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Abstract 
Successor of a family company has a diverse dynamics. In order to keep and maintain the viability of 

the family business enterprise, the need for synergy between the founding generation or generation precursor to 
future generations. Various studies in the field of family business has a lot to do. This study will examine the 
effect of entrepreneurial action in the performance of the next generation with a sample class students who 
joined the Family Business Community. The role of entrepreneurship education in preparing the next 
generation in the family business has a higher contribution. This is evident in the performance through the 
competence of the next generation by involving themselves in the process of managing his family's business. 
Other factors that can support the next generation of character formation is to make the generation predecessor 
as a mentor. Entrepreneurship Education made possible through the process of internalization of the leaning 
process that occurs. According Naffziger (1994) in Bernardus (2013) states that Entrepreneurial Action can 
have a major influence on the performance of the Organization. In the context of the family business and 
entrepreneurial education at the University of Ciputra both these variables need to be tested and made possible 
the research will contribute to the family business. This study uses a hierarchical regression analysis, and using 
the concept of Baron and Kenny (1986) to test the stages of the mediation process. The results showed that most 
relationships mediate internalization Entrepreneurial Action and Individual Performance. 
 
Keywords: Family Business, Individual Performance, Entrepreneurial Action, Internalization, Entrepreneurial 
Education 

 
Abstrak 

Menjadi penerus sebuah perusahaan keluarga memiliki dinamika yang beragam. Demi 
mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan bisnis keluarga, perlu adanya sinergi antara 
generasi pendiri atau generasi pendahulu dengan generasi penerusnya. Berbagai penelitian dalam bidang 
family business telah banyak dilakukan. Penelitian ini akan menguji pengaruh entrepreneurial action pada 
performance generasi penerus dengan sample mahasiswa kelas family business yang tergabung dalam Family 
Business Community. Peran pendidikan entrepreneurship dalam mempersiapkan generasi penerus pada bisnis 
keluarga memiliki kontribusi yang tinggi. Hal ini tampak pada performance melalui kompetensi generasi 
penerus dengan cara melibatkan diri pada proses pengelola  an bisnis keluarganya, faktor lainnya yang dapat 
memberikan dukungan pembentukan karakter generasi penerus adalah dengan menjadikan generasi pendahulu 
sebagai mentor. Melalui Pendidikan Entrepreneurship dimungkinkan terjadi proses Internalisasi dalam proses 
leaning yang terjadi. Menurut Naffziger (1994) dalam Bernardus (2013) menyatakan bahwa Entrepreneurial 
Action dapat memiliki pengaruh utama di dalam kinerja Organisasi. Pada konteks bisnis keluarga dan 
pendidikan entrepreneurial di Univesitas Ciputra kedua variable tersebut perlu diuji dan dimungkinkan akan 
memberikan kontribusi pada penelitian bisnis keluarga. Penelitian ini menggunakan hierarchical regression 
analysis, dan menggunakan konsep Baron dan Kenny (1986) untuk menguji tahapan proses mediasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa internalisasi memediasi sebagian hubungan Entrepreneurial Action dan 
Individual Performance.  
 
Kata kunci : Family Business, Individual Performance, Entrepreneurial Action, Internalisasi, Entrepreneurial 
Education 
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I. LATAR BELAKANG 

1.1 Pendahuluan 
Perusahaan keluarga merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh sebuah 

keluarga atau beberapa keluarga yang dikontrol, dijalankan dan dikelola oleh anggota 
keluarga atau beberapa keluarga. Menurut Poza (2007) dalam (Lily 2014), perusahaan 
keluarga merupakan sebuah perpaduan yang unik dari beberapa faktor, yaitu pertama, kontrol 
kepemilikan (15% atau lebih) oleh dua atau lebih anggota keluarga. Kedua, strategi 
perusahaan yang dipengaruhi oleh anggota keluarga yang terlibat dalam manajemen secara 
aktif untuk dapat melanjutkan pembentukan budaya keluarga dalam perusahaan, melayani 
sebagai penasihat perusahaan, atau bertindak sebagai pemegang saham yang aktif. Ketiga, 
sangat peduli dengan hubungan keluarga, dan Keempat, mempunyai mimpi untuk 
melanjutkan bisnis ke generasi berikutnya.  

