi data through observation, interview, and documentation (photos and video capabilities of 

participants). Results of research states that innovation in the non-financial factors, especially the level of self-efficacy 

on training increased after training entrepreneurship at the second stage. 

Keywords: Innovation, non-financial factors, Start-up Business. 
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1. PENDAHULUAN  

Pembangunan sebuah bangsa diperlukan paling tidak dua persen(2%) entrepreneur dari total 

penduduk yang ada (Ir.Ciputra, 2009). Tahun 2008 tingkat persentase entrepreneur Indonesia hanya 

0,21% saja (Wibowo, 2014:17). Sejak tahun 2013, kementrian koperasi (kemenkop) dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) menargetkan peningkatan wirausaha Indonesia untuk mencapai target 

ideal 2% dari jumlah penduduk Indonesia yang tersedia atau kurang lebih 6,12 juta orang 

(www.depkop.go.id). Salah satu jenis bisnis yang banyak berkembang adalah bisnis makanan dan 

minuman hal ini dibuktikan dengan pertambahan jumlah entrepreneur menjalankan bisnis bidang 

makanan dan minuman. Salah satu provinsi di Indonesia bagian timur adalah provinsi Jawa Timur 

didalamnya terdapat Kabupaten Jombang yang memiliki desa Mojowarno menunjukkan data tahun 

2013 bahwa, jumlah penduduk desa Mojowarno yang pra sejahtra sebesar 5.315, penduduk dengan 

kondisi ekonomi sejahtera I terdiri dari 4. 398 jiwa penduduk dan total penduduk sejahtera 1.740 

jiwa(http://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/21). Data Badan Pusat Statistik diatas 

dengan jelas menyebutkan bahwa kondisi ekonomi desa Mojowarno belum maksimal, hal ini dilihat 

dari rasio perbandingan penduduk pra sejahtra yang masih sangat mendominasi. Usaha pemerintah 

untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat Mojowarno diwujudkan melalui pembangunan 

jaringan infrastruktur berupa jalan raya sebagai jalur alternative dari Surabaya menuju Kediri) 

berdampak positip terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Mojowarno. Bukti nyata dari 

pertumbuhan ekonomi terdapat 20 usaha baru yang berlokasi disekitar jalan alternative yang sudah 

dibangun. Mayoritas dari usaha yang dibangun bergerak dibidang penyediaan makanan dan 

minuman. 

Potensi usaha makanan dan minuman diobservasi oleh Universitas Ciputra Surabaya. 

Obsevasi bertujuan untuk melihat kelayakan pengembangan bisnis di Mojowarno berdasarkan hasil 

observasi terdapat tiga potensi bisnis yaitu: ketersediaan sumber daya alam(bahan baku) melimpah, 

sumber daya manusia dan peluang pasar(konsumen) bagi pengembangan produk snack(keripik 

bonggol pisang). Ketersediaan pohon pisang di Mojowarno sangat melimbah dan tidak mengenal 

musim sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan bahan baku snack keripik bonggol pisang. 

Faktor pendukung kedua adalah sumber daya manusia(entrepreneur) yang relative memiliki jumlah 

yang besar hal ini disebabkan karena banyak penduduk yang belum memiliki pekerjaan dan juga 

para ibu rumah tangga yang membutuhkan tambahan pendapatan guna memenuhi kebutuhan 

keluarga. Faktor ketiga merupakan aspek penting yang tersedia di Mojowarno adalah pangsa 

pasar(pelanggan) dari snack(keripik bonggol pisang) adalah para anak muda, orang dewasa dan 

anak-anak yang menyukai camilan. Fakta lapangan lainnya adalah tingginya permintaan snack di 

Mojowarno terbuti dari banyaknya jenis snack yang tersedia di toko atau mini market di 

Mojowarno. Pusat oleh–oleh di Mojowarno untuk saat ini menyediakan hasil pertanian seperti: 

jagung, mangga, pisang dll. Masyarakat Mojowarno tidak memberikan nilai tambah terhadap 

produk pertanian yang mereka miliki sehingga berakibat pada rendahnya nilai jual dari produk 

pertanian yang mereka miliki. 

Produk pertanian harus diolah sehingga memiliki nilai tambah hal ini dapat dilakukan dengan 

pengembangan start-up bisnis di Mojowarno. Start-up bisnis mebutuhkan pelatihan pada kegiatan 

produksi, dan pengembangan kemampuan entrepreneur. Pengembangan produk berupa keripik 

bonggol pisang dilakukan pada pelatihan tahap pertama yang membutuhkan waktu tiga bulan. 

Pengembangan kapasitas peserta pelatihan(entrepreneur) dilakukan pada pelatihan tahap pertama 

dan kedua yang berlangsung selama satu tahun. Pengembangan produk dikelompokkan menjadi 

faktor keuangan hal ini dikarenakan adanya penentapan harga sebuah produk yang berhubungan 

dengan aspek keuangan(HPP). Peningkatan kapasitas/pengembangan entrepreneur dikelompokkan 

dalam faktor non-keuangan dikarenakan tidak berpengaruh secara langsung terhadap biaya. 

Universitas Ciputra Surabaya berusaha memberikan pelatihan dengan konsep melakukan inovasi 

http://www.depkop.go.id/
http://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/21
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terhadap faktor non-keuangan khususnya untuk meningkatkan kapasitas entrepreneur yang dilihat 

dari perkembangan self-efficacy peserta pelatihan yang sekaligus adalah entrepreneur dengan usaha 

bergerak dibidang snack(keripik bonggol pisang). Inovasi adalah keberhasilan ekonomi berkat 

adanya penerapan cara/teknik baru atau kombinasi baru dari teknik/cara lama dalam mengubah 

input menjadi output yang menghasilkan perubahan besar atau drastis untuk mencapai keberhasilan 

bidang ekonomi dan sosial(Fontana, 2011:18). Penerapan inovasi dilaksanakan pada 

pengembangkan kepasitas self-efficacy dari peserta(entrepreneur). Pengertian self-efficacy mengacu 

pada Bandura(1986) self-efficacy didefenisikan sebagai kepercayaan diri/keyakinan dari individu 

akan kapasitasnya untuk mengorganisasi dan mengeksekusi seperangkat tindakan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan tertentu (Barbosa dkk, 2007) dalam (Inggarawati dan Kaudin, 2015).  Hasil 

penenlitian (Sitepu, 2015) mengatakan bahwa self-efficacy pada masyarakat Mojowarno yang 

mengikuti pelatihan kewirausahaan tahap pertama tidak signifikan terhadap peningkatan 

pertumbuhan start-up bisnis keripik bonggol pisang. Implikasi dari hasil penelitian yang ditemukan 

oleh (Sitepu,2015) selama pelatihan kewirausahaan entrepreneur terlihat memiliki self-efficacy 

yang tinggi(dibuktikan dengan jawab pada sesi diskusi) namun, kenyataan dilapangan kapasitas 

self-efficacy entrepreneur yang mengkuti pelatihan sangat rendah. Hasil akhirnya dari rendahnya 

self-efficacy terlihat dari pencapaian kerberhasilan bisnis keripik bonggol pisang yang kurang 

maksimal. Hasil penelitian Sitepu menjadi titik tolak Universitas Ciputra untuk mengadakan 

pelatihan entrepreneur tahapan yang kedua dimana, pelatihan tahap kedua melakukan inovasi entuk 

meningkatkan self-efficacy entrepreneur yang merupakan peserta pelatihan kewirausahaan. 

Berangkat dari latar belakang diatas maka penelitian ini berusaha untuk merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara melakukan inovasi untuk meningkatkan self-efficacy dari entrepreneur yang 

mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diberikan Universitas Ciputra Surabaya ?  

2. Bagaimana dampak peningkatan self-efficacy terhadap keberlangsungan start-up bisnis(keripik 

bonggol pisang) di Mojowarno ? 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

2.1 Konsep Inovasi  

 

Fontana (2011) menjelaskan pengertian inovasi adalah kesuksesan secara sosial(sosietas dan 

lingkungan) dan ekonomi setelah menemukan, menciptakan dan memperkenalkannya/penerapan 

dengan cara-cara baru atau kombinasi-kombinasi baru dan cara-cara lama dalam mentransformasi 

input menjadi output sedemikian rupa sehingga menciptakan perubahan besar positif dalam 

perbandingan antara nilai manfaat dan harga. Pemahaman sederhana  terkait dengan inovasi berasal 

dari pengalaman sehari-hari, contohnya ketika memilih bisnis yang akan ditekuni maka kita 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengubah sedikit rutinitas dan melihat dampaknya. Pada 

saat kita memilih berarti kita harus menemukan pilihan yang kreatif dimana, dalam kondisi tersebut 

adalah pondasi/dasar sebuah inovasi(Miller dan Wedellsborg, 2013:3). Dalam menentukan pilihan 

untuk berinovasi terdapat tiga hal penting untuk diamati seorang innovator/pemimpin menurut 

