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ABSTRAK 

Penelitian in dilakukan untuk melihat sejauh mana usaha  start up bisnis menggunakan  networking untuk 

meningkatkan kinerja usaha mereka. Penelitian in menggunakan para  pelaku  usaha start  up bisnis dari  

mahasiswa  Universitas  Ciputra  sebagai  sampel  penelitian. Sampel akhir penelitian yang digunakan sebanyak 

72 bisnis dengan kriteria bisnis  yang  sudah  berjalan  selama  2  tahun  tanpa  melakukan  bisnis  ulang  dan 

membukukan  laporan  keuangan  selama  2  tahun.  Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan regresi 

untuk melihat pengaruh  networking yang diukur dengan  network  formal, informal, range, dan  intensity 

dan kinerja usaha. Hasil penelitian menunjukkan network informal  tidak berpengaruh terhadap kinerja 

usaha sedangkan  network informal,  intensity,  dan  range  tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha start 

up bisnis. Hasil  penelitian in memperkuat dukungan bahwa dalam usaha  start up bisnis, social capital 

pemegang peranan dalam tahap awal perkembangan suatu bisnis yang dalam penelitian  ini adalah network 

informal.  

Keyword : networking, kinerja usaha, start up bisnis  

  

  

ABSTRACT 

This research was done to see the extent to which a startup business using networking to improve  their  

business  performance.  This  study  uses  the  entrepreneurs  start  up  a business from high student Ciputra 

University as research samples. The final sample used  in  this  study  were  72  project  businesses with  

business  criteria  that  has  been running for two years without re-doing business and posted financial 

statements for 2 years. The study was conducted by using a regression to see the impact of networking as 

measured by a network formal, informal, range, and the intensity and performance of the  business. The  

results  showed  no  effect  on  the  informal  network  of  business performance  while  the  informal  

network,  intensity,  and  range  does  not  affect  the performance of a start up business. Results of research 

in strengthening support that in a start up business, social capital plays a role in the early stages of 

development of a business in this study is an informal network.  

Keyword: networking, business performance, start-up businesses  

 

*)Artikel dalam proses pengkajian untuk publikasi di Jurnal Bisnis dan Manajemen (JBM) yang diterbitkan oleh 

Universitas Padjajaran. 
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PENDAHULUAN  

Salah  satu  faktor  yang  mendorong  pengembangan  usaha  adalah  networking (jaringan kerja). 

Networking dalam dunia bisnis menunjuk pada kemampuan pemilik untuk mendapatkan akses ke 

sumber daya tidak di bawah kendali mereka (Zhao and  Aram, 1995). Networking memberikan nilai 

kepada anggotanya dengan memungkinkan  mereka mengakses ke sumber daya sosial yang melekat 

dalam jaringan, yaitu jaringan kerja yang dapat menyediakan sarana kepada kelompok bisnis pemula. 

Bisnis start up merupakan  institusi  yang  memproduksi  barang  atau  jasa  baru  dibentuk  dalam 

ketidakpastian yang tinggi (Ries, 2011). Penggunaan networking dapat dilakukan karena  berpotensi 

menurunkan risiko perusahaan dari kegagalan dan meningkatkan peluang kesuksesan.   

 

Brüderl dan Preisendörfer (1998) berpendapat bahwa, meskipun sebagian besar penggunaan 

networking sampai saat ini difokuskan pada penciptaan usaha baru, pemilik menghadapi masalah yang 

sama banyaknya setelah pendirian usaha. Oleh karena itu, pemilik perusahaan yang didirikan dapat 

merujuk ke berbagai networking pribadi yang dapat menunjang perusahaan menjadi lebih sukses. 