Salah satu faktor pencapaian keberhasilan perusahaan adalah aksi-aksi yang dilakukan 
sebagai tindak lanjut interaksi dari seluruh individual dalam perusahaan tersebut. Schumpeter 
(1934) dalam Bernardus (2014) berpendapat bahwa interaksi tindakkan/aksi individual dalam 
perusahaan dapat disebut sebagai Entrepreneurial Action. Schumpeter menambahkan 
Entrepreneurial Action menggambarkan aksi organisasi/perusahaan untuk keluar dari kondisi 
keseharian kompetisi usaha dalam mengejar keuntungan secara entrepreneurial. 
Entrepreneurial Action dalam perusahaan dimungkinkan akan mempengaruhi kinerja 
persahaan melalui individual yang berkontribusi di dalamnya. Sama halnya dalam perusahaan 
keluarga, ketika generasi pendahulu dan generasi penerus mampu bersinergi dengan optimal 
maka interaksi Entrepreneurial Action yang terjadi dapat berpengaruh pada kelangsungan 
hidup perusahaan. 

Keberhasilan sebuah suksesi dalam perusahaan keluarga sangat tergantung dengan 
kinerja organisasinya. Hal tersebut sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia 
yang terlibat didalamnya. Kinerja Organisasi yang optimal merupakan cerminan dari kinerja 
individual (Individual Performance) yang ada dalam organisasi tersebut. Individual 
Performance dalam sebuah organisasi juga akan memberikan kontribusi pada kinerja 
organisasinya, karena semua proses interaksi organisasi dalam usaha meningkatkan kinerja 
perusahaan dilakukan melalui proses pegelolaan sumberdaya internal dan eksternal. Hal 
tersebut juga terkait dengan bagaimana tiap individual dipersiapkan untuk menghadapi 
hambatan dan tantangan serta mampu bertahan dalam lingkup persaingan (Bernardus, 2014).  

Proses keberhasilan suksesi dalam bisnis keluarga dapat dilakukan salah satunya 
dengan adanya proses internalisasi sinergi antara generasi pendahulu dan generasi penerus 
melalui berbagai metode. Bedosky (2002) menjelaskan bahwa proses internalisasi merupakan 
proses learning yang terjadi dalam interaksi antar individual. Melalui internalisasi dapat 
dimungkinkan meningkatkan kinerja individual. Begitu juga dalam bisnis keluarga, proses 
internalisasi dapat juga terinspirasi dari budaya yang terbentuk dalam perusahaan tersebut. 
Selain hal itu proses internalisasi juga dapat dilihat melalui pendidikan formal dan informal 
yang didapatkan oleh individual. Internalisasi dalam penelitian ini diduga merupakan 
blackbox variable yang memediasi pengaruh Entrepreneurial Action pada Individual 
Performance. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk menguji peran mediasi 
variable internalisasi pada hubungan keduanya, hal ini dilakukan karena penelitian ini 
sebagian besar respondennya adalah angota Family Business Community yang pernah belajar 
di Universitas Ciputra Surabaya, sehingga proses internalisasi didapatkan melalui proses 
belajar secara formal dan informal. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan isu tentang Entrepreneurial Action dalam mempersiapkan generasi 

penerus dalam Bisnis Keluarga, dan adanya blackbox variable internalisasi sebagai mediator 
maka penulis akan menguji pengaruh antara Entrepreneurial Action dan Individual 
Performance dengan variable internalisasi sebagai mediatornya, sehingga diperoleh rumusan 
masalah sebagai berikut : 
a) Apakah Entrepreneurial Action berpengaruh pada Individual Performance? 
b) Apakah Internalisasi memediasi hubungan antara Entrepreneurial Action dan Individual 

Performance? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a) Menguji apakah Entrepreneurial Action memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Individual Performance Bisnis Keluarga dalam mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan. 

b) Menguji apakah Internalisasi memediasi hubungan antara Entrepreneurial Action dan 
Individual Performance? 