(Miller dan Wedellsborg, 2013:3-7) diantaranya: 

a. Tugas utama bukan untuk inovasi, itu merupakan bagian inovasi dari arsitek, namun yang 

terpenting adalah kebutuhan akan kreatifitas tenaga kerja untuk mempengaruhi orang lain agar 

melakukan sesuatu hal yang merupakan bagian kunci dari prilaku berinovasi yang merupakan 

aktifitas harian.  

b. Pendekatan berfokus pada inovasi sebagai menjadi bagian terpadu dari alur kerja sehari-hari. 

c. Menjadi pusat ide namun, kita harus memikirkan bagaimana cara merealisasikan ide tersebut. 
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Pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh innovator harus mampu mengubah prilaku. 

Perubahan perilaku menghasilkan dua poin penting diantaranya: cobalah untuk memberikan pola 

yang baru tidak hanya terhadap individu yang merupakan bagian dari prilaku atau keterlibatan  yang 

sama pentingnya diantaranya: lebih vital dibandingkan yang lain sehingga dapat lebih fokus 

menjadi agen perubahan. Hasil perubahan yang kedua adalah pentingnya menuliskan perilaku yang 

jelas sebelum mengadopsi/memutuskannya. Visi yang baik adalah menggiring mereka mendapat 

gagasan yang besar dalam kehidupan. Perubahan perilaku seseorang dapat terealisasi jika mampu 

fokus pada tahapan 5 + 1 yang merupakan kunci prilaku untuk berinovasi. Konsep 5 + 1 harus 

dijalankan secara bersinergi tanpa mengabaikan salah satu dari komponen 5 + 1. Miller dan 

Wedellsborg, (2013:13-34) mencoba menjabarkan konsep 5 + 1 yaitu: 

1. Focus(focus) 

Perusahaan cenderung melakukan inovasi dengan memberikan kebebasan untuk melakukan apapun 

yang ingin dilakukan namun, harus memiliki hubungan dengan pekerjaan/tanggung jawab sehingga 

akan membuka ide yang baik. Obsesi untuk melakukan inovasi dalam pekerja pada umumnya 

disebut konsep cardinal dimana aturannya fokus pada arus kebebasan yang dibangun agar dapat 

fokus menolong orang pada usaha untuk menciptkana sesuatu yang berbeda. Fokus terhadap ide 

yang berbeda dalam sebuah bisnis. 

2. Connect(hubungan) 

Orang menemukan ide yang baik saat melepaskan diri dari rutinitas kantor, atau ketika sumber daya 

baru diterima dalam bentuk informasi dari jurnal dan informasi bisnis/perdagangan dari industri 

lainnya yang memiliki kesamaan dengan bisnis yang kita miliki. Konsep cardinal memberikan 

panduan mengenai kapasitas internal yang selanjutnya dikeluarkan sebagai hasil. Inovasi akan 

membawa orang keluar dari hambatan, pemimpin seharusnya membantu bawahannya/staff untuk 

menghubungkan hasil dengan masukan/input. Kekuatan hubungan(koneksi) antar seseorang 

semakin memperbesar kebutuhan untuk berinovasi. Inovasi dapat dijadikan pondasi untuk 

menemukan solusi untuk menghubungkan masyarakat agar menemukan dunia baru pada arah yang 

sama. 

3. Tweak(rekayasa) 

Semua ide tidak ada yang muncul dengan sempurna, selalu ada pro dan kontra, ide pertama kadang 

memiliki kekurangan sehingga harus dimodifikasi agar membedakan ide pertama dan implementasi 

akhir yang dilaksanakan. Pondasi dari inovasi harus mampu membantu orang untuk mencoba dan 

mengganti dari ide yang sudah ditetapkannya, mengembangkannya masukan dengan berkali-kali 

dan budaya untuk memperkealkan sehingga dapat cepat mempelajari dan mempraktekkannya. 

Gabungan dari pertanggung jawaban dan banyaknya masukan seharusnya menjadi pondasi dari 

inovasi yang menolong masyarakat melakukan rekayasa/simulasi ide dan dengan cepat membawa 

hasil pekerjaan/karya. Rekayasa dan perubahan dilakukan dari ide awal. 

