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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemikiran 

 Latar belakang dari penelitian ini adalah proses entrepreneurial wirausaha 

sukses Asia yang mendunia seperti Jack Ma sebagai role model yang memiliki 

peranan penting dalam mempengaruhi perkembangan wirausaha di Indonesia. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis proses entrepreneurial Jack Ma. 

Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk mengetahui isi (content) dari suatu 

proses komunikasi. Analisis isi melihat dari aspek yang dapat dilihat langsung 

(misal: umur, jenis kelamin, warna kulit) dan aspek yang tidak dapat diamati secara 

langsung (misal: sikap, ideologi, nilai-nilai sosial). 

Oleh karena itu, konsep (concept) dibutuhkan untuk dapat membuat 

instrumen alat ukur pada aspek yang abstrak. Saat penelitian dimulai, peneliti 

menentukan terlebih dahulu konsep, apa yang ingin dilihat dan diteliti. Lalu 

menyusun teknik, proses, dan prosedur dalam mengukur konsep yang kemudian 

diturunkan menjadi satuan-satuan yang lebih konkret sehingga dapat dilihat dan 

diamati secara empiris (operasionalisasi). 

3.1.1 Konseptualisasi 

Konseptualisasi pada penelitian ini adalah proses entrepreneurial yang 

merupakan rangkaian tahapan dan peristiwa (events) yang saling mengikuti satu 

dengan lain terkait penerapan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda menggunakan waktu, modal, serta keberanian mengambil 

risiko untuk menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. 
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3.1.2 Operasionalisasi 

Operasionalisasi penelitian ini dilihat dari persepsi model proses 

entrepreneurial Bygrave (2004). Model ini menjadi acuan karena pernah 

digunakan oleh Kaikkonen (2005), Alma (2007), dan Nassif et al (2010). Selain 

model proses entrepreneurial yang dibuat oleh Bygrave (2004), ada pula model 

proses entrepreneurial yang dibuat oleh Shane (2003). Tabel 3.1 menjelaskan 

perbandingan dari kedua model sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Perbedaan dan Persamaan Pada Penelitian Terdahulu 

KETERANGAN MODEL BYGRAVE (2004) MODEL SHANE (2003) 

Perbandingan  Menjelaskan secara detil tiap-tiap 

item pada masing-masing faktor 

yang pada umumnya mempengaruhi 

tahapan proses entrepreneurial. 

 

 

 Tahapan proses entrepreneurial 

masih berlanjut setelah tahapan 

implementasi (execution) ke tahap 

perkembangan (growth). 

 Menjelaskan secara detil bagaimana 

peluang-peluang dikonversi hingga 

pada tahap eksekusi (execution) 

melalui tahapan discovery dan 

tahapan opportunity exploitation. 

 

 Mempunyai penggolongan faktor-

faktor yang mempengaruhi pada tiap 

atributnya (Individual dipengaruhi 

faktor Psikologis dan demografi, 

environment dipengaruhi oleh faktor 

industry dan lingkungan makro). 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Berdasarkan perbandingan tabel 3.1, peneliti memilih model proses 

entrepreneurial Bygrave (2004). Beberapa kategorisasi untuk melihat isi proses 

entrepreneurial dari Jack Ma sebagai berikut: 

1. Tahapan Proses Entrepreneurial (Bygrave, 2004 dalam Nassif et al, 2010), 

kategorisasi tahapan proses entrepreneurial di buku, video, dan artikel 

teridentifikasi sebagai berikut: 

a. Ide/konsepsi usaha (innovation) 

Definisi dari suatu ide, cara, atau objek dalam bentuk produk atau jasa yang 

merupakan perubahan baru menuju ke arah yang lebih baik, berbeda, yang 

dilakukan dengan sengaja dan berencana terkait usaha. Adanya inovasi 

mendorong seseorang mencari pemicu untuk terjun ke arah dunia usaha. 
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b. Peristiwa yang memicu usaha (triggering event) 

Definisi dari suatu kejadian yang mendorong atau memaksa seseorang 

untuk terjun ke dunia usaha. Adanya peristiwa yang memicu usaha akan 

mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan usaha. 

c. Implementasi (implementation) 

Definisi dari pelaksanaan atau penerapan suatu hal yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang bertujuan pada tercapainya tujuan yang 

sudah ditetapkan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

Adanya usaha yang sudah diterapkan selanjutnya akan mendorong 

seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pertumbuhan bisnis. 

d. Pertumbuhan (growth) 

Definisi dari proses perubahan atau pertambahan suatu hal dalam usaha 

yang dapat diukur dengan suatu indikator ukuran ilmiah. 

2. Faktor Proses Entrepreneurial (Bygrave, 2004 dalam Nassif et al, 2010), 

kategorisasi faktor proses entrepreneurial di buku, video, dan artikel 

teridentifikasi dalam kelompok sebagai berikut: 

a. Faktor Pribadi (Personal) 

Beberapa faktor personal yang mendorong innovation dan proses 

menuju triggering event adalah keinginan berprestasi, pengendalian diri, 

toleransi, keinginan mengambil resiko, personal values, faktor pendidikan, 

pengalaman, dan pengakuan adanya peluang. Beberapa faktor personal 

yang mendorong triggering event adalah resiko yang dihadapi, 

ketidakpuasan akan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, faktor pendidikan, 

umur, jenis kelamin, komitmen, dan sumber daya yang ada. Beberapa faktor 

personal yang mendorong implementation dan proses menuju growth 



 
28 

 

 

 

adalah adanya seorang wirausaha sudah siap secara mental, adanya 

pimpinan tim, manajer pelaksana sebagai rekanan, adanya komitmen yang 

tinggi, dan adanya visi yang dipercaya untuk keberhasilan ke depan. 

b. Faktor Lingkungan (Environment) 

Beberapa faktor environment yang mendorong innovation dan 

proses menuju triggering event adalah adanya peluang, panutan, dan 

kreativitas. Beberapa faktor environment yang mendorong triggering event 

dan proses menuju implementation adalah adanya kebutuhan ekonomi, 

adanya persaingan, adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan (misal: 

memiliki tabungan, modal, warisan, bangunan dengan lokasi strategis), 

mengikuti pelatihan-pelatihan atau inkubator bisnis, dan kebijaksanaan 

pemerintah (misal: adanya kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, 

fasilitas kresit, dan bimbingan usaha). Beberapa faktor environment yang 

mendorong growth adalah adanya persaingan yang menguntungkan, 

adanya konsumen dan suplier yang kontinu, adanya bantuan dari pihak 

investor termasuk banker yang memberikan fasilitas keuangan, adanya 

pengacara yang memberi bantuan hukum, adanya sumber-sumber yang 

bisa dimanfaatkan, dan adanya kebijakan pemerintah yang menunjang 

berupa peraturan bidang ekonomi yang menguntungkan. 

c. Faktor Sosiologis (Sociological) 

Beberapa faktor sociological yang mendorong triggering event dan 

proses menuju implementation adalah adanya hubungan atau relasi dengan 

orang lain, tim yang bisa diajak kerjasama, adanya dorongan orang tua untuk 

membuka usaha, adanya bantuan dari keluarga, role model, dan penasihat. 
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d. Faktor Organisasi (Organizational) 

Beberapa faktor organizational yang mendorong growth adalah 

adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha sehingga semua 

rencana dan pelaksanaan berjalan produktif, adanya strategi yang 

diterapkan pada tiap elemen usahanya, baik itu pada produk, jasa, 

manajemen-manajemennya, adanya struktur organisasi dan budaya 

organisasi yang tepat, adanya produk atau jasa yang diunggulkan. 

3. Karakteristik Pada Proses Entrepreneurial (Bygrave, 2004 dalam Nassif et al, 

2010), kategorisasi karakteristik proses entrepreneurial di buku, video, dan 

artikel teridentifikasi sebagai berikut: 

a. Dream, seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan 

pribadi dan bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan 

impiannya. 

b. Decisiveness, seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. 

Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan. 