 
II. KERANGKA TEORITIS 
 Penelitian ini dilakukan untuk menambah kontribusi penelitian tentang bisnis 
keluarga khususnya terkait dengan next generation dalam bisnis keluarga pada dinamika 
suksesi bisnis keluarga. Pembahasan tentang bisnis keluarga dapat di dasarkan pada dua teori 
besar yaitu teori keagenan dan teori ketergantungan sumber daya. Pada teori keagenan 
dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala 
terdapat ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak (perikatan). Kontrak yang 
dimaksudkan di sini adalah konrak antara principal dan penerima perintah. Pada konteks 
bisnis keluarga, secara tidak lanngsung memiliki hubungan tentang kepemilikan saham 
keluarga, oleh karena itu teori keagenan dapat dijadikan dasar teori dalam artikel ini. 
 Selain berdasakan pada teori keagenan, penelitian ini juga dapat didasarkan pada teori 
ketergantungan sumberdaya, teori keagenan akan menjelaskan konflik yang terjadi 
sedangkan teori ketergantungan sumber daya akan menganalisis konflik tersebut dalam 
konteks ketidakseimbangan kekuatan (power) pihak-pihak yang memiliki bargaining power, 
dalam hal ini terkait dengan hubungan generasi penerus bisnis keluarga dan generasi 
sebelumnya. (Gudono, 2014, p.102, 147). 
 
2.1 Entrepreneurship 

Entrepreneurship terdiri dari tindakan dan pendekatan bisnis yang diterapkan seorang 
wirausaha guna mencapai performance (Schermerhorn, 1999: 64 dalam Dewi, 2013). 
Entrepreneurship diperlukan untuk meningkatkan kemampuan bersaing, perubahan, 
innovation, pertumbuhan, dan daya tahan usaha perusahaan. Entrepreneurship dapat 
digunakan untuk kiat bisnis jangka pendek dan jangka panjang sebagai kiat kehidupan secara 
umum (Kristanto, 2005: 29 dalam Dewi et., al, 2012). Definisi entrepreneurship berkaitan 
dengan peran dan fungsi wirausaha. Entrepreneurship didefinisikan sebagai kegiatan untuk 
stabilisasi sosial-ekonomi dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dengan merangsang 
kemajuan sosial-ekonomi, menciptakan nilai baru, dan menyediakan kesempatan kerja (Low 
& MacMillan, 1988 dalam Shane & Venkataraman, 2000).  

Ir. Ciputra dalam Ciputra Way mengatakan bahwa seorang entrepreneur adalah 
seseorang yang berani mengambil resiko, mampu menciptakan peluang dan mampu 
berinovasi baik melalui produk maupun proses (Ciputra (2011) dalam Mustikarini (2014)). 
Oleh karena itu mahasiswa Universitas Ciputra dididik untuk mampu menjadi seorang 
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entrepreneur melalui project-project riil mahasiswa yang terangkai dalam mata kuliah 
entrepreneurial project. 

Entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, 
dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses (Suryana, 2003: 57 dalam Dewi, 
2012). Inti dari entrepreneurship adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 
dan berbeda melalui berfikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah kemampuan untuk 
melihat hal lama dari sudut pandang baru, sedangkan innovation adalah kemampuan untuk 
menerapkan gagasan baru yang akan memberi nilai lebih. 
 
2.2 Entrepreneurial Action  

Naffziger et al. (1994) dalam Bernardus (2014) mengemukakan bahwa 
Entrepreneurial Action dapat memiliki pengaruh utama di dalam Kinerja Organisasi. Ireland, 
Hitt, Camp, Sexton (2001) Entrepreneurial Action dimaknai sebagai satu bagian kunci 
kombinasi dengan aksi strategis. Aksi strategis fokus pada pencapaian keunggulan kompetitif 
dalam industri terkait dan konteks pasar. Sementara itu, Entrepreneurial Action mencoba 
untuk mengeksploitasi peluang lain yang hilang atau peluang yang belum dieksploitasi secara 
maksimal oleh organisasi.  

Enam dimensi pengukuran Entrepreneurial Action menurut Ireland et al. (2001), 
yaitu: (1) inovasi (innovation), (2) jaringan (network), (3) internasionalisasi 
(internationalization), (4) pembelajaran organisasi (organizational learning), (5) tim top 
manajemen dan tata kelola (top management teams and governance), dan (6) pertumbuhan 
(growth). 
 
