
13 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Fonny Setiawati dan Maria Fransisca 

Lenniawati (2004) dengan judul yang diteliti adalah “Analisis Karakteristik 

Wirausahawan Dalam Pengembangan Usaha Sendiri Di Surabaya Pusat”. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik yang paling 

dominan yang dibutuhkan dalam berwirausaha. Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan analisis faktor. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik 

wirausaha yang terdiri dari 12 variabel karakteristik wirausaha terdapat 4 faktor 

variabel karakteristik wirausaha yang paling dominan yaitu variabel tanggung 

jawab, hasrat untuk mendapatkan umpan balik langsung, tingkat energi yang 

tinggi dan orientasi ke depan. 

Penelitian kedua yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Oktavianus dan Tan Tjien Hin (2005) 

dengan judul yang diteliti adalah “Analisis Karakteristik Wirausaha Dalam 

Mendorong Kesuksesan Pengrajin Kulit Di Tanggulangin”. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui karakteristik pengrajin dan juga untuk mengetahui 

hubungan antara karakteristik dengan kesuksesan usaha. Teknik analisis yang 

digunakan yaitu dengan menggunakan analisis korelasi. 
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Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik 

wirausaha pengrajin yang paling menonjol adalah percaya diri dan yang paling 

rendah keorisinilan usaha. Kesuksesan yang paling menonjol dari pengrajin 

kulit yaitu menjaga kualitas lingkungan dan yang paling rendah adalah 

perspektif penyediaan lapangan pekerjaan. Hubungan antara karakteristik 

dengan kesuksesan usaha menunjukkan bahwa variabel orientasi pada masa 

depan merupakan variabel yang paling kuat dengan kesuksesan usaha. 

Penelitian ketiga yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Sirot Irjianto (2011) dengan judul “Analisis 

Jiwa Kewirausahawanan Dan Karakteristik Individu Pada Wirausaha Rambak 

Di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jiwa kewirausahawanan para 

wirausahawan rambak di Desa Bangsal, untuk mengetahui karakteristik 

individu wirausahawan rambak di Desa Bangsal Kecamatan Bangsal 

Kabupaten Mojokerto. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan rentang skala dan tabulasi silang. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa jiwa 

kewirausahawanan yang melekat pada para pengusaha dapat menunjang 

kesuksesan usahanya, Karakteristik individu yang dimiliki oleh pengusaha 

rambak adalah keseluruhan berjenis kelamin laki-laki, mayoritas berusia 31 - 

40 tahun, mayoritas sudah berwirausaha lebih dari 10 tahun, mayoritas 

berpendidikan terakhir SMA dan mayoritas memiliki penghasilan antara 5 - 8 

juta perbulan. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yang 

tercantum pada landasan penelitian terdahulu diatas maka peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang karakteristik individu, sikap dan perilaku kewirausahaan 

yang terdapat pada wirausahawan produk unggulan di Kota Malang. Apakah 

terdapat persamaan antara karakteristik kewirausahawanan pada lokasi yang 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang 

saya lakukan.  

Selain berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu, penelitian sekarang juga berdasarkan pendapat Thomas F. Zimmerer 

yang menyatakan bahwa terdapat dua belas karakteristik sikap dan perilaku 

wirausahawan yang sukses. Berdasarkan teori tersebut saya ingin mengetahui 

apakah karakteristik sikap dan perilaku kewirausahaan yang terdapat pada para 

wirausahawan produk ungulan UKM Kota Malang sesuai dengan teori tersebut 

atau hanya beberapa karakteristik saja yang terdapat pada para wirausahawan. 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama melakukan penelitian dibidang kewirausahaan, namun terdapat 

perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu obyek yang 

diteliti, lokasi penelitian, tahun penelitian, dan variabel penelitian yang 

digunakan. Data lebih lengkap mengenai persamaan dan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan sekarang terdapat pada tabel berikut. 

  



 

Tabel 1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

Fonny Setiawati dan Maria 

Fransisca Lenniawati (2004) 

Analisis Karakteristik Wirausahawan 

Dalam Pengembangan  Usaha Sendiri 

Di Surabaya Pusat 

1. Tanggung jawab 

2. Lebih menyukai resiko menegah 

3. Keyakinan atas kemampuan untuk berhasil 
4. Hasrat untuk mendapatkan umpan balik 

langsung 

5. Tingkat energi yang tinggi 
6. Orientasi ke depan 

7. Keterampilan mengorganisasi 

8. Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang 
9. Komitmen yang tinggi 

10. Toleransi terhadap keraguan 

11. Fleksibilitas 
12. Keuletan 

Analisis Faktor 

Karakteristik wirausaha pada wirausahawan di 

Surabaya pusat menunjukkan bahwa dari 12 

variabel karakteristik wirausaha terdapat 4 faktor 
variabel karakteristik wirausaha yang paling 

dominan yaitu variabel tanggung jawab, hasrat 

untuk mendapatkan umpan balik langsung, tingkat 
energi yang tinggi dan orientasi ke depan. 

Yohanes Oktavianus dan Tan Tjien 

Hin (2005) 

Analisis Karakteristik Wirausaha 

Dalam Mendorong Kesuksesan 

Pengrajin Kulit Di Tanggulangin 

1. Karakteristik Wirausaha 

a. Percaya diri 

b. Berorientasi pada tugas dan hasil 

c. Pengambilan resiko 
d. Kepemimpinan 

e. Keorisinilan 

f. Berorientasi ke masa depan 
2. Kesuksesan Usaha 

a. Penyediaan lapangan kerja 
b. Peningkatan kesejahteraan 

c. Peningkatan kualitas lingkungan 

Analisa Korelasi 

1. Karakteristk wirausaha pengrajin yang paling 

menonjol adalah percaya diri dan yang paling 

rendah  keorisinilan usaha 

2. Kesuksesan yang paling menonjol dari 
pengrajin kulit yaitu kemampuan untuk 

menjaga kualitas lingkungan dan yang paling 

rendah perspektif penyediaan lapangan 
pekerjaan 

3. Hubungan antara karakteristik dengan 
kesuksesan usaha menunjukkan bahwa 

variabel orientasi pada masa depan merupakan 

variabel yang paling kuat dengan kesuksesan 
usaha  



 

Sirot Irjianto (2011) Analisis Jiwa Kewirausahawanan Dan 

Karakteristik Individu Pada 
Wirausaha Rambak Di Desa Bangsal 

Kecamatan Bangsal Kabupaten 

Mojokerto 

Jiwa Wirausaha 

1. Rasa percaya diri 
2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

3. Pengambilan resiko 

4. Jiwa kepemimpinan 
5. Sifat keorisinilan 

6. Berorientasi pada masa depan 

Karakteristik Individu 

1. Jenis kelamin 

2. Usia 

3. Lama berwirausaha 
4. Pendidikan 

5. Penghasilan 

1. Rentang Skala 

2. Tabulasi Silang 

 

1. Hasil perhitungan rentang skala jiwa 
kewirausahawanan terhadap pengusaha rambak 

menunjukkan bahwa jiwa kewirausahawanan 

yang melekat pada para pengusaha dapat 
menunjang kesuksesan usahanya. 

2. Karakteristik individu yang dimiliki oleh 

pengusaha rambak adalah keseluruhan berjenis 
kelamin laki-laki, mayoritas berusia 31-40 tahun, 

mayoritas sudah berwirausaha lebih dari 10 

tahun, mayoritas pendidikan terakhir SMA dan 
memiliki penghasilan antara 5- 8 juta perbulan. 

3. Hasil cross tabulation antara jiwa 

kewirausahawanan dengan karakterisik individu, 
bila dilihat dari jenis kelamin seluruh individu 

adalah laki-laki. Sedangkan yang memiliki jiwa 

kewirausahawanan dengan kategori sangat tinggi 
sebesar 67.5%. Berdasarkan usia individu yang 

memiliki jiwa kewirausaha-wanan dengan 

kategori sangat tinggi yakni kelompok usia 30-
40 tahun dan usia lebih dari 40 tahun sebesar 

55%. Berdasarkan lama berwira-usaha individu 

mayoritas yang memiliki jiwa 

kewirausahawanan dengan kategori sangat tinggi 

yakni kelompok individu yang telah 

menjalankan usahanya lebih dari 10 tahun 
sebesar 35%. Berdasarkan pendidikan yang yang 

dimiliki individu, mayoritas individu yang 
memiliki jiwa kewirausahawanan dengan 

kategori sangat tinggi yakni kelompok individu 

yang berpengha-silan 5 – 8 juta perbulan sebesar 
32.5%. 

Sumber : Skripsi Sirot Irjianto tahun 2011  



 

Tabel 2 

Penelitian Sekarang 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 

Muhammad Falikhin (2012) Analisis Karakteristik Individu, Sikap 

dan Perilaku Kewirausahaan pada 

Wirausahawan Produk Unggulan 

Usaha Kecil Menengah   Kota Malang 

Karakteristik Individu 

1. Jenis kelamin 

2. Usia 

3. Pendidikan 
4. Lama berwirausaha 

5. Penghasilan 

 
Karakteristik Sikap dan Perilaku 

Kewirausahaan 
1. Komitmen dan tekad yang bulat terhadap 

usahanya 

2. Rasa tanggung jawab 
3. Berambisi mencari peluang 

4. Tahan terhadap resiko dan ketidakpastian 

5. Percaya diri 

6. Kreatif dan fleksibel 

7. Memerlukan umpan balik yang cepat 

8. Tingkat energi yang tinggi 
9. Motivasi untuk unggul 

10. Berorientasi pada masa depan 

11. Selalu belajar dari kegagalan 
12. Kemampuan memimpin 

1. Rentang Skala 

2. Tabulasi Silang 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari terjemahan entrepreneurship, yang dapat 

diartikan sebagai “the backbone of economy”, yaitu syaraf pusat 

perekonomian atau sebagai “tailbone of economy” yaitu pengendali 

perekonomian suatu bangsa. Secara epistimologi, kewirausahaan merupakan 

nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau suatu proses dalam 

mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Kewirausahaan menurut Peter F. Drucker adalah kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. (Kasmir; 2006:17). Pengertian 

ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang 

memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda 

dengan yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan 

yang sudah ada sebelumnya. 

Menurut Meredith berwirausaha berarti memadukan watak pribadi, 

keuangan, dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha merupakan suatu 

pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu 

merencanakan, mengambil resiko, mengambil keputusan-keputusan dan 

tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. (Suryana; 2006:12). 

2. Karakteristik Individu 

a. Pengertian Karakteristik 

Karakteristik berasal dari kata karakter, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia definisi karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak 
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atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. 

Karakteristik dapat juga berarti tabiat, watak, perangai, perbuatan yang 

selalu dilakukan dan mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. 

Dalam kamus Oxford, karakteristik (noun) diartikan a typical feature or 

quality. Jadi karakteristik memiliki cakupan yang lebih luas yaitu 

mencakup pula ciri-ciri fisik dan cara berpenampilan seseorang, bukan 

sekedar sifat-sifat batiniah saja. 

Menurut Zimmerman terdapat beberapa karakteristik individual, 

antara lain : 

1) Sifat istimewa atau beberapa sifat yang membedakan seseorang 

dari orang lain yang ditandai dengan tabiat atau pembawaan, 

pendidikan atau kebiasaan. 

2) Kekuatan pikiran, keputusan, kemerdekaan dan individualitas. 

3) Individu yang mempunyai sifat unik atau luar biasa, seseorang 

yang dikarakteristikkan dengan sifat yang aneh atau istimewa. 

b. Karakteristik Wirausahawan 

Berdasarkan pengertian karakteristik diatas, maka dapat 

disimpulkan definisi karakteristik wirausahawan sebagai ciri khas atau 

bentuk-bentuk watak atau karakter, corak tingkah laku atau tanda 

khusus yang melekat pada diri setiap wirausahawan dalam mengelola 

usahanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karakteristik 

wirausaha menunjukkan sifat atau ciri wirausahawan, menurut D. 

Steinkoff dan J. F. Burgess (Suryana; 2003: 38) mengemukakan 
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beberapa karakteristik yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang 

sukses, meliputi :  

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas, 

2. Bersedia menanggung resiko waktu dan uang, 

3. Berencana, mengorganisasi, 

4. Kerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya, 

5. Mengembangkan hubungan dengan pelanggan, pemasok, pekerja 

dan yang lainnya, 

6. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan 

Thomas F. Zimmerer menggabungkan pandangan Timmons dan 

Mc Clelland, memperluas karakteristik sikap dan perilaku 

kewirausahaan yang berhasil adalah sebagai berikut :  

1. Commitment and determination, yaitu memiliki komitmen dan tekad 

yang bulat untuk mencurahkan semua perhatiannya pada usaha. 

Sikap yang setengah hati mengakibatkan besarnya kemungkinan 

untuk gagal dalam berwirausaha. 

2. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab baik 

dalam mengendalikan sumber daya yang digunakan maupun 

tanggung jawab terhadap keberhasilan berwirausaha. Oleh karena itu 

akan mawas diri secara internal. 

3. Opportunity obsession, yaitu selalu berambisi untuk selalu mencari 

peluang. Keberhasilan wirausaha selalu diukur dengan keberhasilan 
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untuk mencapai tujuan, dan pencapaian tujuan terjadi apabila ada 

peluang. 

4. Tolerance for risk, ambiguity, and uncertainty, yaitu tahan terhadap 

resiko dan ketidakpastian. Wirausaha harus belajar untuk mengelola 

resiko dengan cara mentransfer resiko ke pihak lain seperti Bank, 

investor, konsumen, pemasok dll. Wirausaha yang berhasil biasanya 

memiliki toleransi terhadap pandangan yang berbeda dan 

ketidakpastian. 

5. Self confidence, yaitu percaya diri. Ia cenderung optimis dan 

memiliki keyakinan yangkuat terhadap kemampuan yang 

dimilikinya untuk berhasil. 

6. Creativity and flexibility, yaitu berdaya cipta dan luwes. Salah satu 

kunci penting adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan 

permintaan. Kekakuan dalam menghadapi perubahan ekonomi dunia 

yang serba cepat sering kali membawa kegagalan. Kemampuan 

untuk menggapai perubahan yang cepat dan fleksibel tentu saja 

memerlukan kreativitas yang tinggi. 

7. Desire for immediate feedback, yaitu selalu memerlukan umpan 

balik yang segera. Ia selalu ingin mengetahui hasil dari apa yang 

dikerjakannya, oleh karena itu dalam memperbaiki kinerjanya ia 

selalu memiliki kemauan untuk menggunakan ilmu pengetahuan 

yang telah dimilikinya dan selalu belajar dari kegagalan. 
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8. High level of energy, yaitu memiliki tingkat energi yang tinggi. 

Wirausaha yang berhasil biasanya memiliki daya juang yang lebih 

tinggi dibanding rata-rata orang lainnya, sehingga ia lebih suka kerja 

keras walaupun dalam waktu yang relatif lama. 

9. Motivation to excel, yaitu memiliki dorongan untuk selalu unggul. Ia 

selalu ingin lebih unggul, lebih berhasil dalam mengerjakan apa 

yang dilakukannya dengan melebihi standar yang ada. Motivasi ini 

muncul dari dalam diri (internal) dan jarang dari eksternal. 

10. Orientation to the future, yaitu berorientasi pada masa yang akan 

datang. Untuk tumbuh dan berkembang, ia selalu berpandangan 

jauh ke masa depan yang lebih baik. 

11. Willingness to learn from failure, yaitu selalu belajar dari 

kegagalan . wirausaha yang berhasil tidak pernah takut gagal, ia 

selalu memfokuskan kemampuannya pada keberhasilan. 

12. Leadership ability, yaitu kemampuan dalam kepemimpinan. 

Wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk 

menggunakan pengaruh tanpa kekuatan (power), ia harus lebih 

memiliki taktik mediator dan negosiator daripada diktator.  

3. Sikap Kewirausahaan 

a. Pengertian Sikap 

Menurut G.W Allport yang dikutip David O. Sears (1999:137)  

“Sikap adalah keadaan mental dari kesiapan, yang diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah respon 
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individu pada semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannnya”. 

Sedangkan menurut Sunarto dan Agung Hartono (2002:170) “Sikap 

merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan 

tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut”. Sedangkan 

menurut Soehardi Sigit (2003:86) “Sikap adalah tanggapan seseorang 

terhadap suatu stimulus yang menimbulkan tangkapan kognitif (pikiran), 

afektif (penilaian), dan konatif (kecenderungan perilaku)”. 

b. Ciri-Ciri Sikap 

Ciri-ciri sikap menurut  Abu Ahmadi (1999) adalah: 

1) Sikap itu dipelajari (learnability) 

Sikap merupakan hasil belajar dari individu.  

2) Memiliki kestabilan (stability) 

Sikap bermula dari apa yang dipelajari, kemudian menjadi lebih kuat, 

tetap dan stabil melalui pengalaman. 

3) Personal - societal significance 

Sikap melibatkan hubungan antara seseorang dan orang lain dan juga 

antara orang dan barang atau situasi. 

4) Berisi cognisi dan affeksi 

Komponen cognisi  berupa pengetahuan yang berhubungan dengan 

obyek, sedangkan komponen affeksi menunjukkan emosi yang 

berhubungan obyek. 

5) Approach  - avoidance directionality  
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Jika sesorang memiliki sifat favorable terhadap suatu obyek maka  

mereka akan mendekatinya, sebaliknya jika seseorang memiliki sikap 

yang unfavorable maka mereka akan menghindarinya. 

c. Komponen Sikap 

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang. Ketiga 

komponen tersebut merupakan indikator sikap seseorang terhadap suatu 

obyek. Adapun komponen tersebut adalah : 

1) Aspek kognitif  

Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang 

berlaku atau apa yang benar bagi obyek sikap. Komponen kognitif 

merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik 

sikap. Menurut Soehardi Sigit (2003:88) yang dimaksud kognitif 

(cognitif) ialah sejauh mana tahu-nya orang mengenai informasi 

tentang obyek yang ditanggapi itu. Apakah ia benar-benar 

mengetahuinya, jika mengetahui sejauh mana tahunya, apakah 

sepenuhnya tahu, agak tahu, atau samar-samar, bahkan sama sekali 

tidak tahu. Sedangkan menurut Mann dalam Saifuddin Azwar 

(2002:24) “Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan 

streoptipe yang dimiliki oleh individu mengenai sesuatu. Seringkali  

komponen ini disamakan dengan pandangan (opini), terutama apabila 

menyangkut masalah issu atau problem yang kontroversial”. 

Keyakinan ini datang dari apa yang kita lihat dan kita ketahui yang 

akhirnya akan membentuk pengalaman dan pengetahuan. Misalnya, 
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seseorang yang mempunyai pengalaman pribadi atau melihat 

pengalaman orang lain yang berhasil dalam berwirausaha atau 

seseorang yang telah mendapatkan pendidikan kewirausahaan akan 

yakin bahwa profesi ini baik dan mulia. 

2) Aspek afektif 

Menurut Soehardi Sigit (2003:88) afektif (affective) ialah sejauh 

manakah afeksinya (penilaiannya) kepada obyek yang disikapi 

mengenai baik-buruknya, menyenangkan-tidaknya, menarik-tidaknya, 

atau favorable-unfavorable, terlepas dari keinginan untuk 

memilikinya. Sedangkan menurut Saifuddin azwar (2002:26) 

“Komponen afektif merupakan perasaan individu terhadap obyek 

sikap dan menyangkut masalah emosi”. Aspek emosi ini biasanya 

yang berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 

mungkin akan mengubah sikap seseorang. Reaksi emosianal terhadap 

suatu obyek dipengaruhi oleh keyakinan atau apa yang dipercayai 

kebenarannya. Misalnya, keyakinan bahwa profesi berwirauasaha 

adalah profesi yang mulia akan membentuk perasaan suka sesorang 

terhadap profesi ini.  

3) Aspek konatif 

Yaitu berwujud proses kecenderungan (tendensi) untuk berbuat suatu 

obyek tertentu. Menurut Soehardi Sigit (2003:88) konatif (conative) 

ialah kecenderungan untuk berbuat (berperilaku) terhadap obyek 
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setelah mengerti (tahu) dan menilai terhadap obyek yang disikapi. 

Misalnya, sejauh manakah kemungkinannya membeli, akan membeli, 

atau sama sekali tidak akan membeli. Atau kecenderungan perilaku 

untuk mencaci, membiarkan, atau menghindari; tergantung apa yang 

disikapi, seberapa kognisi dan afeksinya. Sedangkan menurut 

Saifuddin Azwar (2002:28) “Komponen perilaku atau konatif 

menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku 

yang ada pada diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang 

dihadapinya”. Kaitan ini didasari bahwa keyakinan dan perasaan 

banyak mempengaruhi perilaku. Komponen konatif meliputi pula 

bentuk perilaku yang berupa pernyataan atau perkataan yang 

diucapkan seseorang. Misalnya, siswa yang bersikap positif terhadap 

profesi wirausaha tidak harus tercermin pada perilakunya dalam 

membuka usaha baru, tetapi dapat juga disimpulkan dari pernyataan 

yang ingin menjadai wirausahawan jika kelak telah lulus atau telah 

menamatkan studinya.  

d. Fungsi Sikap 

Menurut Abu Ahmadi (1999), sikap berfungsi untuk : 

1) Sebagai alat untuk menyesuaikan diri  

Bahwa sikap adalah sesuatu yang besifat communicabel, artinya 

sesuatu yang mudah menjalar sehingga mudah pula menjadi milik 

bersama. Sifat communicabel ini menyebabkan sikap bisa menjadi 

rantai penghubung antara orang dengan kelompoknya atau dengan 
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anggota kelompok yang lain. oleh karena itu anggota-anggota 

kelompok yang mengambil sikap yang sama  terhadap obyek tertentu 

dapat meramalkan tingkah laku terhadap anggota lainnya.  

2) Sebagai alat pengatur tingkah laku 

Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon terhadap 

sesuatu yang ada disekitarnya, baik yang beupa respon positif maupun 

respon negatif.  

3) Sebagai alat pengatur pengalaman  

Semua pengalaman yang berasal dari dunia luar tidak semuanya 

dilayani oleh manusia, tetapi manusia memilih pengalaman yang perlu 

dan pengalaman mana yang tidak perlu dilayani. Pemilihan ini 

ditentukan atas tinjauan apakah pengalaman-pengalaman itu 

mempunyai arti baginya atau tidak. Semua pengalaman ini diberi 

penilaian, lalu dipilih. Jadi manusia setiap saat akan mengadakan 

pilhan-pilihan dan tidak semua perangsang dapat dilayani. 

4) Sebagai pernyataan kepribadian 

Sikap sering mencerminkan kepribadian seseorang karena sikap tidak 

pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya, oleh karena itu 

dengan melihat sikap-sikap pada obyek-obyek tertentu sedikit banyak 

orang bisa mengetahui pribadi orang tersebut. Jadi sikap dapat sebagai 

pernyataan pribadi seseorang. 

e. Pembentukan Sikap 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap seseorang menurut 

Saifuddin Azwar (2000) adalah:  

1) Pengalaman pribadi. 

Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan kuat akan menjadi 

dasar pembentukan sikap. Middlebrook mengemukakan bahwa tidak 

ada pengalaman sama sekali dengan suatu obyek psikologis cenderung 

akan  membentuk sikap yang negatif terhadap obyek tersebut.  

2) Pengalaman orang lain yang dianggap penting 

Pengalaman orang lain yang kita anggap penting, seseorang yang 

tidak ingin kita kecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi 

kita (significant other) akan mempengaruhi kita terhadap sesuatu. 

3) Pengaruh kebudayaan  

Kebudayaan tempat kita hidup dan dibesarkan akan mempengaruhi 

pembentukan sikap kita. Seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan 

wirausahawan akan membentuk pola perilaku wirausaha pada dirinya. 

4) Media massa 

Informasi mengenai suatu hal baru yang disampaikan melalui media 

massa, akan memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya 

sikap terhadap hal tersebut. 

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan  serta lembaga agama sebagai suatu sistem 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan 

keduanya meletakkan dasar pengertian konsep moral pada individu. 
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Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pusat keagamaan serta 

ajaran-ajarannya. 

6) Pengaruh faktor emosional 

Sikap terkadang juga merupakan bentuk pernyataan yang didasari oleh 

emosi yang berfungsi sebagai penyalur frustasi atau pengalihan bentuk 

pertahanan ego. Salah satu sikap yang didasari emosi adalah 

prasangka (prejudice). 

f. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perubahan Sikap 

Faktor yang menyebabkan perubahan sikap yaitu : 

1) Faktor intern 

Yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi seseorang itu sendiri, faktor 

ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan 

mengolah pengaruh-pengaruh dari luar. 

2) Faktor ekstern 

Yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini berupa 

interaksi sosial diluar kelompok. 

g. Pengukuran Sikap 

Para ahli psikologi sosial telah berusaha untuk mengukur sikap 

dengan berbagai cara. Dalam Abu Ahmadi (1999) beberapa bentuk 

pengukuran sikap sebagai berikut : 

1) Pengukuran sikap secara langsung 
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Pada umumnya digunakan test psikologi yang berupa sejumlah item 

yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif, sesuai dengan 

kriteria tertentu, test psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi 

skala sikap. Skala ini  diharapkan dapat memberikan jawaban atas 

pertanyan dangan bebagai cara oleh responden terhadap obyek 

psikologi, skala ini kemudian lebih dikenal dengan skala sikap. 

Adapun skala sikap yang sering digunakan adalah sebagi berikut: 

a) Skala Thrustone  

Metode Thrustone terdiri atas kumpulan pendapat yang memiliki 

rentangan dari sangat positif kearah sangat negatif terhadap obyek 

sikap. