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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah: 

Gopi dan Ramayah (2007) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Applicability of Theory of Planned Behavior in Predicting Intention to Trade 

Online.” Penelitian yang dilakukan Gopi dan Ramayah dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat untuk menggunakan 

internet dalam perdagangan saham di kalangan investor Malaysia. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah attitude (X1), subjective norm (X2), perceived 

behavioral control (X3), behavioral intention (Z), dan actual usage (Y).  Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 144 responden. Metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada 

para investor di pasar saham Malaysia. Skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert dengan menggunakan skor 1 sampai dengan 7.  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku 

yang dirasakan memiliki hubungan positif langsung terhadap niat perilaku untuk 

menggunakan internet dalam perdagangan saham. Teori perilaku yang 

direncanakan (TPB) dapat digunakan untuk menjelaskan variasi dalam niat 

perilaku dan penggunaan secara aktual. Temuan penelitian menunjukkan sikap 

menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi niat berperilaku.  
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Model analisis pada penelitian Gopi dan Ramayah tersebut dapat dilihat 

pada gambar 2.1. Berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model analisis penelitian Gopi dan Ramayah (2007) 
Sumber: Gopi dan Ramayah (2007) 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

sikap merupakan faktor penting dalam mempengaruhi niat seseorang dalam 

berperilaku. Hubungan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori 

TPB Ajzen sama halnya dengan penelitian ini. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini yaitu Gopi dan Ramayah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

niat untuk menggunakan internet dalam perdagangan saham, sedangkan peneliti 

lebih melihat sikap, norma subjektif, dan presepsi kontrol perilaku terhadap UMKM 

masyarakat. 

Penelitian dari Dahalan, Jaafar, dan Rosdi (2015) yang melakukan 

penelitian dengan judul “Attitude and Entrepreneurial Intention Among Rural 

Community: The Mediating Role of Entrepreneurial Opportunity Recognition”. 

Penelitian yang dilakukan bertujuan meneliti sikap, niat entrepreneurship antara 

masyarakat pedesaan dengan peran mediasi pengakuan terhadap peluang 

kewirausahaan, memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ide yang baik dan 

mengubahnya menjadi sebuah konsep bisnis agar dapat membantu pemerintah 

dalam pengembangan dan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat pedesaan. 
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Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara sikap dan niat 

kewirausahaan.  Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan datanya. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 500 responden sedangkan skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala Likert dengan lima pilihan jawaban. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan regresi linier berganda dengan 

menggunakan program SPSS. Penelitian dilakukan pada tiga distrik yang ada di 

Malaysia, yaitu Lenggong, Temelong, and Durian Pipit. Di distrik Lenggong 

kuesioner disebarkan di enam wilayah, distrik Temelong disebarkan di delapan 

wilayah, dan untuk distrik Durian Pipit penyebaran kuesioner dilakukan pada 

sembilan wilayah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sikap 

yaitu sikap terhadap uang dan sikap terhadap start-up mempengaruhi niat 

kewirausahaan. Hubungan antara sikap menuju start-up dan niat kewirausahaan 

dimediasi oleh pengakuan kesempatan. Hasil ini menunjukkan masing-masing 

variabel bebas memiliki keterkaitan dengan variabel terikatnya. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap uang dan sikap terhadap star-

up mempengaruhi niat seseorang dalam berwirausaha. Hubungan persamaan 

antara penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dengan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data dan sikap terhadap niat dalam berperilaku sama 

halnya dengan penelitian peneliti. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini 

dilakukan pada tiga Distrik sedangkan peneliti hanya melakukan penelitian pada 

satu posto administrativo (kecamatan) 

Kemudian penelitian dari Handaru et al, (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Sikap, Norma Subjektif, Dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Entrepreneur 

Mahasiswa Magister Management”. Penelitian dilakukan dengan tujuan 1) untuk 
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mengetahui gambaran sikap (kewirausahaan), norma subjektif, efikasi diri dan 

intensi entrepreneur pada mahasiswa MM FE UNJ, 2) Untuk mengetahui pengaruh 

sikap (kewirausahaan) yang dikontrol oleh usia terhadap intensi entrepreneur pada 

mahasiswa MM FE UNJ, 3) Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif yang 

dikontrol oleh usia terhadap intensi entrepreneur pada mahasiswa MM FE UNJ, 4) 

Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri yang dikontrol oleh usia terhadap intensi 

entrepreneur pada mahasiswa MM FE UNJ, 5) Untuk mengetahui pengaruh sikap 

(kewirausahaan), norma subjektif, dan efikasi diri yang dikontrol oleh usia pada 

terhadap intensi entrepreneur mahasiswa MM FE UNJ. Penelitian ini dilakukan 

pada 112 siswa bergelar Master di FE Universitas Negeri Jakarta. Penelitian 

merupakan penelitian kuantitaif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Hasil penelitian dari Handaru et al, (2014) menunjukkan bahwa sikap 

positif siswa yang kuat, norma subjektif siswa, efikasi diri merupakan media siswa 

dalam meningkatkan niat kewirausahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

14,6% niat kewirausahaan siswa dibentuk oleh sikap, norma subjektif dan efikasi 

diri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sikap yang 

dikendalikan oleh usia secara signifikan mempengaruhi niat kewirausahaan. 

Norma subjektif yang dikendalikan oleh usia secara signifikan mempengaruhi niat 

kewirausahaan. Efikasi diri yang dikendalikan oleh usia secara signifikan 

mempengaruhi niat kewirausahaan. Sikap, norma subjektif, dan efikasi diri yang 

dikendalikan oleh usia mempengaruhi niat kewirausahaan siswa. Hubungan 

persamaan antara penelitian ini yaitu mengunakan pendekatan kuantitatif dengan 

teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan pengaruh sikap dan norma 

subjektif berpengaruh terhadap niat berwirausaha sama halnya dengan peneliti, 

sedangkan perbedaan penelitian yaitu dalam penelitian peneliti tidak terdapat 
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variabel efikasi diri melaingkan presepsi kontrol perilaku terhadap niat 

berentrepreneur. 

Penelitian dari Amin (2015) yang berjudul “Pengaruh Kepribadian, Sikap 

Dan Persepsi Terhadap Perilaku Kewirausahaan Pelaku Usaha Industri Kecil 

Kerajinan Tangan Dan Handycraft Di Kabupaten Lamongan.” Penelitian dilakukan 

bertujuan untuk menguji pengaruh kepribadian, sikap dan persepsi terhadap 

perilaku kewirausahaan pelaku usaha industri kecil kerajinan tangan dan 

handycraft di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

instrumen penelitiannya adalah kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 67 responden, sedangkan teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel kepribadian, sikap 

dan persepsi terhadap perilaku kewirausahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

apabila variabel kepribadian, sikap dan persepsi ditingkatkan secara bersama-

sama, maka perilaku kewirausahaan ikut meningkat, sebaliknya apabila variabel 

kepribadian, sikap dan persepsi bersama-sama menurun,  maka berdampak pada 

penurunan perilaku kewirausahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

ada kesesuaian persepsi yang sebenarnya di wirausahawan pengrajin tangan dan 

Handycraftdi Kabupaten Lamongan dengan jawaban responden mengenai item 

kuisioner persepsi.  

Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel kepribadian, sikap dan persepsi secara 

parsial terhadap perilaku kewirausahaan. Variabel persepsi adalah variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap perilaku kewirausahaan. Hubungan persamaan 
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penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner hal yang sama dengan peneliti, 

sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti karakteristik, sikap, dan 

presepsi terhadap perilaku kewirausahaan dan menggunakan kerangka konsep 

penelitian yang berbeda. 

Berdasarkan kesimpulan dari keempat jurnal yang digunakan sebagai 

penelitian terdahulu pada peneliti ini yaitu sikap merupakan faktor penting dalam 

mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku, sikap yang dikendalikan oleh 

usia secara signifikan mempengaruhi niat kewirausahaan. Norma subjektif yang  

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian Amin (2015) 
Sumber: Amin (2015) 

dikendalikan oleh usia secara signifikan mempengaruhi niat kewirausahaan. 