2.3 Individual Performance 

Schumpeter (1910) dalam Jia-Sheng & Chia-Jung (2010) menyatakan bahwa 
entrepreneurship adalah faktor pendorong baru dari produksi. Tujuan entrepreneurship 
adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan untuk meningkatkan performance.  

Ruang lingkup dimensi performance berikut yang umum digunakan dalam literatur: 
Walker & Ruekert (1987) dalam Kaleka (2012) membedakan antara pengukuran efektivitas, 
efisiensi dan kemampuan beradaptasi dari performance. Pengukuran efektivitas mengukur 
langkah-langkah adaptasi dan mengukur kemampuan individual untuk merespon perubahan 
dan peluang dalam lingkungan. Sink & Tuttle (1989) dalam Poonan (2014) menyatakan 
bahwa performance mempunyai keterkaitan yang kompleks antara efektivitas, efisiensi, 
kualitas, produktivitas, innovation dan profitabilitas. Bredrup (1994: 24) dalam Dewi (2012) 
menyatakan bahwa Efektivitas, efisiensi dan changeability sebagai dimensi performance. 

 
2.4 Internalisasi 

Nimran (2007) dalam Pratikno (2012) menyatakan bahwa proses internalisasi nilai-
nilai perusahaan terbentuk melalui budaya organisasi, baik secara prescriptive, yaitu melalui 
penurutan, peniruan, penganutan dan penaatan suatu skenario dari atas atau dari luar pelaku 
budaya yang bersangkutan, selain itu dapat secara terprogram melalui learning process, yaitu 
bermula dari dalam diri pelaku budaya, mulai dari suatu kebenaran, keyakinan, anggapan 
dasar atau kepercayaan dasar yang dipegang teguh sebagai pendirian yang kemudian 
diaktualisasikan menjadi kenyataan melalui sikap dan perilaku. Generasi Pendiri (Founder), 
pemilik, dan pimpinan organisasi memiliki andil kuat terbentuknya budaya organisasi 
tersebut.  

Indikator internalisasi melalui jalur pendidikan formal akan tampak pada kurikulum, 
rancangan pembelajaran semester, dan pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi 
pembelajaran. Internalisasi melalui jalur pendidikan formal nampak pada bahan ajar dan 
media belajar, serta situasi belajar-mengajar. Implementasi lingkungan kewirausahaan yang 
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positif akan sangat memberikan manfaat yang lebih berarti terhadap proses internalisasi 
melalui jalur pendidikan formal.  

III. METODE PENELITIAN 
3.1. Populasi dan Sampel 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individual. Cooper (2013) menjelaskan 
bahwa, populasi merupakan total keseluruhan dari elemen yang ingin dicapai. Selanjutnya, 
populasi juga ditunjukkan bagi keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau sesuatu yang 
menarik untuk melakukan investigasi (Sekaran, 2003 dalam Mustikarini 2014). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh penerus Bisnis Keluarga Generasi Kedua di Surabaya. 
(Sekaran, 2003 dalam Mustikarini 2014) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian dari 
keseluruhan populasi yang menjadi obyek penelitian. Sampel juga dapat didefinisikan 
sebagai sebuah kelompok, responden, peristiwa atau records yang terdiri dari sebagian target 
populasi (Cooper, 2013). Penentuan sampel dalam studi ini menggunakan metode 
nonprobability sampling yaitu purposive sampling (Cooper, 2013). Prosedur pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada para penerus Bisnis Keluarga Generasi 
Kedua yaitu mahasiswa kelas project Family Business di Universitas Ciputra Surabaya 
sebanyak 130 responden. 

Penetapan jumlah ini mengacu pada pendapat Sekaran (2003) dalam Mustikarini 
(2014), menjelaskan bahwa rules of thumb dalam penentuan jumlah sampel harus lebih besar 
dari 30 dan kurang dari 500 responden untuk dapat digunakan pada berbagai jenis penelitian 
dan jumlah sampel 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian multivariate.  