Pandangan ini juga disuarakan oleh Hoang dan Antoncic (2003) yang berpendapat bahwa 

ketergantungan pada networking tidak dibatasi pada tahap permulaan, sebagai pemilik usaha kecil 

menengah harus terus bergantung pada jaringan informasi bisnis untuk saran, dan pemecahan masalah 

pasca pendirian usaha  

 

Milanov  dan  Fernhaber  (2009)  dalam  penelitian  mereka  juga  mengutarakan bahwa untuk  usaha  

baru,  jaringan  aliansi  terbukti  menjadi  sangat  berharga  dalam mengatasi kendala awal umumnya 

terkait dengan memenuhi kewajiban usaha baru. Hal in dikuatkan oleh beberapa studi mendukung 

hubungan positif antara jumlah mitra  aliansi  networking dan waktu yang lebih pendek antara pendiri 

dalam melaksanakan initial public offering untuk mendapatkan investasi usaha kapitalis yang lebih 

banyak, meningkatkan  laju  pengembangan  produk  baru,  meningkatkan  daya  serap,  serta mengejar 

strategi skala yang lebih besar seperti internasionalisasi dan kinerja usaha yang akhirnya 

menguntungkan. Dimana penelitian yang dilakukan tersebut menyiratkan bahwa  kemampuan  usaha  

baru  untuk  membangun  jaringan  aliansi  sangat  penting, karena dapat dianggap sebagai metode untuk 

membangun keunggulan kompetitif.  

 

Walaupun argumen yang mendukung networking menarik dibahas, dan sebagian besar literatur yang 

ada didasarkan hanya pada keyakinan bahwa networking memiliki manfaat. Hingga saat in masih sedikit 

peneliti yang melakukan penelitian keterkaitan antara kinerja usaha dengan pemilik yang menggunakan 

networking, khususnya untuk usaha kecil yang akan didirikan. Beberapa penelitian terdahulu yang telah 

menyelidiki hubungan antara networking dan kinerja perusahaan mempunyai setidaknya satu dari 

batasan  yaitu hanya pada data cross-sectional serta para peneliti sebelumnya gagal untuk menyertakan 

variabel - variabel pendukung potensial seperti penggunaan modal yang efektif, usia usaha, industri dan 

ukuran perusahaan dan variabel lainnya (Prasad, 2015).   

 

Temuan Brüderl dan Preisendörfer (1998), Tata dan Prasad (2015) dan Seaman (2015) menunjukkan 

bahwa networking muncul secara signifikan positif terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan dan 
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pertumbuhan, tapi tidak pada return on equity. Temuan  tersebut  sehubungan  dengan  kelangsungan  

hidup  dan  pertumbuhan  usaha menyarankan  untuk  mengoptimalkan  sumber  daya  yang  diinginkan  

pemilik  harusembentuk networking. Bentuk-bentuk networking itu misalnya mengakses lebih dari  

enam  networking selama setahun dan mengingat bahwa kegagalan bisnis umumnya  

mengakibatkan  hilangnya  modal  pribadi  yang  besar,  pemilik  perlu  serius mempertimbangkan 

jangkauan dan intensitas networking dimana mereka mengakses berbagai potensi networking baik 

formal dan informal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki lebih lanjut hubungan antara 

networking dan kinerja perusahaan untuk  usaha  start  up  khususnya  bisnis  yang  dibentuk  oleh  

mahasiswa  Universitas Ciputra.  

  

   

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel  

Populasi  dalam  penelitian  in  adalah  project bisnis  dari  mahasiswa  Universitas  Ciputra dimulai dari 

tahun 2012 yang berjumlah 81  project bisnis (Data Inkubator UC, 2012). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan  purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang telah ditentukan kriterianya terlebih 

dahulu (Indriantoro dan Supomo, 2011:131). Kriteria sampel dalam penelitian in adalah bisnis yang 

sudah berjalan selama 2 tahun tanpa adanya pengulangan bisnis dan memiliki laporan keuangan  selama  

2  tahun  berturut-turut.  Jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini sebanyak 72 project bisnis yang akan 

diambil sebagai penelitian dimana CEO dari project bisnis tersebut diberikan kuesioner dengan skala 

likert untuk mengisi item kuesioner tentang penggunaan network dalam bisnis mereka.  

 

Variabel dan Analisis Data  

Pengukuran variabel penelitian ini menggunakan kinerja usaha sebagai variabel terikat dan variabel 

networking diukur dengan dimensi network formal, informal, range, dan intensity sebagai variabel 

bebasnya (Kelley et al.,2009). Kinerja usaha diukur  dengan  capaian  terhadap  target  laba  dan  tingkat  

pengembalian  modal.  Network  formal  adalah  jaringan  yang  dibentuk  dan  interaksi  antar  individu,  

kumpulan, kelompok, atau komunitas orang yang hanya mengetahui secara formal.  Network informal 

adalah jaringan yang dibentuk dan berinteraksi antar individu, kumpulan, kelompok, atau komunitas 

orang yang hanya mengetahui secara tidak formal karena adanya unsur kedekatan di dalam komunitas.  