Efikasi diri yang dikendalikan oleh usia secara signifikan mempengaruhi niat 

kewirausahaan. Sikap, norma subjektif, dan efikasi diri yang dikendalikan oleh usia 

mempengaruhi niat kewirausahaan siswa, sikap terhadap uang dan sikap 

terhadap star-up mempengaruhi niat seseorang dalam berwirausaha dan terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel kepribadian, sikap dan persepsi secara 

parsial terhadap perilaku kewirausahaan. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa  

sikap berpengaruh signifikan terhadap niat dan perilaku berwirausaha. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1.   Model TPB (Theory of Planned Behavior) 

 Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen sebagai 

perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Theory of Planned Behavior 

merupakan kerangka konsptual yang digunakan untuk meneliti perilaku individu 

dimana melalui Theory of Planned Behavior memungkinkan dapat diketahui faktor 

yang mempengaruhi keputusan individu dalam berperilaku sehingga dapat 

dikatakan individu dalam berperilaku didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan 

rasional (Kumar, 2012). TPB merupakan model yang dihasilkan dari TRA dengan 

mengasumsikan bahwa perilaku tertentu ditentukan oleh niat untuk 

melakukannya. TPB sebagai perluasan TRA karena dalam teori TRA tidak 

terdapat komponen kontrokl perilaku yang dirasakan, sehingga model TRA 

kesulitan dalam menjelaskan perilaku seseorang yang tidak memiliki kontrol atas 

perilakunya (Mok dan Lee, 2013).  

TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat 

berperilaku. Di dalam TPB komponen sikap terhadap perilaku dan norma subjektif 

memiliki kesamaan dengan teori TRA, namun dalam teori TPB ditambahkan 

kontrol perilaku yang dirasakan sebagai komponen yang menentukan niat 

berperilaku (Ajzen, 1991). Model TPB digambarkan sebagai berikut. 



28 
 

 

Gambar 2.3 Model Theory of Planned Behavior 
Sumber: Ajzen (1991) 
 

2.2.2. Niat Berperilaku 

Niat berperilaku merupakan ukuran dari kesediaan individu untuk 

melakukan perilaku yang diinginkan. Berdasarkan pemikiran model TPB maka 

niat berperilaku merupakan prediktor yang kuat menentukan perilaku. Seseorang 

yang memiliki niat perilaku tinggi akan memungkinkan orang tersebut terlibat atau 

melakukan perilaku tersebut (Mok dan Lee, 2013). TPB terdiri dari tiga konstruk 

yang masing-masing merupakan determinan yang menentukan niat berperilaku 

seseorang, yaitu: 

1. Konstruk pertama adalah sikap (attitude) yang mendefinisikan sebagai 

sejauh mana seseorang mengevaluasi atau menilai perilaku tersebut 

menguntungkan atau tidak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, 

baik atau buruk, berbahaya atau bermanfaat, suka atau tidak suka 

terhadap objek akan memediasi semua tanggapan ke objek. Sikap 

menjadi determinan yang menentukan niat berperilaku seseorang 

(Hasbullah et al, 2014). Sikap merupakan langkah-langkah dari keyakinan 
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perilaku seseorang, hal ini merupakan fungsi individu yang merasakan 

kemungkinan hasil dari perilaku yang akan dilakukan serta evaluasinya 

(Mok dan Lee, 2013).   

2. Konstruk kedua adalah subjective norms (norma subjektif) adalah acuan 

yang berasal dari lingkungan sosial yang memberikan pengaruh 

seseorang dalam berperilaku. TPB mengemukakan bahwa seseorang 

dapat memiliki keyakinan berdasarkan apa yang diharapkan orang lain 

pada orang tersebut. Orang dapat memiliki sikap yang baik terhadap 

objek tertentu, namun jika ada tekanan dari orang lain untuk tidak 

melakukannya, maka orang tersebut akan memilki sikap yang negatif 

(Hasbullah et al, 2014). Norma subjektif mengukur efek dari pengaruh 

sosial yang diberikan pada individu (Mok dan Lee, 2013).  

3. Konstruk ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavior 

control) yaitu merasakan kemudahan atau kesulitan dalam menjalankan 

perilaku. Perilaku yang dirasakan dapat menjadi cerminan dari keyakinan 

terhadap ketersediaan sumber daya serta kesempatan untuk melakukan 

perilaku tertentu (Hasbullah et al, 2014). Kontrol perilaku yang dirasakan 

merupakan ukuran dari persepsi seseorang tentang kemudahan dan 

kesulitan ketika akan melakukan perilaku tertentu. Sejauh mana 

seseorang berhasil mengubah niat berperilakunya menjadi perilaku aktual 

sangat bergantung pada kontrol perilaku yang dirasakan (Mok dan Lee, 

2013). 

Senada dengan pernyataan di atas, Pangestu dan Rusmana (2012) juga 

menyatakan bahwa Theory of Planned Behavior adalah sebuah teori yang 

menerangkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya 
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niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 

faktor penentu yaitu: 

1. Behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku  

dan evaluasi atas hasil tersebut (beliefs strength and outcome  

evaluation);  

2. Normative beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain  

dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normatif beliefs and 

motivation to comply); dan  

3. Control beliefs, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang  

mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control 

beliefs) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung 

dan menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 

 Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat 

berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Secara berurutan, 

behavioral beliefs menghasilkan sikap terhadap perilaku positif atau negatif, 

normative beliefs menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (perceived 

social pressure) atau norma subyektif (subjective norm), dan control beliefs 

menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol keperilakuan yang 

dipersepsikan Ajzen dalam Pangestu dan Rusmana (2012). 

 

2.2.3. Entrepreneur 

2.2.3.1. Definisi Entrepreneur 

 Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis entreprendre yang dapat 

didefinisikan sebagai seorang yang mampu menciptakan lapangan kerja baru dan 

mencari cara-cara atau teknik yang lebih baik dalam pemanfaatan sumber daya, 
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memperkecil pemborosan, serta menghasilkan barang atau jasa dalam upaya 

memuaskan kebutuhan orang lain (Wibowo dan Kusrianto, 2010:11). Seorang ahli 

ekonomi dari Austria bernama Joseph Schumpter mendefinisikan entrepreneur 

sebagai seorang yang ingin dan mampu untuk melakukan perombakan sistem 

ekonomi, mengubah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah inovasi yang 

sukses. Inovasi tersebut dapat berwujud: 1) produk baru baik berupa barang atau 

jasa; 2) organisasi atau manajemen baru; 3) cara berproduksi yang baru; 4) 

menggunakan bahan baku yang baru (Wibowo dan Kusrianto, 2010:11-12).  

Menurut Aprijon (2013) entrepreneur merupakan seseorang yang 

membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material dan aset lainnya pada suatu 

kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, 

serta dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi dan aturan baru. 

Kata “entrepreneur” dalam entrepreneurship dapat diartikan sebagai individu yang 

melakukan inovasi, keuangan dan ketajaman bisnis dalam upaya untuk mengubah 

inovasi menjadi barang ekonomi dan hasil dari salah satu upaya dalam 

entrepreneur mungkin penciptaan organisasi baru atau revitalisasi organisasi yang 

ada dalam menganggapi peluang yang dirasakan (Olorundare dan Kayode, 2014). 

Aprilianty (2012) mendefinisikan entrepreneur atau wirausahawan adalah 

seseorang yang mengembangkan produk baru atau ide baru dan membangun 

bisnis dengan konsep baru. Dalam hal ini akan menuntut sejumlah kreativitas dan 

suatu kemampuan untuk melihat pola-pola dan trend-trend yang berlaku untuk 

menjadi seorang wirausahawan. Eroglu dan Picak (2011) menjelaskan bahwa 

entrepreneur adalah orang yang terbiasa menciptakan dan berinovasi untuk 

membangun sesuatu yang bernilai dan peluang diakui di sekitar yang dirasakan.  
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Hisrich dalam Eroglu dan Picak (2011) menyatakan bahwa entrepreneur 

akan ditandai dengan seseorang yang menunjukkan inisiatif dan berpikir kreatif, 

mampu mengatur mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya 

dan situasi yang ada ke kegiatan praktis dan siap menerima risiko serta kegagalan. 

Uraian tersebut sejalan dengan pernyataan dari Sonny et al, (2012) yang 

menjelaskan bahwa entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil 

risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan, bermental mandiri dan 

berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam 

kondisi tidak pasti. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai entrepreneur dapat 

dijelaskan seorang entrepreneur memiliki kemampuan mengubah sesuatu 

menjadi lebih baik atau menciptakan seseuatu yang benar-benar baru, berjiwa 

kreatif dan inovatif. Seorang entrepreneur akan mampu menentukan cara produksi 

baru atau inovasi yang harus dilakukan terhadap suatu produk sehingga mampu 

menciptakan nilai tambah terhadap produk tersebut. 