Kecepatan dan ketepatan mengambil keputusan adalah faktor kunci dalam 

kesuksesan bisnisnya. 

c. Doers, bahwa seorang wirausaha akan langsung menindaklanjuti 

keputusan yang diambilnya. Mereka melaksanakan kegiatan secepat 

mungkin. Seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang 

baik dalam bisnisnya. Wirausaha selalu beranggapan bahwa kesempatan 

tidak akan datang dua kali. 

d. Determination, seorang wirausaha melaksanakan kegiatan dengan penuh 

perhatian. Rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, 
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walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin 

dapat diatasi. 

e. Dedication, seorang wirausaha didalam melaksanakan pekerjaannya tidak 

mengenal lelah. Semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-

mata untuk kegiatan bisnisnya. 

f. Devotion, wirausaha mencintai apa yang dikerjakannya. Rasa cinta dapat 

menahan wirausahawan ketika usaha mereka mendapat kesulitan. Rasa 

cinta akan produk atau jasa dapat menyebabkan efektif dalam menjualnya. 

g. Details, seorang wirausaha sangat memperhatikan faktor-faktor krisis 

secara rinci. Dia tidak mau mengabaikan faktor-faktor kecil yang dapat 

menghambat kegiatan usahanya. 

h. Destiny, seorang wirausaha bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan 

yang hendak dicapainya. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau 

tergantung kepada orang lain. 

i. Dollars, seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan. 

Motivasi utamanya bukan karena uang, uang dianggap sebagai kesuksesan 

bisnisnya. Ia beransumsi jika berhasil dalam bisnis maka ia pantas 

mendapatkan laba, bonus atau hadiah. 

j. Distribute, seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan 

bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang 

kritis dan diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis. 
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3.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Model Kerangka Konseptual Penelitian 

Sumber: Data Olahan Pribadi (2017) 

Landasan Teori: 
1. Pengertian Proses. 

(Poerwadarminta, 2013; 
James R. Evans, 2007). 

2. Definisi Entrepreneurship 
(Kodrat & Christina, 2015;  
Hisrich et al, 2008; Suryana & 
Bayu, 2011; Suryana, 2008; 
Ciputra, 2011). 

3. Pengertian Entrepreneur 
(Alma, 2010; Kuratko, 2009, 
Suryana & Bayu, 2011; 
Zimmerer, Scarborough, & 
Wilson, 2008) 

4. Pengertian Proses 
Entrepreneurial (Bygrave, 
2004 dalam Kaikkonen, 2005; 
Shane, 2003 dalam 
Kaikkonen, 2005; Wickham, 
2001 dalam Kaikkonen, 2005; 
Bygrave, 2004 dalam Nassif et 
al, 2010; Nassif et al, 2004) 

Penelitian Terdahulu: 
1. The Relationships Among 

Leadership, Entrepreneurial 
Mindset, Innovation And 
Competitive Advantage (A 
Conceptual Model Of Logistics 
Service Industry). (Sudrajat, 
2015). 

2. Analisis Karakteristik 
Kewirausahaan Sebagai 
Faktor Penentu Pertumbuhan 
Usaha. (Faiz et al., 2015). 

3. Analisis Isi Kualitatif Pesan 
Moral Dalam Film Berjudul Kita 
Versus Korupsi. (Sartika, 2014) 

4. Entrepreneurial Path: 
Decouping The Complexity of 
Entrepreneurial Process. 
(Galanakis & Giourka, 2017). 

5. Connecting Gender Identity, 
Entrepreneurial Training, Role 
models and Intentions. (Feder 
& Antonie, 2017). 

Pembahasan 

Analisis data 

Simpulan 
 

Latar Belakang:  
Rasio entrepreneur di Indonesia masih sedikit 
Pentingnya memahami proses entrepreneurial 

Perlu role model sebagai referensi identitas entrepreneurial 
Jack Ma adalah entrepreneur sukses dari Asia yang mendunia 

Proses entrepreneurial Jack Ma sebagai referensi mengembangkan 
entrepreneurship di Indonesia 

Rumusan Masalah:  
Bagaimana proses entrepreneurial Jack Ma? 