4. Slect(pilihan) 

Keputusan pemilihan ide, berawal dari kapasitas yang kita miliki. Kapasitas harus selalu di gali dari 

potensi yang dimiliki sehingga, muncul variasi hasil/outcomes. Hasil yang berupa ide akan 

mencapai titik optimalisasi dimana, membutuhkan keputusan yang mempengaruhi seleksi pada 

lingkungan, peningkatan pondasi kreatifitas yang mendukung sistem sehingga dapat menjaga pintu 

bisnis membuat perbedaan pengambilan keputusan. Keputusan untuk memilih ide harus 

mempertimbangkan pengaruh positip yang diperoleh. Eksekusi dalam kegiatan seleksi/pemilihan 

harus melalui tahapan penyaringan sehingga menghasilkan pilihan yang terbaik. 

Memilih/menyeleksi ide terbaik dan menyingkirkan sisanya(ide lain).  

5. Stealthstorm 

Kondisi politik terselubung dimasa lalu saat berinovasi. Ketika bekerja pada sebuah organisasi kita 

tidak dapat menghindari kenyataan praktek politik dalam organisasi: suka atau tidak konsep 

stealthstorming menjadi catatan besar untuk dihapus ketika melakukan inovasi  dibutuhkan waktu 



 
Konferensi Nasional Riset Manajemen IX 

“Inovasi dan Kolaborasi Sebagai Strategi Pengembangan Organisasi Secara Berkelanjutan” 

Malang, 24-26 November 2015 
 

5 

 

untuk negosiasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melibatkan campur tangan dan kecakapan 

organisasi untuk mewujudkan ide. Politik seharusnya dapat memberikan ruang untuk berinovasi 

yang merupakan bagian dari jalan orang menuju kesuksesan. Pada kondisi yang bersamaan 

pembangunan inovasi harus mampu mengurangi dampak negative dari politik sehingga membantu 

orang untuk menemukan lima prilaku kunci stealthstorming. 

6. Persist(konsisten) 

Pimpinan dapat membuat orang menjalankan lima prilaku kunci melalui komunikasi. Prilaku 

konkrit dari pemimpin atau orang yang berinovasi dalam langkah keenam adalah konsistensi yang 

memastikan penerapan kelima kunci sukses yang lainnya. Konsistensi lebih kepada tahapan 

terpenting yang dapat memastikan lima fokus dari inovasi terus berjalan hingga menghasilkan 

sebuah terobosan inovasi. Lima fokus tanpa konsistensi tidak akan menghasilkan ide(inovasi) yang 

cemerlang dikarenakan ide awal biasanya masih membutuhkan perbaikan dimana setiap ide tidak 

ada akhirnya(tanpa batasan).  

 

Gambar 1. dibawah ini jelas sekali meyebutkan bahwa 5 tahapan yang terdiri dari: fokus, 

koneksi, rekayasa, pilihan dan stealthstorm saling berhubungan(keterkiatan) ditambah satu konsep 

inti(konsistensi) yang akan mengawasi/memastikan lima konsep yang lainnya berjalan dengan baik. 

Pengurangan salah satu dari 5 + 1 konsep berdampak pada hasil ide/inovasi yang dihasilkan pastilah 

tidak maksimal atau bahkan tidak jarang dapat mebatalkan realisasi sebuah ide. Berikut ini adalah 

gambar konsep lima 5+1 poin penting yang harus dilakukan seorang innovator/pemimpin. 

 

 
 

Gambar. 1 The 5 + 1 keystone behaviors of innovation to promote in other 

Sumber: Paddy miller dan Thomas wedell-wedellsborg, (2013:13) 

 

2.2 Konsep Start-up Bisnis. 

 

Start-up bisnis  menurut Abrams(2012) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk usaha 

baru, yang banyak diterapkan ketika bisnis bertumbuh menjadi cukup besar. Start-up bisnis 

memiliki komponen berupa faktor keuangan dan non-keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor 

yang memiliki hubungan dengan keuangan(modal, omset, biaya, transaksi, dll) yang tercatat dalam 

laporan keuangan/jurnal keuangan. Faktor keuangan identik dengan entrepreneurship/kegiatan 

bisnis. Faktor non-keuangan merupakan variabel/faktor yang tidak secara langsung menghasilkan 

atau membutuhkan uang sebagai hasil akhir dari sebuah kegiatan dengan kata lain, komponen yang 

tidak tercatat dalam laporan keuangan. Faktor non-keuangan identik dengan entrepreneur(kapasitas 

entrepreneur). Faktor non-keuangan dievaluasi dari individual/entrepreneur berdasarkan 

karakteristik entrepreneur/individual tercemin dari alasan mengapa seseorang termotivasi sebagai 

pengusaha (Inggarawati dan Kaudin 2015). Pengertian entrepreneur adalah objek(orang) yang 

memiliki/bertanggung jawab besar terhadap pelaksanaan kegiatan kewirausahaan/bisnis (Draft 

2003).  
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Entrepreneur sendiri harus memiliki self-efficacy untuk menjalankan sebuah bisnis khususnya 

start-up bisnis. Teori self-efficacy(kepercayaan diri) memberikan panduan yang jelas tentang 

bagaimana mengembangkan dan meningkatkan kapasitas individu(Bandura, 2002). Defenisi self-

efficacy mengacu pada keyakinan pada satu kemampuan untuk mengatur dan melaksanakan 

program yang diperlukan untuk mengelola situasi yang akan datang (Badura, 2005). 

Kapasitas/kemapuan diharapkan dapat mempengaruhi pada pola pikir, perasaan, memotivasi diri 

sendiri, dan bertindak individu/entrepreneur. Seorang entrepreneur pastilah memiliki ciri khas dari 

sisi psikologis yaitu self-efficacy (Inggarawati dan Kaudin 2015). DeNoble dkk (1999) dan Chen 

dkk (1998) dalam (Inggarawati dan Kaudin, 2015) menjabarkan jenis-jenis task-specific dan self-

efficacy tersebut adalah: 

a. Opportunity Identification self-efficacy: adalah penilaian/pandangan individu terhadap 

kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan peluang produk baru di pasar. 

b. Relationship self-efficacy: adalah pandangan individu terhadap kapasitas yang dimilikinya untuk 

membina hubungan dengan para investor/penyandang modal. 

c. Managerial self-efficacy: pola pikir individu terhadap kapasitasnya untuk mengelola keuangan 

dan menganalisis aspek ekonomi. 

d. Tolerance self-efficacy: pola pikir individu pada kapasitasnya untuk bekerja produktif dalam 

situasi yang penuh  konflik, tekanan  dan senantiasa dinamis. 

 

Entrepreneur yang bersedia untuk senantiasa belajar dan melakukan inovasi untuk 

meningkatkan kapasitas diri(self-efficacy) yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 

bisnis. Self-efficacy merupakan salah satu faktor non-keuangan yang penting hal ini sesuai dengan 

temuan Stemberger(2008) menyatakan orentasi terhadap transaksi bisnis menjurus pada: 

peningkatan/perbaikan kinerja non-keuangan dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap 

keberhasilan bisnis. Peningkatan kinerja keuangan merupakan bukti pertumbuhan sebuah start-up 

bisnis. Kinerja keuangan secara rill dapat dilihat dari peningkatan jumlah omset/pendapatan usaha 

yang secara bersamaan dengan peningkatan profit(selisih antara biaya dengan pendapatan) dari 

transaksi bisnis. 

 

2.3 Teknik Penelitian  

 

Penelitian ini akan melihat dampak inovasi serta pengaruhnya terhadap peningkatan self-

efficacy dari entrepreneur yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif dimana penelitian ini tidak akan menetapkan penelitiannya dilandasi 

oleh variable penelitian tetapi berdasarkan kondisi sosial yang diamati diantaranya: aspek lokasi, 

objek dan tindakan yang berinteraksi secara sinergis/bersamaan (Sugiono, 2007). Penelitian ini 

memilih analisis kuantitatif deskriptif disebabkan objek penelitian harus dijabarkan dengan rinci 

dan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga dapat menemukan solusi untuk mengatasi 

masalah penelitian. Pemahan tentang pengertian kualitatif deskriptif lebih banyak dipengaruhi oleh 

pandangan deduktif-deskriptif (Bungin, 2013). Penetapan objek penelitian melalui tahapan 

indentifikasi yang dilakukan oleh peneliti dimana tahapan identifikasi terdiri dari: 

1. Pemilihan objek penelitian adalah para entrepreneur dari start-up bisnis yang sudah lulus 

pelatihan kewirausahaan tahap pertama. 

2. Objek penelitian merupakan peserta pelatihan/entrepreneur keripik bonggol pisang masih 

tetap menjalankan usaha/beroprasi dan menghasilkan omset minimal Rp. 1.000.000/bulan. 

3. Peserta pelatihan/entrepreneur harus melewati tahap wawancara dengan fasilitator pelatihan 

dimana, fasilitator akan menilai kapasitas objek penelitian dari segi psikologis untuk di 

upgrade self-efficacy dari setiap peserta pelatihan(objek penelitian). Hasil akhir dari tahapan 

ketiga berupa komitmen objek penelitian untuk mengikuti pelatihan kedua yang akan fokus 
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pada inovasi faktor nonkeuangan khususnya self-efficacy untuk mendukung keberhasilan 

bisnis semua peserta pelatihan(objek penelitian). 

Hasil dari tahapan identifikasi objek penelitian menemukan objek penelitiah sebanyak sepuluh 

orang. Objek penelitian yang merupakan entrepreneur berusia diantara 18–50 tahun dimana terdiri 

dari laki-laki dan perempuan. Aktivitas sehari-hari dari entrepreneur(Objek penelitian) menjalankan 

bisnis dan berkebun. 

 Lokasi penelitian adalah desa Mojowarno di Kecamatan Jombang. Hasil penelitian melalui 

tahap uji validasi yang mampu menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi 

mengukur apa yang seharusnya diukur(Jogianto, 2011). Validasi hasil penelitian menggunakan 

teknik trianggulasi dimana, pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

penggumpulan data dan sumber data yang dimiliki(Sugiyono, 2007). Penerapan metode trianggulasi 

menggunkan observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi (foto dan video). Semua hasil 

trianggulasi selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mendapatkan solusi dalam meningkatkan 

keberhasilan start-up bisnis keripik bonggol pisang di Mojowarno. Indikator dari keberhasilan 

inovasi faktor non-keuangan pada start-up bisnis keripik bonggol pisang dapat diukur dari 

pelaksanaan variable konsep 5 + 1 yang terdiri dari: 

1. Focus(fokus)  

2. Stealthstorm 

3. Persist(konsistensi) 

4. Connect(hubungan) 

5. Tweak(rekayasa) 

6. Slect(pilihan) 

 

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan tahap kedua melibatkan jumlah fasilitator(dosen) 

sebanyak 11 orang. Program pelatihan tahap kedua mengusung konsep inovasi dengan tujuan 

meningkatkan self-efficacy entrepreneur. Pelatihan dilakukan setiap seminggu sekali setiap hari 

sabtu dari jam 08:00–15:00 Wib. Program pelatihan kewirausahaan self-efficacy bertujuan 

meningkatkan faktor non-keuangan. Fasilitator akan melihat penerapan inovasi dengan konsep 5+1 

dalam program pelatihan kewirausahaan. Konsep inovasi 5+1 akan menjadi variable penelitian, 

sejauh mana peranan masing-masing faktor terhadap keberhasilan start-up bisnis. Setiap fasilitator 

akan melakukan wawancara mendalam dengan objek penenlitian(entrepreneur yang merupakan 

peserta pelatihan). Kegiatan dalam pelatihan kewirausahaan akan dimuat dalam dokumentasi(foto) 

dan hasil wawancara akan dikumpulkan menjadi bahan analisis penerapan dan pengaruh dari faktor 

penelitian(konsep 5 + 1) terhadap keberhasilan bisnis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penerapan inovasi melalui program pelatihan kewirausahaan tahap dua oleh Universitas Ciputra 

terhadap 7 entrepreneur perempuan dan 3 entrepreneur pria dengan fokus pada konsep 5+1 untuk 

menunjang faktor non-keuangan(self-efficacy) sehingga mencapai pertumbuhan bisnis. Hasil 

penelitian dibagi menjadi enam komponen sesuai jumlah fokus konsep 5+1. Hasil analisis pada 

konsep pertama terkait konsep “Fokus” peserta pelatihan(entrepreneur) pada awalnya diminta 

untuk menyusun minimal dua konsep pengembangan terkait bisnis yang digeluti. Berangkat dari 

konsep selanjutnya peserta pelatihan(entrepreneur) melanjutkan untuk menganalisa konsep tersebut 

menggunakan minimal dua alat analisis bisnis(SWOT dan PEST). Hasil analisis dari beberapa 

konsep bisnis yang terbaiklah yang dipilih oleh entrepreneur namun, pada saat proses penyusunan 

dan pemilihan analisis para peserta pelatihan(entrepreneur) didampingi oleh fasilitator(dosen 

Universitas Ciputra). Tahapan ini merupakan tahapan terberat dimana fasilitator terlebih dahulu 

harus membangun rasa “nyaman” antara peserta(entrepreneur) dengan fasilitator. Inovasi tahap ini 
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menggunakan media berupa diagram, mind map,  dan alat peraga sehingga lebih mudah bagi peserta 

untuk mengeluarkan konsep dan melakukan analisis.  