 

2.2.3.2. Ciri dan Sifat Entrepreneur 

Menurut Soegoto (2011:6) masing-masing ciri pada seorang entrepreneur 

akan diikuti oleh sifat yang sesuai dengan ciri tersebut.  Terdapat beberapa ciri 

dan sifat dari seorang entrepreneur yang ditunjukkan oleh tabel 2.1. berikut. 
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Tabel 2.1 Ciri dan Sifat Entrepreneur 

No. Ciri Sifat 

1. Percaya diri Keyakinan, kemandirian, individualitas, dan 
optimisme 

2. Berorientasi tugas dan 
hasil 

Kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada 
laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, 
memiliki tekad yang kuat, suka bekerja 
keras, energik dan memiliki inisiatif 

3. Pengambil resiko Memiliki kemampuan mengambil resiko dan 
suka pada tantangan 

4. Kepemimpinan Berjiwa pemimpin, dapat bergaul dengan 
orang lain dan suka terhadap saran atau 
kritik yang membangun 

5. Keorisinilan Memiliki inovasi dan kreatifitas tinggi, 
fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan 
bisnis yang luas 

6. Berorientasi ke masa 
depan 

Persepsi dan memiliki cara pandang atau 
cara pikir yang berorientasi ke masa depan 

7. Jujur dan tekun Mengutamakan kejujuran dalam bekerja dan 
tekun dalam menyelesaikan pekerjaan 

Sumber: Soegoto (2011:6) 

Siswadi (2013) menguraikan bahwa ciri-ciri dari sikap mental para 

wiraswastawan meliputi: 

1. Memiliki kepribadian yang unggul, yaitu berdaya pikir positif, mampu 

merumuskan tentang apa yang dicita-citakan (tujuan hidup), dapat serta 

mampu menempatkan: waktu pencapaian dan kesempatan, serta 

melakukannya. 

2. Mengenal diri sendiri, yang berarti dapat memilih dan menentukan kegiatan 

yang sesuai, serasi dengan kemampuan diri sendiri, mengetahui 

kesempatan, kecakapan dan kemampuan diri sendiri, mengakui, 

mengetahui dan menyadari kekurangan diri sendiri, dapat menilai, 

menghargai dan memanfaatkan modal atau kekayaan dan kekuatan yang 

dimiliki diri sendiri. 

3. Memiliki keahlian khusus atau faktor tertentu 

4. Kemauan dan kesediaan untuk: belajar terus dan bekerja keras 
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5. Memiliki kekayaan yang berupa kekayaan mental, spiritual serta kekayaan 

material 

6. Mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada dan 

kemungkinan-kemungkinan hambatan yang mungkin terjadi. 

Aprilianty (2012) menyatakan bahwa wirausahawan yang berhasil, salah 

satu kuncinya adalah memiliki kepribadian yang unggul. Kepribadian tersebut 

kadangkala membedakannya dari kebanyakan orang. Gambaran ideal seorang 

wirausahawan adalah orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya, 

tetap mampu berdiri atas kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari 

kesulitan yang dihadapi, termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan siapapun. 

Bahkan dalam keadaan yang biasa (tidak darurat), mampu menjadikan dirinya 

maju, kaya, berhasil lahir dan batin.  

Namun, Hongdiyanto (2014) menyatakan bahwa tidak semua orang 

memiliki keberanian ataupun kemampuan untuk mengambil keputusan yang 

mengandung risiko. Keberanian inilah yang menjadi perbedaan seberapa besar 

imbal balik yang diharapkan dari pendapatan. Seperti yang telah diketahui 

bersama dalam hukum ekonomi, risiko yang besar berbanding lurus dengan 

pendapatan. Peluang mendapatkan pendapatan yang lebih dengan menjadi 

seorang entrepreneur lebih besar apabila dibandingkan dengan gaji menjadi 

seorang pegawai. Orang seperti inilah, yang mempunyai mimpi untuk memiliki 

usaha sendiri, mengikuti kata hati dan ide, berani untuk mewujudkan mimpinya, 

disebut memiliki entrepreneurial spirit. Dengan keberanian tersebut, kepemilikan 

akan pendapatan yang lebih besar dapat dicapai, tentunya juga berbanding lurus 

dengan tanggung jawab yang dapat diberikan kepada keluarga serta karyawan 

yang dimilikinya. 
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2.2.3.3. Karakteristik Entrepreneur 

Sarwoko et al, (2013) mengemukakan karakteristik entrepreneur yang 

dapat menentukan keberhasilan bisnis adalah: 

1. Faktor pikologis 

Faktor psikologis merupakan karakteristik individu yang dapat menentukan 

keberhasilan bisnis, meliputi: kebutuhan untuk berprestasi, locus of control, 

dan karakter pribadi. 

2. Faktor pendidikan  

Faktor pendidikan merupakan karakteristik yang dapat menjadi determinan 

dalam menentukan keberhasilan bisnis. Semakin tinggi pendidikan 

entrepreneur akan memiliki dampak yang baik dalam entrepreneur karena 

mencerminkan fakta sebagai seorang individu yang memiliki keunggulan 

dari segi pengetahuan. 

Adapun tipe karakteristik entrepreneur menurut Sarwoko et al, (2013) 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Atribut meliputi: usia, jenis kelamin, agama, 

pengaruh keluarga; dan 2) Kualifikasi meliputi pendidikan dan pengalaman bisnis. 

Sonny et, (2012) mengemukakan terdapat 17 karakteristik yang melekat pada diri 

entrepreneur, yaitu: 

1. Komitmen total, determinasi, dan keuletan hati 

Entrepreneur adalah mereka yang memiliki komitmen total dan determinasi 

untuk maju sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan. Kesulitan yang 

timbul tidak membuat surut semangat entrepreneur untuk terus berkreasi 

dan berinovasi. 
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2. Dorongan kuat untuk berprestasi 

Entrepreneur adalah orang yang berani memulai sendiri, tidak terlalu 

tergantung pada orang lain, yang digerakkkan oleh keinginan kuat untuk 

berkompetisi, melampaui standar yang ada dan mencapai sasaran. 

3. Berorientasi pada kesempatan dan tujuan 

Entrepreneur adalah orang yang berani memulai sendiri, tidak terlalu 

bergantung pada orang lain, yang digerakkan oleh keinginan kuat untuk 

berkompetisi, melampaui standar yang adil dan mencapai sasaran. 

4. Inisiatif dan tanggung jawab 

Entrepreneur adalah pribadi yang independen, bergantung pada dirinya 

sendiri dan secara aktif mengambil inisiatif untuk memecahkan masalah. 

5. Pengambilan keputusan yang konsisten 

Entrepreneur merupakan seseorang yang tidak mudah terintimidasi oleh 

situasi yang sulit, karena merupakan pribadi yang percaya diri dan optimis. 

6. Mencari umpan balik 

Entrepreneur yang efektif adalah pembelajar yang cepat karena memiliki 

keinginan yang kuat untuk mengetahui bagaimana bertindak dengan benar 

dan memperbaiki kinerjanya. Umpan balik adalah sentral dari 

pembelajaran seorang entrepreneur. 

7. Internal locus of control 

Entrepreneur yang sukses menyakini diri mereka sendiri. Seorang 

entrepreneur tidak percaya bahwa keberhasilan atau kegagalan 

dipengaruhi oleh takdir, keberuntungan, dan kekuatan lainnya. 

Entrepreneur memiliki kepercayaan bahwa pencapaian yang diperoleh 

merupakan hasil pengendalian dan pengaruh diri. Entrepreneur juga 
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menyakini bahwa mereka dapat mengendalikan lingkungan melalui 

berbagai aktivitas yang dilakukan. 

8. Toleransi terhadap ambiguitas 

Entrepreneur selalu menghadapi kondisi ketidakpastian, hal ini terjadi 

karena kurangnya informasi yang diperlukan untuk memetakan situasi. 

Entrepreneur dengan tolerasi yang tinggi terhadap ambiguitas akan 

menanggapi kondisi tersebut dengan upaya-upaya terbaik untuk 

mengatasinya. 