 
3.2. Pengukuran 

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data yang akan digunakan  dalam penelitian 
ini berupa self-administered questionnaire. Setiap variabel akan diukur dengan item-item 
pertanyaan yang berbeda. Semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
adaptasi dari multi-item scale yang telah digunakan oleh beberapa penelitian sebelumnya. 
Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel entrepreneurial action, 
internalisasi dan individual performance. Sebagai variabel independen adalah entrepreneurial 
action, variabel dependen dalam penelitian ini adalah  individual performance. Sedangkan 
internalisasi sebagai variable mediasi. 

 
Tabel 3.1. Ringkasan Variabel, Item dan Sumber 

Variabel 
 

Konsep Variabel Item Sumber 
Entrepreneurial Action 
 
 
 
 
 
Internalisasi 
 
 
 
 
 
Individual Performance 

Suatu ukuran untuk menilai 
aksi/interaksi entrepreneurial antar 
individual melalui persepsi seorang 
generasi penerus bisnis keluarga 
terhadap kontribusi yang diberikan. 
 
Suatu ukuran pelaku budaya 
organisasi/perusahaan, mulai dari 
suatu kebenaran, keyakinan, anggapan 
dasar atau kepercayaan dasar yang 
dipegang teguh sebagai pendirian. 
 
Persepsi generasi penerus dalam 
menilai sikap/perilaku mereka melalui 
kontribusi yang diberikan dalam 
perusahaan keluarga 

5 item 
 
 
 
 
 
6 item 
 
 
 
 
 
8 item 

DF Kuratko et.al (2005), Ireland, et., al 
(2001) 
 
 
 
 
Sudarmiatin (2009) 
 
 
 
 
 
AE Randel et. Al (2003) 

Sumber: Kuratko (2005), Ireland (2001), Sudarmiatin (2009) dan Randel (2003) 
 
\ 
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3.3. Metode Analisis Data 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi bertingkat 

(hierarchical regression analysis) dengan menggunakan aplikasi software SPSS for Windows 
versi 22. Teknik penghitungan regresi ini dilakukan dengan menggunakan model yang 
dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) dan alat analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi bertingkat. Konsep Baron dan Kenny (1986) dipilih karena terdiri dari langkah-
langkah statistik yang detail dan terdiri dari kriteria-kriteria yang menunjukkan bahwa sebuah 
variabel menunjukkan memiliki pengaruh pemediasi secara penuh (fully-mediated), secara 
sebagian (partial-mediated) atau tidak memiliki pengaruh pemediasi sama sekali. 
 Model yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1986) menunjukkan bahwa 
variabel pemediasi memiliki hubungan kausal dengan variabel independen dan variabel 
dependen (outcome variable). Pertama, variabel independen memiliki pengaruh langsung 
terhadap variabel pemediasi (path a). Kedua, variabel pemediasi memiliki pengaruh langsung 
terhadap variabel dependen (path b). Ketiga, variabel independen memiliki pengaruh 
langsung terhadap variabel dependen (path c). 
 Baron dan Kenny (1986) menyatakan bahwa, sebuah variabel berfungsi sebagai 
pemediasi bila memenuhi kondisi sebagai berikut: 
a) Variansi variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel pemediasi (path a) 
b) Variansi variabel pemediasi berpengaruh signifikan terhadap variansi variabel dependen 

(path b) 
c) Ketika hubungan yang pertama (path a) dan hubungan yang kedua (path b) dikendalikan, 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (path c) yang pada 
awalnya signifikan menjadi tidak signifikan atau hubungannya bernilai nol. 

 
Gambar 3.1 

 
Gambar Model Pemediasi 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
Sumber : Baron dan Kenny, (1986) 

 
Berdasarkan gambar 3.1, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menguji variabel 
pemediasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a) Analisis regresi Entrepreneurial Action terhadap Individual Performance 
 Y = a + b1 (X1) 
b) Analisis regresi Entrepreneurial Action terhadap internalisasi 

X₂ = a + b1 (X1) 
c) Analisis internalisasi dengan Individual Performance 
 Y = a + b₂ (X₂) 
d) Analisis regresi Individual Performance terhadap Entrepreneurial Action dengan 

Internalisasi 
Y = a + b1 (X1) + b2 (X2)  

 

Mediator	  

Independen	  
Variabel	  

Outcome	  
Variabel	  X	   Y	  

a	   b	  

c	  
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Keterangan : 
Y  = Individual Performance (Outcome Variable) 
a  = Konstanta nilai Individual performance 
b  = Koefisien regresi 
X₁  = Entrepreneurial Action (Variabel Independen) 
X2  = Internalisasi (Variabel Mediasi) 
 
  Berdasarkan langkah-langkah tersebut di atas, sebuah variabel dikategorikan memiliki 
pengaruh pemediasi bila memenuhi kondisi sebagai berikut (Baron & Kenny, 1986): 
1. Entrepreneurial Action berpengaruh positif dan signifikan pada Individual Performance. 
2. Entrepreneurial Action berpengaruh positif dan signifikan pada Internalisasi. 
3. Internalisasi berpengaruh positif dan signifikan pada Individual Performance. 
Pengaruh pemediasi penuh (fully-mediated) akan terjadi bila Entrepreneurial Action yang 
semula berpengaruh signifikan menjadi tidak berpengaruh signifikan terhadap Individual 
Performance saat Internalisasi  dikontrol. Apabila signifikan Entrepreneurial Action 
menurun pada Individual Performance saat motivasi intrinsik dikontrol, maka yang terjadi 
adalah hubungan pemediasi sebagian (partially-mediated). 
 
IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1.Karakteristik Responden  

Unit analisis pada penelitian ini adalah individual yaitu para mahasiswa dan lulusan fokus 
konsentrasi Family Business di Universitas Ciputra yang tergabung dalam Family Business 
Community. Karakteristik 130 sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 4.1. Karakteristik Sampel 
No Karakteristik Jumlah 

1 Pria 60 
Wanita 70 

2 
<30 th 130 
30-40 th 0 
>40 th 0 

3 

SMP 0 
SMA 98 
D3/S1 27 
S2 5 

4 
<6 bln 10 
6 bln-1 th 58 
>1th 62 

Sumber: Data mentah diolah, 2016 
 
Berdasarkan hasil distribusi frekuensi diketahui bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin wanita, hal ini mengingat peminat penerus perusahaan keluarga didominasi 
oleh wanita. Sementara itu, jika dilihat dari distribusi usia responden diketahui bahwa 
sebagian besar responden adalah berusia dibawah 30 tahun, sebagian besar merupakan 
alumni dan mahasiswa aktif yang tergabung dalam Family Business Community. Ditinjau 
dari tingkat pendidikan diketahui bahwa sebagian besar responden adalah lulusan SMA dan 
sebagian telah lulus dan melanjutkan kuliah S2. Jika ditinjau jangka waktu keterlibatan dalam 
organisasi, hampir 60% telah bergabung pada perusahaan keluarganya, hal ini menunjukkan 
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bahwa pemilihan responden sangat tepat, hal ini dikarenakan sebagian besar responden telah 
berkecimpung dalam perusahaan keluarga lebih dari 1 tahun. Kondisi ini dapat menunjukkan 
atau memberikan jawaban atas fenomena yang diangkat.  
 
4.2.Analisis Validitas dan Reliabilitas  

Analisis validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
confirmatory factor analysis, hal ini dikarenakan semua instrumen pengukuran yang 
digunakan merupakan instrumen yang sudah digunakan sebelumnya. Pengujian validitas dan 
reliabilitas pada penelitian ini dilakukan hanya untuk mengkonfirmasikan apakah instrumen 
yang pernah digunakan sebelumnya dapat digunakan pada setting penelitian pada penelitian 
ini. Pengujian validitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. 
Untuk memperoleh hasil analisis faktor yang baik, Hair et al. (1998) mengemukakan bahwa 
rule of thumb yang biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari faktor matriks 
adalah 30,0±  untuk dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk loading 40,0±  
dianggap lebih baik dan untuk loading 5,0≥  dianggap signifikan secara praktikal. Dengan 
demikian, semakin tinggi nilai faktor loading, makin penting peranan loading dalam 
menginterpretasikan matrik faktor.  

Sementara itu, analisis reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai  alpha cronbach 
dengan rule of thumb nilai alpha harus lebih besar dari 0,7 meskipun nilai 0,6 masih dapat 
diterima pada studi yang sifatnya eksplorasi (Hair et al., 1998).  
 