 

Network range adalah suatu grup dengan memiliki tingkat diversitas yang tinggi atau mempunyai banyak 

keragaman dalam hubungannya dengan jaringan kerja menyediakan akses yang lebih  besar  terhadap  

instrumen  sumber-sumber  daripada  grup  yang  melakukan kontak yang terbatas.  Tingginya tingkat 

diversitas (range) dalam jaringan kerja memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk 

mengembangkan dan memelihara, dibandingkan dengan jaringan kerja yang tingkat diversitasnya 

rendah. Network intensity diukur pada luasnya interaksi sumber-sumber organisasi yang dilakukan  

dalam  hubungan  jaringan  kerja  dalam  batasan  frekuensi  kontak  dan  jumlah pertukaran  sumber  

daya  baik  informasi,  modal,  atau  keahlian.  Penelitian  ini menggunakan persamaan regresi sebagai 

berikut :   

 

Kinerja = α + β 
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Hipotesis  

Penelitian yang dilakukan oleh Watson (2007) dalam kaitannya network  formal yaitu akuntan eksternal dan 

asosiasi industri terhadap kelangsungan eksistensi perusahaan dan pertumbuhan  perusahaan  menemukan  

hasil  yang  positif.  Wu et  al.(2007) dalam penelitiannya yang mencari kaitan peran keluarga dalam usaha 

bisnis menemukan hasil peranan keluarga sangat membantu dalam sumber pendanaan usaha dan 

memperluas jejaring  bisnis.  Milanov  dan  Fernhaber  (2009)  dalam  penelitiannya  memberikan kesimpulan  

bahwa  ukuran  networking  yang  dibentuk  diawal  dan  sentralitas  positif mempengaruhi ukuran  

networking usaha baru. Tata dan Prasad (2015) dalam  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dua atribut 

modal sosial berbeda dalam pengaruhnya terhadap  manfaat  jaringan,  dan  manfaat  pengaruh  modal  sosial  

dimediasi  atribut jaringan pada kinerja bisnis. Secara khusus, modal sosial relasional dipengaruhi akses ke 

sumber daya dan informasi, dan modal sosial struktural dipengaruhi akses ke sumber daya. Jaringan ikatan 

keluarga yang dibentuk memberi dampak manfaat pada kinerja bisnis.  

 

Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka  diambil  hipotesis  dalam  penelitian  ini  

sebagai berikut :  

H1 : Network formal berpengaruh terhadap kinerja usaha bisnis start up.  

H2 : Network informal berpengaruh terhadap kinerja usaha bisnis start up.  

H3 : Network range berpengaruh terhadap kinerja usaha bisnis start up.  

H4 : Network intensity berpengaruh terhadap kinerja usaha bisnis start up.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Deskripsi Responden   

Penelitian  ini  menggunakan  sampel  project  bisnis  mahasiswa  Universitas Ciputra sebanyak 72 project 

bisnis yang diwakilkan oleh CEO project bisnis dalam mengisi kuesioner penelitian. Project bisnis yang 

diambil adalah yang telah berjalan minimal  24  bulan  setelah  fase baby  business dimana  masa  kematangan  

sebuah perusahaan adalah setelah 42 bulan (Kyvler, 2007). Sebanyak 63 % dari CEO project bisnis berjenis 

kelamin laki-laki sedangkan sebanyak 37 % berjenis kelamin perempuan.  
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Gambar 1. Jenis Bidang Usaha  

Gambar diatas menunjukkan keragaman bidang usaha dari project bisnis mahasiswa Universitas Ciputra yang 

sebagian besar didominasi oleh bidang food and beverage sebesar 54 % yang diikuti dengan bidang fashion dan 

jasa masing-masing sebesar 18 % dan 15 % dan terakhir adalah bidang videografi dan jasa sebesar 7 % dan 6 %.  

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Hasil kuesioner penelitian diuji validitas dan realibilitasnya, hasil dari uji realibitas dan validitas kuesioner 

penelitian tertera pada Tabel 1 dibawah ini.  

 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas 

Item Variabel  r hitung  Sig  Keterangan 

Q1  0.772  0.00  Valid    

Q2  0.401  0.03  Valid    

Q3  0.796  0.00  Valid    

Q4  0.682  0.00  Valid    

Q5  0.376  0.03  Valid    

Q6  0.360  0.03  Valid    

Q7  0.350  0.03  Valid    

Q8  0.364  0.03  Valid    

Q9  0.346  0.03  Valid    

Q10  0.500  0.03  Valid    

Q11  0.380  0.03  Valid    

Cronbach's Alpha : 0.746 N 

items : 5  

Sumber : data diolah, 2016  

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap item pertanyaan telah memenuhi validitasnya  terbukti  

dengan  nilai  signifikansinya  yang  dibawah  0,05  atau  5%. Reliabilitas dalam item pertanyaan ini 

juga telah terpenuhi dimana nilai cronbach’s alpha yang lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,746 

sehingga dikatakan reliabel.  

Setelah melakukan uji validitas dan realibilitas selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik dan 

regresi  berganda. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini telah terpenuhi  seperti  normalitas,  

multikolinieritas,  autokorelasi,  dan  heteroskedastisitas.  

 

Tabel diatas menunjukkan hasil dari regresi berganda dari persamaan :   

Kinerja = α + β 1  Formal + ß2 Informal + ß 3 Range + ß 4 Intensity + 
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Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda Hubungan Network dan Kinerja 

Hubungan  Standard 

Coefficient Beta  

T Hitung  P. Value  Keterangan 

Tidak Signifikannformal      

Kinerja  

.336  1.667  .050  Signifikan    

Range       Kinerja  .521  1.786  .041  Signifikan    

Intensity      Kinerja  .664  2.182 

  

.035  Signifikan    
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Sumber : data diolah tahun 2016    

 

Dari hasil uji analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa hipotesis pertama yang menyatakan 

network formal berpengaruh terhadap kinerja usaha ditolak karena tidak signifikan yang dibuktikan 

dengan nilai signifikansinya yang lebih besar dari 5 %. Hipotesis  kedua,  ketiga,  dan  keempat  diterima  

yaitu  network  informal,  range,  dan intensity  berpengaruh  terhadap  kinerja  usaha  yang  dibuktikan  

dengan  nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 5 %. Network yang berpengaruh adalah network 

informal, range, dan intensity terhadap kinerja usaha.   

 

Robbins (2003) mendefinisikan network dalam dunia bisnis sebagai salah satu organisasi formal bisnis 

yang bertujuan yang memfasilitasi kesuksesan sebuah bisnis. Sedangkan  Milanov  dan  Fernhaber  (2009)  

mendefinisikan  jaringan  digambarkan sebagai kumpulan hubungan yang menghubungkan jumlah 

anggota  terbatas. Modal sosial  dapat  dianggap  sebagai  potensi  yang  melekat  dalam  hubungan  yang  

dapat ditransformasikan untuk mendapatkan akses ke informasi dan berbagai sumber, baik keuangan  

dan  bahan.  Modal  sosial  tertanam  dalam networking,  dengan  demikian, memberikan beberapa 

manfaat, seperti akses yang tepat terhadap informasi, suksesi di mobilisasi sumber daya, dan ketersediaan 

modal keuangan, material dan sumber daya tenaga kerja (Khayesi dan George, 2011 ; Siebert et al,

2001). Selain itu, modal sosial mungkin memberikan manfaat ekonomi melalui tindakan kolektif 

kewirausahaan yang dapat  membantu  membangun  kepercayaan  dengan  pemasok  dan  pelanggan,  

dan meningkatkan kolaborasi dan integrasi di seluruh rantai nilai (Tokarczyk et al, 2007). Oleh karena 

itu, pemilik bisnis dapat terlibat dalam pertukaran sosial dan mengkonversi modal sosial mereka untuk 

memanfaatkan jaringan, sehingga mendapatkan informasi yang berharga dan sumber daya.  

 

Networking menurut interaksinya dibagi menjadi dua yaitu network formal dan network  informal. 