9. Pengambilan resiko yang terkalkulasi 

Entrepreneur bukanlah penjudi, karena ketika mereka terlibat dalam suatu 

bisnis maka telah diperhitungkan dengan pemikiran yang matang, karena 

entrepreneur menghindari resiko yang tidak perlu. 

10. Integritas dan reliabilitas 

Karakteristik ini merupakan kunci kesuksesan relasi antara pribadi dan 

bisnis yang membuat entrepreneur dapat bertahan lama. 

11. Toleransi terhadap kegagalan 

Kegalan adalah hal yang biasa bagi entrepreneur, karena merupakan 

bagian dari pengalaman pembelajaran. Entrepreneur yang efektif adalah 

cukup realistis dalam menghadapi kesulitan. Entrepreneur tidak menjadi 

kecewa, terpukul, atau depresi ketika menghadapi kegagalan. Sebaliknya, 

entrepreneur terus mencari kesempatan untuk menyadari bahwa banyak 

pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan daripada keberhasilan. 
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12. Energi tingkat tinggi 

Entrepreneur sering menghadapi beban kerja yang berat dan tingkat stres 

yang tinggi, namun entrepreneur selalu memiliki energi tinggi untuk 

menghadapinya. 

13. Kreatif dan inovatif 

Entrepreneur yang sukses adalah individu yang kreatif dan inovatif. 

Kreatifitas dapat dipelajari dan dilatih serta merupakan kunci sukses dalam 

struktur ekonomi masa kini.  

14. Visi 

Entrepreneur mengetahui arah bisnis yang akan dijalani. Visi 

dikembangkan sepanjang waktu yang menentukan eksistensi bisnisnya di 

masa depan. 

15. Independen 

Entrepreneur menginginkan kebebasan dalam mengembangkan bisnis. 

Entrepreneur tidak menginginkan birokrasi yang rumit sehingga dapat 

menghambat aktivitasnya. 

16. Percaya diri dan optimis 

Entrepreneur selalu menghadapi berbagai tantangan tetapi hal tersebut 

tidak membuat kehilangan kepercayaan diri dan pesimis. Entrepreneur 

selalu percaya diri dan optimis bahwa segala kesulitan yang menghadang 

dapat diatasi. 

17. Membangun tim 

Meskipun entrepreneur selalu menginginkan otonomi tetapi tidak 

membatasi keinginannya untuk membangun entrepreneurship yang kuat. 
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Entrepreneur yang sukses membutuhkan tim yang handal serta dapat 

menangani pertumbuhan dan perkembangan usaha. 

Handaru et al, (2015) mengidentifikasikan terdapat hanya enam 

karakteristik entrepreneur, yang meliputi tidak mudah menyerah dalam mencapai 

tujuan (need for achievement), sikap entrepreneurdalam mengelola usahanya 

(locus of control), memiih suatu tantangan namun cukup kemungkinan untuk 

berhasil (risk taking propensity), kemampuan unutuk berhubungan dengan 

sesuatu yang tidak bisa diprediksi (tolerence for ambiguity), dapat menciptakan 

barang dan jasa baru (innovativeness), memiliki percaya diri yang tinggi akan 

keberhasilan usahanya (confidence). 

 

2.2.3.4. Proses Entrepreneur 

Terdapat empat fase dalam proses entrepreneur, mulai dari identifikasi dan 

evaluasi peluang, pengembangan rencana bisnis, penentuan sumber daya yang 

dibutuhkan, serta pengelolaan perusahaan yang dibentuk (Wijatno, 2009:11). 

Keempat fase tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Fase-fase Entrepreneurial 
Sumber: Wijatno (2009:12) 

 
 

Berdasarkan gambar 2.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fase pertama identifikasi dan evaluasi peluang. Fase ini merupakan fase  

yang tersulit karena peluang bisnis yang bagus tidak muncul begitu saja 

namun merupakan kejelian entrepreneur terhadap lingkungannya. 

2. Fase kedua adalah mengembangkan rencana bisnis dalam rangka  

memanfaatkan peluang. Suatu rencana bisnis diperlukan untuk 

memanfaatkan peluang dan menetapkan sumber daya yang diperlukan, 

memperoleh sumber daya tersebut, dan mengelola dengan baik usaha 

yang terbentuk. 

3. Fase ketiga adalah menentukan sumber daya yang diperlukan dalam  

rangka memanfaatkan peluang yang ada. Proses ini dimulai dengan 

menilai sumber daya yang dimiliki seorang entrepreneur.  

4. Fase keempat adalah mengevaluasi usaha yang terbentuk. Setelah  

Identifikasi dan evaluasi peluang 

Pengembangan rencana bisnis 

Penentuan sumber daya yang 
dibutuhkan 

Pengelolaan perusahaan yang 
dibentuk 
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memperoleh sumber daya, entrepreneur menggunakan sumber daya ini 

untuk mengimplementasikan rencana bisnisnya (Wijatno, 2009:12). 

Proses untuk mengembangkan sebuah usaha baru terjadi pada proses 

kewirausahaan (entreupreneur process), yang melibatkan lebih dari sekedar 

penyelesaian masalah dalam suatu posisi manajemen. Seorang pengusaha harus 

menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sebuah peluang dengan 

mengatasi kekuatan yang menghalangi terciptanya suatu yang baru. Proses ini 

memilki empat tahap yang berbeda: 1) Identifikasi dan evaluasi peluang, 2) 

Pengembangan rencana bisnis, 3) Penetapan sumber daya yang dibutuhkan, 4) 

Manajemen perusahaan yang dihasilkan (Rosmiati et al, 2015). 

Identitas peluang dan evaluasi merupakan tugas yang sangat sulit. 

Sebagian besar peluang bisnis yang baik tidak muncul secara tiba-tiba melainkan 

merupakan hasil ketajaman seseorang pengusaha melihat kemungkinan pada 

beberapa kasus, pembentukan mekanisme yang dapat mengidentifikasikan 

peluang potensi. Prospektif kewirausahaan dapat disajikan dalam Tabel di bawah 

ini (Rosmiati et al, 2015): 

Tabel 2.2 Prospektif Kewirausahaan 

Identifikasi dan 
Evaluasi Peluan 

Pengembangan 
Rencana Bisnis 

Kebutuhan Sumber 
Daya 

Pengelolaan 
Perusahaan 

Penilaian 
peluang 

 Halaman judul 

 Daftar isi 

Menentukan 
sumber daya 

Mengembangkan 
gaya manajemen 

Penciptaan dan 
jejak peluan 

 Ringkasan 
Eksekutif 

 Bagian Utama 

Menentukan 
sumber daya yang 
ada 

Memahami variabel 
kunci untuk sukses 

Nilai peluang 
yang rill dan 
diketahui 

 Deskripsi bisnis 

 Diskripsi industri 

 Perencanaan 
teknologi 

 Rencana 
pemasaran 

 Rencana 
organisasi 

Mengidentifikasikan 
kesenjangan 
sumber daya yang 
berbeda 

Mengidentifikasikan 
masalah dan 
potensi masalah 
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Risiko dan 
pengembalian 
dari peluang-
peluang bisnis 

 Rencana 
keuangan 

 Rencana produksi 

 Rencana operasi 

Mengembangkan 
akses teknologi 
sumber daya yang 
dibutuhkan 

 

Sumber: Rosmiati et al, (2015) 

Sedangkan menurut Srie Sulastri dalam Estrirahayu et al, (2012) 

pengembangan kewirausahaan di awali dari proses sebagai berikut: 

1. Proses Inovasi 

Faktor yang mendorong terjadinya inovasi, yaitu keinginan berprestasi, 

adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, dan pengalaman. 

2. Proses Pemicu 

Faktor yang mendorong seseorang terjun ke dunia bisnis yaitu adanya 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang ada, terjadinya pemutusan 

hubungan kerja, keberanian menanggung resiko, dan komitmen yang 

tinggi terhadap bisnis. 

3. Proses Pelaksanaan 

Faktor yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis yaitu kesiapan 

mental wirausaha secara total, adanya manager sebagai pelaksana 

kegiatan, dan adanya visi jauh kedepan untuk mencapai keberhasilan. 

4. Proses Pertumbuhan 

Proses pertumbuhan didorong faktor organisasi, yaitu adanya tim yang 

kompak dalam menjalankan usaha, adanya strategi yang mantap, adanya 

struktur dan budaya organisasi yang baik dan adanya produk yang menjadi 

unggulan. 