Tabel 4.2. Hasil Confirmatory Factor Analysis 

Variabel Item 
Pertanyaan 

Loading Factor Cronbach's 
Alpha 1 2 3 

Entrepreneurial 
Action 

EA1     0.774 

0.789 
EA2     0.795 
EA3     0.569 
EA4     0.874 
EA5     0.641 

Internalisasi 

IN1   0.691   

0.868 

IN2   0.759   
IN3   0.651   
IN4   0.721   
IN5   0.868   
IN6   0.862   

Individual 
Performance 

IP1 0.879     

0.877 

IP2 0.636     
IP3 0.558     
IP4 0.670     
IP5 0.773     
IP6 0.666     
IP7 0.834     
IP8 0.862     

Sumber: data diolah 
 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa semua instrumen memiliki loading factor dan 
alpha cronbach yang memenuhi rule of thumb yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa 
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instrumen penelitian yang terdiri dari tiga variabel dengan beberapa pertanyaan untuk setiap 
variabelnya dapat digunakan pada setting penelitian ini.  

 
4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  

Pengujian  hipotesis 1 dan 2 akan dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi 
bertingkat, yang akan dievaluasi dengan menggunakan R square untuk variabel dependen dan 
nilai koefisien Standardized Regression Weights untuk variabel independen yang kemudian 
dinilai signifikansinya berdasarkan nilai t hitung untuk setiap jalurnya. Berdasarkan hasil 
analisis regresi bertingkat maka di ketahui hasil analisis terhadap data sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Regresi Bertingkat 

Model 
Independent 
Var Beta t Sig. 

R 
Square F Sig. 

1 Entrepreneurial 
Action 0.683 10.546 0.000** 0.467 111.223 0.000** 

2 
Entrepreneurial 
Action 0.477 6.052 0.000** 0.531 71.244 0.000** 
Internalisasi 0.326 4.139 0.000** 

     Sumber: data diolah **)sig<0,001, Dependen variabel adalah Individual performance 
 

Adapun hasil pengujian hubungan antar variabel dengan menggunakan regresi 
bertingkat seperti ditunjukkan pada tabel 4.3. adalah sebagai berikut: 
1. Pada Model 1 dilakukan analisis dengan variabel independen Entrepreneurial Action 

dengan variabel dependen Individual Performance. Secara statistik model 1 menunjukkan 
bahwa Entrepreneurial Action berpengaruh signifikan pada Individual Performance. (β= 
0,683; t = 10,546; p-value < 0,000). Ini berarti hipotesis 1 didukung. 

2. Pada Model 2 dilakukan analisis dengan variabel independen Entrepreneurial Action dan 
Internalisasi dengan variabel dependen Individual Performance. Secara statistik model 2 
menunjukkan bahwa Entrepreneurial Action berpengaruh signifikan pada Individual 
Performance. (β= 0,477; t = 6,052; p-value < 0,000). Secara statistik model 2 juga 
menunjukkan bahwa Internalisasi berpengaruh signifikan pada Individual Performance. 
(β= 0,326; t = 4,139; p-value < 0,000). Berdasarkan hasil analisis ini juga menunjukkan 
bahwa efek mediasi yang terjadi pada model ini sesuai dengan pengembangan model 
Baron dan Kenny (1986) yang menyatakan bahwa jika pengaruh variabel independen 
terhadap variabel dependen tetap signifikan ketika variabel moderator diikutkan dalam 
analisis maka efek mediasi yang berlaku adalah efek mediasi sebagai (Partially 
mediation). Ini berarti hipotesis 2 juga didukung. Gambaran secara ringkas hasil pengujian 
hipotesis tersaji pada tabel 4.4 berikut ini: 

 
Tabel 4.4. Ringkasan hasil pengujian hipotesis 

Hipotesis Hipotesis Hasil 

1 Entrepreneurial Action berpengaruh positif pada 
Individual Performance Terdukung 

2 
Internalisasi memediasi hubungan antara 
Entrepreneurial Action dan Individual 
Performance 

Terdukung 

Sumber: data diolah 
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4.4. SIMPULAN 
 
Simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Entrepreneurial Action berpengaruh positif pada Individual Performance 
2. Internalisasi memediasi hubungan antara Entrepreneurial Action dan Individual 

Performance 
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