Hasil dari penerapan dari konsep kedua yaitu connect(menghubungan) melalui kemampuan 

peserta menghubungkan ketersediaan kapasitas input(sumber daya, modal, teknologi, dll). Peserta 

pelatihan(entrepreneur) diminta menjabarkan ketersediaan input yang dimiliki oleh entrepreneur. 

Input dari proses bisnis minimal dua sumber. Peserta pelatihan(entrepreneur) diminta 

menggambarkan alur bisnis terutama alur produksi mulai dari input sampai kepada output(produk 

keripik bonggol pisang). Penerapan konsep connect(menghubungan) yang dilakukan peserta 

didampingi oleh fasilitator melalui lembar kerja dimana sudah disiapkan lembar yang harus diisi. 

Peserta pelatihan(entrepreneur) dipisahkan sesuai bisnis(setiap satu bisis memiliki satu fasilitator). 

Fasilitator akan memberikan pertanyaan yang menstimulus peserta agar memahami alur input 

hingga output dari bisnis yangdijalankan.  

Ketiga Tweak(rekayasa) yang dilakukan peserta pelatihan(entrepreneur) muncul pada saat 

melakukan tahapan connect(menghubungan). Peserta pelatihan(entrepreneur) melakukan simulasi 

dari setiap fokus konsep bisnis pertama dan kedua. Fasilitator menstimulus peserta dengan 

memberikan fakta-fakta kondisi ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan start-up bisnis 

yang dijalankan peseta pelatihan(entrepreneur). Fakta ekonomi yang diberikan kepada peserta 

seperti: tingkat UMR di kabupaten Jombang, tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah terkait 

legalitas bisnis.  Peserta  pelatihan(entrepreneur) akhirnya mempu membuat simulasi/rekayasa 

antisipasi terhadap masalah bisnis yang mungkin terjadi sebagai pengaruh dari kondisi 

ekonomi(tingkat UMR, inflasi, dan kebijakan pemerintah). Hasil rekayasa/simulasi bisnis 

meningkatkan kemampuan self-efficacy peserta terbukti dengan munculnya ide untuk merekayasa 

bisnis dalam menghadapi kondisi ekonomi. 

Konsep keempat adalah kemampuan untuk slect(pilihan) membicarakan bagaimana 

kemampuan peserta pelatihan(entrepreneur) ketika fokus konsep pertama hingga ketiga sudah 

terlaksana dengan baik dilanjutkan untuk memilih/slect terhadap konsep inovasi yang awal. 

Peserta/entrepreneur pada start-up bisnis akhirnya mampu untuk memilih ide mana yang paling 

rasional untuk direalisasikan dengan pencapaian keberhasilan optimal. Peserta/entrepreneur 

merealisasikan ide(membuat bentuk produk persegi dan lingkaran), peserta merealisasikan ide 

pemasaran hanya lewat pameran, pemasaran lewat reseller dan terakhir menggunakan sistem pre-

order. Ide marketing menggunakan media sosial dan pendekatan personal. Semua ide yang 

direalisasikan berpengaruh positip untuk meningkatkan jumlah penjualan sehingga hasil akhir 

peningkatan laba. Pada saat peserta/entrepreneur berhasil merealisasikan ide itulah self-efficacy 

entrepreneur bertambah. Gambar 2.dibawah ini merupakan dokumentas dari kegiatan pelatihan 

diamana, fasilitator menstimulus peserta lewat pertanyaan sehingga masing-masing peserta mampu 

memilih ide mana yang paling optimal untuk direalisasikan. 