Network formal adalah  individu,  kumpulan,  kelompok,  atau komunitas orang yang hanya dijalin 

melalui pertemuan dan komunikasi secara formal atau menggunakan jasa individu yang professional 

contohnya seperti atasan di tempat kerja, rekan kerja, auditor, konsultan, dan orang-orang yang mungkin 

telah bertemu atau terhubung secara resmi. Hasil uji regresi yang menyatakan tidak ada kaitan dengan 

kinerja usaha pada start up bisnis project mahasiswa Universitas Ciputra disebabkan karena  terbatasnya  

akses  dalam  mencapai  network  formal  disebabkan  kekurangan informasi, memerlukan biaya  yang 

besar dalam menyewa jasa, dan informasi  yang dapat membantu operasional bisnis untuk meningkatkan 

kinerja usaha telah tergantikan dengan peran fasilitator dan mentor yang memiliki kecakapan yang 

hampir sama dengan auditor dan konsultan.  

 

Network informal adalah individu, kumpulan, kelompok, atau komunitas orang yang hanya mengetahui 

secara tidak formal karena adanya unsur kedekatan di dalam komunitas contohnya adalah teman, 

keluarga, mertua, tetangga yang bergaul, teman dari teman. Hasil uji yang menunjukkan adanya 

keefektifan penggunaan network informal terhadap  kinerja  usaha  pada  project  bisnis  mahasiswa  

Universitas  Ciputra.  Hal  ini disebabkan  karena  akses  jaringan  kerja  terdekat  dari  mahasiswa  adalah  

keluarga. Peranan  keluarga  dalam  kesuksesan  bisnis  terlebih  pada  proses  kewirausahaannya karena 

keluarga merupakan satu-satunya sumberdaya yang paling masuk akal yaitu modal  sosial  dalam  

mengakses  bahan  dan  keuangan  (Klyver,  2007).  Hasil  yang maksimal  tersebut  juga  disebabkan  
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keluarga  merupakan  sumber  informasi  yang terpercaya yang berkaitan dengan saran-saran yang 

diberikan kepada pelaku start up bisnis yang notebene adalah mahasiswa.  

Watson (2009) mengatakan manfaat relatif dari mengakses berbagai network dengan  intensitas  yang  

rendah  dibandingkan  dengan  mengakses network dengan intensitas yang lebih tinggi yang mungkin 

bergantung pada tujuan utama pemilik usaha kecil menengah. Sebagai contoh, jika tujuan utama adalah 

untuk bertumbuh pesat dalam omset dan ukuran perusahaan para pemilik usaha kecil menengah ada 

baiknya untuk  

mengembangkan dan mengejar berbagai network karena ini mungkin  menghasilkan  hubungan yang lebih 

saling menguntungkan daripada memiliki network yang sempit. Hasil yang menunjukkan semakin tinggi 

intensitas yang dilakukan dalam melakukan pertemuan  menyebabkan  kinerja  usaha  semakin  meningkat.  

Para  pelaku  bisnis mahasiswa  Universitas  Ciputra  memiliki  frekuensi  pertemuan  yang  tinggi  terhadap 

network mereka dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan terkini  terutama  

berkaitan  dengan  bisnis  seperti  berupa  saran  dan  masukan  dari fasilitator dan mentor bisnis.  

Keberagaman network atau network range yang dibangun akan menyediakan akses  yang  lebih  besar  

terhadap  instrumen  sumber-sumber  daripada  grup  yang melakukan kontak yang terbatas. Hasil uji 

analisis data yang menunjukkan semakin  beragam  network yang ibentuk akan semakin meningkatkan 

kinerja usaha start up  bisnis. Keragaman network yang dibangun dimanfaatkan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih banyak yang berguna untuk mengembangkan bisnis seperti tempat pameran atau  pop  

up  market  serta  saluran  distribusi  baru  yang  terjadi  pada  bisnis  start  up mahasiswa Universitas 

Ciputra.  

 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan network dalam berbisnis sangat  

menunjang  kinerja  usaha  start  up  bisnis.  Berbagai  network  tersebut  tidak semuanya mampu 

meningkatkan kinerja usaha, hanya network informal, intensity, dan range yang mampu berdampak pada 

peningkatan kinerja usaha. Saran untuk penelitian kedepan adalah menerapkan pada bisnis yang lebih 

mapan bukan lagi pada tahapan start up sehingga untuk dapat meraih hasil empiris bahwa penggunaan 

network berguna dalam pengembangan dan meningkatkan kinerja usaha.   
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