Berdasarkan uraian tersebut, kemudian Estrirahayu et al, (2012) 

menjelaskan bahwa secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha terdiri 

dari: 
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1. Tahap Memulai 

Tahap ini dimana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha 

mempersiapkan segala seuatu yang diperlukan, di awali dengan 

melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha 

baru atau melakukan franchising. Juga memilih usaha yang akan 

dilakukan apakah di bidang pertanian, industri atau manufaktur, 

maupun produksi atau jasa. 

2. Tahap Melaksanakan Usaha 

Pada tahap ini wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait 

dengan usahanya. Mencakup aspek-aspek; pembiayaan, SDM, 

kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana 

pengambilan resiko dan mengambil keputusan pemasaran dan 

melakukan evaluasi. 

3. Mempertahankan Usaha 

Tahap ini merupakan tahapan dimana wirausahawan berdasarkan hasil 

yang telah dicapai untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang 

dihadapi. 

4. Mengembangkan Usaha 

Tahapan ini menunjukkan jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau 

mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha 

yang menjadi salah satu pilihan yang mungkin di ambil. 

 

2.2.3.5. Faktor Pembentuk Entrepreneur 

Menurut Soegoto (2011:12) seorang entrepreneur harus memiliki faktor-

faktor pada dirinya sebagai berikut. 
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1. The creavity, yaitu kreatif menghasilkan sesuatu yang baru dengan  

menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh 

wirausahawan semata namun juga audiens yang akan menggunakna hasil 

kreasi tersebut. 

2. The commitment, yaitu memiliki komitmen yang tinggi terhadap apa yang  

ingin dicapai dan dihasilkan dari waktu dan usaha yang ada. 

3. The risk, yaitu siap menghadapi resiko yang mungkin timbul, baik resiko 

keuangan, fisik, dan resiko sosial. 

4. The reward dimana reward yang utama adalah independensi atau  

kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi, sedangkan reward 

berupa uang biasnaya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan 

usahanya. 

 

2.2.4. Behaviour Entrepreneur 

2.2.4.1. Definisi Behaviour Entrepreneur 

Setiawan (2012:348) menjelaskan bahwa sebagian cerdik pandai atau 

kaum intelektual menjelaskan bahwa setiap orang seharusnya memiliki jiwa, 

perilaku dan prakarsa wirausaha. Jiwa dan perilaku kewirausahaan jelas hanya 

akan terbangun apabila dijalankan dari mulai kreativitas dan inovasi. Ciri-ciri 

wirausahawan sendiri adalah memiliki tujuan yang berkelanjutan, tekun, memiliki 

pengetahuan bisnis, mampu mengatasi kegagalan, mampu mengendalikan, 

berani mengambil risiko, memiliki alternatif solusi dalam memecahkan masalah, 

bergerak cepat berdasarkan inisiatif, energik, komunikatif dan konsultatif, sehat 

jasmani dan mental, toleransi terhadap ketidakpastian, percaya diri, komitmen, 

bertanggung jawab, tidak tergantung pada yang lain, fleksibel, memiliki 
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keingintahuan dan hasrat mencipta yang tinggi, positive thinking, aktif dalam 

jejaring dan organisasi, inovatif, serta memiliki pengetahuan bisnis. Hal ini 

tentunya semua itu perlu dibingkai dengan moral dan etika yang berprinsip 

kebenaran dan keadilan. 

Perilaku usaha dinyatakan oleh Thobias et al, (2013) sebagai semangat, 

kemampuan, sikap, perilaku individu dalam menangani usaha atau kegiatan yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, 

dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Menurut Robbins perilaku berkenaan dengan tindakan-tindakan manusia 

yang dapat diamati dan diukur. Tindakan-tindakan manusia disini dapat berupa 

belajar, bekerja, mangkir, istirahat, memimpin, motivasi dan sebagainya. Kata ke 

wirausahaan sendiri merupakan keberanian, keutamaan serta keperkarsaan 

dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan 

kekuatan yang ada pada dirinya sendiri (Amin, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas, maka Amin (2015) menjelaskan bahwa 

perilaku kewirausahaan merupakan tindakan-tindakan manusia yang dapat diukur 

yang dilakukan dengan keberanian, keutamaan serta keperkasaan dalam 

memenuhi kebutuhan dan permasalahan dengan kemampuan dan kekuatan yang 

berasal dari diri sendiri. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dan permasalahan 

hidup yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan bisnis seperti proses dalam 

pembentukan suatu produk. 

Pendekatan perilaku dalam konsep entrepreneurship seperti halnya 

pendekatan trait lebih menekankan perilaku apa saja yang menjadi penentu dalam 

kewirausahaan yang sukses. Dalam pendekatan ini, mitos-mitos mengenai 
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kewirausahaan dipatahkan. Misalnya kewirausahaan itu tidak dapat dipelajari. 

Justru pendekatan perilaku lebih menekankan peluang bagi siapa saja untuk 

belajar entrepreneur (Helmi, 2011). Berdasarkan beberapa uraian definisi perilaku 

wirausaha, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku entrepreneur merupakan 

tindakan-tindakan manusia yang dapat diukur yang dilakukan dengan keberanian, 

keutamaan serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan dan permasalahan 

terkait kegiatan-kegiatan bisnis dengan kemampuan dan kekuatan yang berasal 

dari diri sendiri. 

 

2.2.4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Behaviour Entrepreneur 

Seorang entrepreneur adalah seorang yang menerapkan kemampuannya 

untuk mengatur, menguasai alat-alat produksi dan menghasilkan hasil yang 

berlebihan yang selanjutnya dijua atau ditukarkan dan memperoleh pendapatan 

dari usahanya (Amin, 2015). Prawirokusumo dalam Handaru et al, (2015) 

menjelaskan bahwa di dalam diri seorang entrepreneur terdapat hal yang sangat 

melekat, yaitu wirausaha memiliki kecenderung risk taker yang dapat 

mengakomodasi atau menyesuaikan diri dari perubahan-perubahan dan para 

entrepreneur mampu mengembangkan potensi dirinya. 

Kemudian mengutip dari Hisrich, Peters dan Shepherd menyatakan bahwa 

budaya juga mampu membedakan perusahaan dijalankan secara kewirausahaan 

dan dikelola secara tradisional.Sebuah perusahaan dengan orientasi 

kewirausahaan terhadap budaya mendorong karyawan untuk menghasilkan ide-

ide, percobaan dan terlibat dalam tugas-tugas lain yang mungkin menghasilkan 

output kreatif. Kemudian Pinem menyebutkan bahwa faktor lingkungan juga 

memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan jiwa kewirausahaan, faktor 
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tersebut adalah budaya karena dalam budaya tersimpan nilai-nilai apa yang 

dianggap baik. Selanjutnya dari Stringa menambahkan bahwa faktor demografi 

seperti jenis kelamin, umur, status sosial, tingkat pendidikan dan entrepreneurial 

culture yang melekat pada karakteristik entrepreneur (Handaru et al, 2015). 

Wijayanti dan Kistyanto (2013) menguraikan bahwa dalam pembentukan 

perilaku kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh pedoman, pengharapan, dan 

nilai, baik yang berasal dari pribadi maupun kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam membentuk dan mengarahkan seorang individu untuk berperilaku 

kewirausahaan sangatlah dipengaruhi oleh budaya perusahaan, khususnya 

budaya kewirausahaan perusahaan. 

 

2.2.4.3. Pengukuran Behaviour Entrepreneur 

Adinoto (2013) menjelaskan bahwa perilaku kewirausahaan dikaitkan 

dengan faktor inovasi (innovation), kemampuan yang proaktif (proactiveness), dan 

keberanian mengambil risiko (risk taking). Intensitas ekstensi faktor-faktor tersebut 

dinilai akan berdampak pada kepekaan organisasi atau individu dan 

mempengaruhi dealer trust maupun pembeli terhadap perusahaan. Setyorini 

(2013) menambahkan bahwa keberhasilan seseorang dalam menjalankan 

usahanya ditentukan oleh faktor dari dalam diri wirausaha tersebut. Kepribadian 

wirausaha merupakan faktor utama sedangkan faktor-faktor lain merupakan 

pendukung yang antara lain adaIah kemampuan, teknologi, dan faktor lain. 

Perilaku ini dilandasi oleh spirit entrepreneurship. 

Perilaku kewirausahaan diukur dengan mendasarkan diri pada 

karakteristik yang dimiliki oleh individu yang terjun dalam dunia ini. Menurut 
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Sukardi dalam Setyorini (2013) menjelaskan bahwa perilaku entrepreneurn diukur 

dengan menggunakan beberapa aspek yaitu: 

1. Selalu tanggap terhadap peluang atau kesempatan berusaha maupun 

yang berkaitan dengan perbaikan kinerjanya yang ditandai dengan sifat 

instrumental. 

2. Ada usaha untuk terus-menerus memperbaiki prestasi, mempergunakan 

umpan balik, menyukai tantangan dan berupaya agar hasil kerjanya selalu 

lebih baik. Tingkah laku ini disebut dengan tingkah laku prestatif yang 

didukung oleh sifat prestatif.  

3. Melakukan usaha-usaha untuk meperluas Jaringan sosialnya, membina 

kenalan, mencari kenalan dan berusaha menyesuaikan diri dalam segala 

kesempatan. 

4. Dalam berusaha selalu ada usaha untuk selalu terlibat dalam situasi kerja, 

tidak mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai. Seakan-akan memiliki 

tenaga untuk terlibat terus-menerus dalam kerja. Tingkah laku ini disebut 

dengan tingkah laku kerja keras. 

5. Berusaha untuk selalu optimis bahwa usahanya akan memberi hasil. 

Dalam aktualisasinya adalah dirinya yakin, jarang terlihat ragu-ragu. 

Tingkah laku ini ditandai dengan keyakinan diri. 

6. Tidak mudah khawatir tentang situasi yang serba tidak pasti apakah 

usahanya akan bisa membuahkan hasil. Ada keberanian mengambil risiko 

dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kegagalan. Tingkah laku 

ini merupakan pengambilan resiko yang diperhitungkan. 

7. Sifat swa kendali yaitu benar-benar menentukan apa yang harus dilakukan 

dan bertanggungjawab pada dirinya sendiri. 
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8. Ada usaha keras untuk mencari cara-cara baru guna memperbaiki 

kinerjanya. Keterbukaan pada gagasan, pandangan dan penemuan-

penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. 

Tidak terfokus pada pola lama, tapi berusaha mengembangkan ide baru. 

Tingkah laku ini disebut dengan tingkah laku inovatif  

9. Memiliki tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan kegagalan merupakan 

tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu ada kesenangan karena dapat 

mengambil keputusan untuk bertindak dan tidak tergantung kepada orang 

lain. 

2.2.5. Niat Entrepreneur 

2.2.5.1. Definisi Niat Entrepreneur 

Niat entrepreneur menunjukkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan 

atau perilaku entrepreneur. Motivasi entrepreneur merupakan salah satu proses 

yang membentuk niat entrepreneur (Maehara dan Yuliati, 2013). Niat juga 

dipandang sebagai suatu minat yang muncul dari dalam diri. Minat merupakan 

sesuatu yang membangkitkan perhatian pada sesuatu hal. Minat akan 

mengindikasikan apa yang diinginkan atau dilakukan orang atau apa yang 

disenangi. Seseorang yang berminat pada suatu hal, maka segala tindakan atau 

apa yang dilakukan akan mengarahkannya pada minatnya tersebut (Aprilianty, 

2012).   

Sandjaja dalam Siswadi (2013) menjelaskan bahwa minat merupakan 

suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari 

maupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Minat juga diartikan 

sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan. Selain itu, minat juga 

merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu 
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aktivitas diserta dengan rasa senang. Kemudian Ajzen menyebut bahwa niat 

adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang 

kemudian disebut dengan intensi. Intensi merupakan komponen yang dapat 

mempengaruhi perilaku dan berindikasi seberapa keras orang bersedia untuk 

mencoba dan melakukan tingkah laku tertentu (Musdalifah, 2015). 

Lebih lanjut, Musdalifah (2015) menguraikan bahwa intensi dipandang 

sebagai ubahan yang paling dekat dari individu untuk melakukan perilaku, maka 

dengan demikian intensi dapat dipandang sebagai hal yang khusus dari keyakinan 

yang obyeknya selalu individu dan atribusinya selalu perilaku. Intensi memainkan 

peranan yang khas dalam mengarahkan tindakan, yakni menghubungkan antara 

pertimbangan mendalam yang diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan 

tindakan tertentu. 

Handaru et al, (2015) menjelaskan bahwa intensi merupakan suatu 

komponen yang ada pada diri individu yang mengacu pada keinginan untuk 

melakukan tingkah laku tertentu. Pada Theory of Planned Behavior (TPB), niat 

untuk entrepreneur dan keputusan untuk melakukan operasi bisnis tergantung 

pada sikap kewirausahaan (attitude), kemudian bagaimana merasakan tekanan 

sosial berpengaruh terhadap perilaku kewirausahaan (subjective norm) dan 

bagaimana persepsi mengontrol perilaku (perceived behavior control) 

(Firmansyah, 2013).  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa niat 

kewirausahaan merupakan suatu kecenderungan individu yang keluar dari dalam 

diri seseorang sebagai wujud dari keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau 

perilaku dalam entrepreneur. Hal tersebut kemudian dilakukan dengan berusaha 

untuk mencari maupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam suatu bidang bisnis. 
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2.2.5.2. Pengukuran Niat Ber-Entrepreneur 

Fauzi et al, (2015) menjelaskan bahwa niat kewirausahaan tergantung 

pada tiga unsur sesuai dengan Shapero’s Entrepreneurial Event Model (SEE), 

adapun tiga unsur tersebut adalah persepsi keinginan tersebut, kecenderungan 

untuk bertindak, dan persepsi kelayakan. Sedangkan menurut model perilaku, niat 

dijelaskan oleh sikap subjek terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi 

kontrol perilaku subjek. Sedangkan menurut Bird dalam Fauzi et al, (2015) bahwa 

niat kewirausahaan didasarkan pada kombinasi dari dua faktor yaitu personal dan 

kontekstual. 

Vemmy menjelaskan bahwa niat entrepreneur pada seseorang dapat 

ditinjau dari empat dimensi yaitu desires, preferences, plans dan behavior 

expectancies (Handaru et al, 2015).  

1. Desires adalah sesuatu dalam diri seseorang yang berupa keinginan atau  

hasrat yang tinggi untuk memulai suatu usaha.  

2. Preferences adalah sesuatu dalam diri seseorang yang menunjukkan 

bahwa memiliki usaha atau bisnis yang mandiri adalah suatu kebutuhan 

yang harus dicapai.  

3. Plans merujuk pada harapan dan rencana yang ada dalam diri seseorang 

untuk memulai suatu usaha di masa yang akan datang.  

4. Behavior expectancies adalah tinjauan atas suatu kemungkinan untuk 

entrepreneur dengan diikuti oleh target dimulainya sebuah usaha bisnis. 

Sedangkan menurut Linan dan Chen dalam Handaru et al, (2015) 

menjelaskan bahwa dalam mengukur niat entrepreneur seseorang dapat 

menggunakan pendekatan dengan pernyataan tertentu seperti desire (I want to), 

self-prediction (how likely it is) dan behavioral intention (I intend to) Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa intensi entrepreneur diukur melalui seberapa 

besar keinginan individu untuk memulai bisnis yang baru. Prediksi individu 

mengacu pada seberapa besar kemungkinan untuk memulai bisnis tersebut dapat 

dilakukan dan gambaran tentang perilaku bisnis yang tampak dari individu. 

 

2.2.6. Sikap Entrepreneurship 

2.2.6.1. Definisi Sikap Entrepreneurship 

Sikap merupakan suatu pola perilaku, tedensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk dapat menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara 

sederhana sikap juga diartikan sebagai respon terhadap stimuli sosial yang telah 

terkondisikan. Soetarno menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap merupakan 

pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak terhadap 

objek tertentu. Sikap akan senantiasa diarahkan kepada sesuatu, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada sikap tanpa objek. Sikap akan diarahkan kepada 

benda-benda, orang, peristiwa, pandangan, lembaga, norma, dan lainya 

(Musdalifah, 2015).  

Ajzen mendefinisikan sikap terhadap perilaku merupakan gambaran 

sejauh mana seseorang memiliki evaluasi yang menguntungkan atau tidak 

menguntungkan atau penilaian dari perilaku yang bersangkutan. Uraian tersebut 

juga diasumsikan bahwa individu melaporkan sikap terhadap perilaku yang tinggi 

akan lebih cenderung untuk berniat dan kemudian melakukan tindakan yang 

dipantau (yaitu tindakan untuk menjadi seorang pengusaha) (Firmansyah, 2013). 

Sedangkan menurut Fishbein dan ajzen sikap merupakan kecenderungan 

individu agar belajar untuk merespon secara konsisten hal-hal yang dinilai 

menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan suatu objek 
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tertentu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap terhadap perilaku mencerminkan 

evaluasi positif atau negatif secara keseluruhan dari individu untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu. Berdasarkan hal tersbeut, maka sikap terhadap perilaku 

yang semakin kuat akan menunjukkan niat individu yang semakin kuat juga untuk 

melakukan hal tersebut (Dahalan et al, 2015). 

Mahmoud et al, (2015) menguraikan bahwa sikap merupakan derajat 

bahwa seorang individu merasakan daya tarik dari suatu perilaku tertentu. Oleh 

karena itu, sikap kewirausahaan diartikan sebagai sejauh mana penilaian positif 

seseorang dari menciptakan dan memulai bisnis baru. Dahalan et al, (2015) 

menjelaskan lebih lanjut bahwa sikap individu terhadap perilaku entrepreneur 

dapat lebih dipahami ketika sikap terhadap suatu objek membentuk pola yang 

komprehensif dan teratur yang kemudian menunjukkan kesatuan dalam orientasi 

seseorang terhadap aktivitas kewirausahaan. 

Berdasarkan beberapa uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sikap entrepreneur merupakan kecenderungan individu belajar untuk 

merespon secara konsisten hal-hal yang dinilai menguntungkan atau tidak 

menguntungkan sehubungan dengan orientasi seseorang terhadap aktivitas 

kewirausahaan. 

 

2.2.6.2. Pengukuran Sikap Entrepreneurship 

Gopi dan Ramayah (2007) menjelaskan bahwa sikap telah lama menjadi 

konstruk yang memandu perilaku masa depan atau penyebab munculnya niat 

pada diri individu yang kemudian pada akhirnya mengarahkan pada suatu perilaku 

tertentu. Dalam TRA, sikap disebut sebagai efek evaluatif dari perasaan positif 

atau negatif dari individu dalam melakukan perilaku tertentu. Terdapat dua 
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komponen dalam sikap, yaitu sikap terhadap objek fisik dan sikap terhadap 

perilaku atau melakukan tindakan tertentu. 

Dahalan et al, (2015) menyebutkan bahwa sikap pada dasarnya memiliki 

tiga komponen yang meliputi komponen kognitif terdiri dari keyakinan dan pikiran 

seseorang dalam memiliki sekitar objek dari sikap tersebut. Kemudian komponen 

afektif terdiri dari perasaan positif atau negatif terhadap objek. Selanjutnya adalah 

komponen konatif atau perilaku terdiri dari niat perilaku dan kecenderungan untuk 

berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek. 

 

2.2.7. Norma Subjektif 

2.2.7.1. Definisi Norma Subjektif 

Firmansyah (2013) menjelaskan bahwa norma subjektif berkaitan dengan 

tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan tindakan yang sedang dipantau. 

Pendapat orang lain yang penting (anggota keluarga yaitu teman dekat dan orang-

orang berpengaruh lainnya seperti guru, pengusaha sukses, penasihat 

perusahaan) yang diyakini membentuk niat kewirausahaan. Norma subjektif 

sendiri diartikan sebagai suatu tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan 

atau berperilaku tertentu (Mahmoud et al, 2015). 

Menurut Fishbein dan Ajzen norma subjektif adalah persepsi individu 

dalam berhubungan dengan kebanyakan orang yang penting baginya. Individu 

diharapkan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, orang-orang 

yang penting baginya kemudian digunakan sebagai acuan atau patokan untuk 

melakukan perilaku secara langsung (Thahir, 2015). Darmawan (2015) 

mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi individu adanya keinginan dan 

harapan dari pihak lain agar individu menunjukkan atau tidak menunjukkan 
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perilaku. Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh sikap individu saja tetapi 

ditentukan oleh persepsi individu terhadap tekanan sosial dari pihak lain dan 

kemampuan invididu untuk memenuhi harapan pihak lain. 

Menurut Baron dan Byrne dalam Handaru et al, (2014) norma subjektif 

merupakan persepsi individu yang berhubungan dengan kebanyakan dari orang-

orang yang penting bagi dirinya, mengharapkan individu untuk melakukan atau 

tidak melakukan tingkah laku tertentu, orang-orang yang penting bagi dirinya itu 

kemudian dijadikan acuan atau patokan untuk mengarahkan tingkah laku. Kreitner 

dan Kinicki dalam Handaru et al, (2014) menjelaskan bahwa norma subjektif 

sebagai penerimaan tekanan sosial untuk menampilkan sebuah perilaku yang 

spesifik.  

Norma subjektif diartikan sebagai adanya persepsi individu terhadap 

tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Apabila 

individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan 

mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya (Handaru 

et al, 2014). Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa norma subjektif adalah persepsi yang timbul dari dalam diri individu karena 

adanya tekanan sosial dari sekitarnya sehingga memunculkan atau mengarahkan 

individu untuk berperilaku tertentu. Dalam hal ini perilaku yang dimaksud adalah 

entrepreneur. Jadi, norma subjektif yang dimaksud merupakan persepsi yang 

timbul dari dalam diri individu karena adanya tekanan sosial dari sekitarnya 

sehingga memunculkan atau mengarahkan individu untuk berperilaku 

kewirausahaan. 
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2.2.7.2. Pengukuran Norma Subjektif 

Handaru et al, (2014) menjelaskan bahwa norma subjektif ditentukan oleh 

normative belive dan motivation to comply. Jadi, seseorang akan cenderung 

melakukan suatu tindakan berdasarkan hal-hal yang diharapkan oleh orang yang 

dianggap penting atau berdasarkan norma yang berlaku pada saat itu. Senada 

dengan Darmawan (2015) yang juga menyatakan bahwa norma subjektif 

dipengaruhi oleh dua keyakinan yaitu (1) normatif beliefs yaitu keyakinan adanya 

pihak lain (referant) baik individu atau pun kelompok yang akan mendukung 

ataupun tidak mendukung seseorang berperilaku, dan (2) motivation to comply 

yaitu motivasi seseorang untuk memenuhi harapan pihak referan. 

 

2.2.8. Kontrol Perilaku Entrepreneurship 

2.2.8.1. Definisi Kontrol Perilaku Entrepreneurship 

Terjadinya suatu perilaku tidak hanya bergantung pada besarnya niat 

seseorang, namun perilaku tersebut juga harus berada di bawah kontrol 

keperilakuannya. Kontrol perilaku merupakan kemudahan yang dirasakan atau 

hambatan dalam melakukan perilaku tertentu (Mahmoud et al, 2015). Firmansyah 

(2013) menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dirasakan merupakan 

variabel yang menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan tindakan yang 

dimaksud. 

Giantri et al, (2013) menjelaskan bahwa kontrol perilaku mencerminkan 

keyakinan mengenai akses sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk 

berperilaku. Pacheco et al, (2013) menguraikan bahwa kontrol perilaku mengacu 

pada kemampuan yang dirasakan lebih situasional secara signifikan mengubah 

situasi. Kontrol tersebut telah menunjukkan ke arah peran penting dalam 
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kehidupan masyarakat dengan menunjukkan pengurangan stres dan 

menginduksikan motivasi. 

Menurut Darmawan dan Setyapurnama (2014) kontrol perilaku merupakan 

persepsi keyakinan individu yang berkaitan dengan seberapa bisa untuk 

melakukan suatu perilaku tertentu. Lebih lanjut disebutkan bahwa kontrol perilaku 

merupakan faktor-faktor yang diyakini individu akan mempermudah dan 

menghambat niat untuk berperilaku. 

Pada teori TPB, diasumsikan bahwa kontrol perilaku memiliki implikasi 

motivasional terhadap niat-niat. Orang-orang yang percaya bahwa dirinya tidak 

memiliki sumber-sumber data yang ada atau tidak memiliki kesempatan-

kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu mungkin tidak akan membentuk 

niat-niat perilaku yang kuat untuk melakukannya meskipun individu tersebut 

memiliki sikap-sikap positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain 

akan menyetujui seandainya dirinya melakukan perilaku tersebut. Dengan 

demikian, diharapkan terjadi hubungan antara kontrol perilaku dengan niat yang 

tidak dimediasi oleh sikap dan norma subjektif (Hidayati, 2014). 

Menurut Ajzen kontrol perilaku merupakan kemudahan atau kesulitan 

persepsian untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku menghubungkan 

bagaimana mudah atau sulit akan mengeluarkan perilaku yang pasti. Kontrol 

perilaku juga menunjukkan mudahnya atau sulitnya seseorang dalam melakukan 

tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu disamping 

halangan atau hambatan yang terantisipasi (Hidayati, 2014). Berdasarkan 

beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrol persepsi 

kewirausahaan adalah suatu persepsi yang dimiliki oleh seorang individu tentang 
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mudah atau sulitnya individu dalam melakukan perilaku yang berkaitan dengan 

kewirausahaan. 

 

2.2.8.2. Pengukuran Kontrol Perilaku Entrepreneurship  

Darmawan dan Setyapurnama (2014) menjelaskan bahwa kontrol perilaku 

dipengaruhi oleh dua keyakinan yaitu 1) keyakinan tentang keberadaan hal-hal 

yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (control 

beliefs) dan 2) persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 

menghambat perilakunya tersebut (perceived power). Control beliefs dan 

perceived power menimbulkan perceived behavioral control atau kontrol 

keperilakuan yang dipersepsikan. 

Wisal (2013) menjelaskan bahwa aspek kontrol perilaku dapat digunakan 

dalam berbagai situasi dan perilaku. Kontrol perilaku ini dapat mempengaruhi 

perilaku secara mandiri atau tidak tergantung pada variabel sikap terhadap 

perilaku dan norma subjektif. Kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana 

seseorang merasa bahwa yakin dapat menampilkan atau tidak menampilkan 

perilaku yang berada di bawah kontrol individu itu sendiri tergantung pada control 

belief dan perceived power. Control belief dan perceived power itu sendiri juga 

dipengaruhi oleh self efficacy dan controllability. Self efficacy dapat diukur dengan 

menanyakan seberapa sulit menampilkan perilaku dan seberapa tinggi tingkat 

kepercayaan diri individu dapat menunjukkan perilaku. Controllability dapat diukur 

dengan pertanyaan apakah memunculkan perilaku berdasarkan keinginan individu 

sendiri dan faktor lain di bawah kontrol individu. 

Control belief merupakan sejumlah keyakinan akan kemampuan yang 

dimiliki individu (berdasarkan resources dan opportunity) berperilaku. Control 
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belief ini didasarkan oleh pengalaman masa lalu terkait perilaku entrepreneur, 

tetapi biasanya individu dipengaruhi oleh informasi kedua (second-hand 

information) melalui pengalaman orang lain seperti kenalan atau teman. Perceived 

power merupakan seberapa kuat dari resources dan opportunity yang dimiliki itu 

dapat memudahkan atau mempersulit terlaksananya perilaku 

entrepreneur (Wisal, 2013).  

2.2.9. Intrapreneur  

2.2.9.1. Definisi Intrapreneur  

Konsep intrapreneur pertama kali muncul pada tahun 1973 oleh  

Susbauer dalam tulisannya yang berjudul Intracoporat Entrepreneurship: Program 

in American Industry. Yang kemudian dipopulerkan oleh Pinchott dan Burgeman. 

Princhott (Dalam Budiharjo, 2011:152) mendefinisikan seorang intrapreneur 

adalah seorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreatifitas dan yang 

mentransformasi suatu mimpi atau gagasan menjadi usaha yang menguntungkan 

yang dioperasikan dalam lingkup lingkungan perusahaan. Asef Karimi, et al, 

(2011) ada beberapa perbedaan antara intrapreneur dan entrepreneur, pertama 

intrapreneur membuat keputusan berisiko menggunakan sumber daya 

perusahaan sedangkan entrepreneur menggunakan sumber daya mereka sendiri 

dalam membuat keputusan. Kedua intrapreneur terjadi diantara karyawan dari 

dalam organisasi mereka sedangkan entrepreneur cenderung terutama secara 

eksternal terfokus. Dari kedua teori diatas dapat disimpulkan bahwa intrapreneur 

adalah seorang pekerja yang memiliki sikap inovatif dalam memodifikasi produk 

yang sudah ada maupun produk baru, karena sala satu fungsi intrapreneur adalah 

menciptakan produk dan teknologi baru dengan cara meniru yang sudah ada. 

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa intrapreneur adalah orang yang 
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mengaplikasikan pengetahuanya dengan memanfaatkan temuan orang lain dalam 

usaha memproduksi produk dengan berani mengambil resiko menuangkan ide-

idenya melalui sentuhan inovasi dengan tujuan memajukan perusahaan atau 

organisasi tempat dimana dia bekerja.   

2.2.9.2. Faktor Pendorong Intrapreneur 

Antonic dalam BUdiharjo (2011) menyebutkan anteseden intrapreneurship 

dibagi menjadi dua yaitu lingkungan (environment) dan organisasi 

(organization).  

1. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang positif meliputi dinamisme peluang teknologi, 

pertumbuhan industry, dan permintaan untuk produk baru, sedangkan 

antesenden untuk lingkungan yang tidak dikehendaki meliputi 

perubahan yang tidak dikehendaki dan persaingan yang tinggi. 

2.  Faktor  organisasi 

Karakteristik yang dapat mendorong intrapreneurship adalah system 

terbuka, kendali fomal pada aktivitas intrapreneurship, pemindahan 

intensif pada lingkungan, dukungan organisasional, dan nilai-nilai 

perusahaan. 

Dari kedua faktor diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan intrapreneur 

berkorelasi secara positif dengan pertumbuhan organisasi. Dengan kata lain 

seorang intrapreneur mendedikasikan dirinya untuk menyelesaikan rencana-

rencananya dalam membantu perusahaan untuk meraih kesuksesan oleh karena 

itu dukungan sistem organisasi amat berarti bagi seorang intrapreneurship dalam 

pengembangan organisasi tersebut.    
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2.2.10. Konsep UMKM 

Anggraeni et al, (2013) menjelaskan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah sebaga berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan  

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau  menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yng diatur dalam Undang-

undang. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa UMKM adalah 

suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan 

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 
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UMKM dalam menjaga eksistensinya di tengah persaingan usaha juga 

menghadapi kendala atau permasalahan, seperti (Rifa’i, 2013): 

1. Faktor internal, meliputi: 

a. Kurangnya modal dan terbatasnya akses pembiayaan. 

b. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. 

c. Lemahnya jaringan usaha dan penetrasi pasar. 

d. Mentalitas pengusaha UMKM 

e. Kurangnya transparansi. 

2. Faktor eksternal, meliputi: 

a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keberlangsungan 

usaha. 

c. Pungutan liar 

d. Implikasi perdagangan bebas dan otonomi daerah. 

e. Terbatasnya akses pasar. 

f. Terbtasnya akses informasi. 

 

2.2.11.  Pengukuran antara variabel 

Variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap  

jenis penelitian, variabel dapat dibedakan atas yang kuantitatif dan kualitatif. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah kuantitatif, menurut Sugiyono 

(2014:63) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu variabel independen, variabel 

mediator dan variabel dependen 
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1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Menurut Sugiyono (2014:64) variabel independen sering disebut sebagai  

variabel stimulus, predictor, antecedent. Variabel bebas merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau  

timbulnya variabel dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini ada tiga  

variabel independen yang diteliti diantaranya : Sikap Entrepreneurship  

(X1), Norma Subjektif (X2), dan Perceived Behaiour Control (X3) 

2. Variabel Mediator (Variable Intervening) 

Menurut Sugiyono (2014:63) variabel intervening (penghubung) adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan 

tidak dapat diamati dan diukur. Variabel mediator dalam penelitian ini 

adalah: Niat Ber-Entrepreneurship (Z) 

3. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Menurut Sugiyono (2014:64) variabel dependen sering disebut sebagai 

variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini variabel terikat nya adalah: Beheiour UMKM 

Masyarakat (Y)  

 