 

    
 

Gambar.2 Dokumentasi Penerapan Konsep “slect” 

 

Konsep kelima fokus pada stealthstorm yang menggabarkan situasi sebuah organisasi yang 

dalam hal ini adalah start-up bisnis. Peserta/entrepreneur mampu melakukan negosiasi dengan 

pihak eksternal(diluar bisnis). Entrepreneur keripik bonggol pisang sudah mampu negosiasi dengan 

pemerintah yang dibuktikan lewat pengurusan PIRT yang dilakukan dengan dinas perindustrian 
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kabupaten Jomang. Pihak non-pemerintah yang juga bernegosiasi dengan entrepreneur adalah 

reseller tempat menitipkan produk keripik bonggol pisang. Negosiasi dengan reseller mencakup 

kegiatan prosedur penitipan barang, sistem pembayaran dan sistem pengembalian barang(keripik 

bonggol pisang) jika tidak habis. Pelaksanaan negosiasi yang dilakukan peserta terlebih awal dilatih 

oleh fasilitator dalam bentuk pelatihan komunikasi. Tujuan pelatihan komuniasi agar peserta 

mampu melakukan negosiasi bisnis. Konsep kelima bisa terrealisasi  jika entrepreneur menjalankan 

konsep pertama sampai dengan keempat dengan baik. 

Realisasi konsep keenam yaitu persist(konsisten) merupakan konsep inti dari lima konsep 

penting lainnya. Kelima konsep lainnya seperti: focus(fokus), connect(hubungan), tweak(rekayasa), 

slect(pilihan), stealthstorm harus dijalankan secara bersinergi. Kelima konsep dijalankan 

berlandaskan konsep keenam/ persist(konsisten). Bukti dari konsistensi peserta/entrepreneur dilihat 

beberapa fakta diantaranya: peserta/entrepreneur tetap menjalankan bisnis keripik bonggol pisang 

disaat pelatihan libur, entrepreneur mencari menjalin hubungan dengan pihak eksternal(pemerintah, 

reseller, panitia pameran dll). Setiap bulan sekali peserta mampu menjalin kerjasama dengan pihak 

eksternal yang baru. Peserta tetap persist(konsistensi) mencari ide-ide kratif untuk meningkatkan 

bisnis. Fasilitator pada setiap pertemuan senantiasa mengingatkan peserta/entrepreneur untuk 

persist(konsistensi) dalam menjalankan start-up bisnis melalui kisah inspiratif, memutarkan video 

atau sharing pengalaman. Tujuan fasilitator menjaga rasa persist(konsistensi) peserta agar kelima 

fokus lainnya berjalan secara optimal. Persist(konsistensi) peserta sangat rentan mengalami 

penurunan terutama saat reseller mengembalikan produk(keripik bonggol pisang) disinilah peran 

fasilitator memberikan semangat walau terkadang berdampak pada penambahan durasi pelatihan.  

 

4. SIMPULAN DAN SARAN  

4.1    Kesimpulan 

 

Pelaksanaan inovasi pada faktor non-keuangan khususnya self-efficacy sangat berpengaruh 

pada keberhasilan start-up bisnis. Inovasi yang terrealisasi dengan baik dibuktikan melalui 

peserta/entrepreneur yang bersedia melakukan perubahan dan menerapkan konsep 5 + 1 dalam 

start-up bisnis yang dijalankan. Konsep 5+1 terdiri dari: focus(fokus), connect(hubungan), 

tweak(rekayasa), slect(pilihan) dan stealthstorm dimana semua konsep harus berlandasakan konsep 

persist(konsisten). Salah satu saja dari konsep 5+1 yang tidak dijalankan/tidak disinerginakan maka 

inovasi tidak akan bisa terwujud dengan maksimal. Peserta/entrepreneur pada pelatihan tahap 

kedua semuanya telah menjalankan konsep 5+1 secara berkesinambungan disertai dengan 

pendampingan dari fasilitator sehingga berhasil meningkatkan self-efficacy peserta/entrepreneur 

secara rill(peserta menjalankan inovasi) dalam bisnis.  

 

4.2    Saran 

 

Entrepreneur harus terus berinovasi pada faktor non-keuangan khususnya untuk peningkatan 

self-efficacy. Peningkatan self-efficacy dari entrepreneur melalui pelaksanaan konsep 5+1 harus 

tetap didampingi oleh fasilitator yang memiliki kompetensi di bidang bisnis. Pelaksanaan program 

pendampingan terhadap entrepreneur membutuhkan waktu yang panjang. Kurun waktu yang 

panjang dikarenakan, dampak dari peningkatan self-efficacy terhadap start-up bisnis akan terlihat 

jika proses pelatihan dilaksanakan pada kurun waktu yang panjang(lebih dari satuu tahun).  
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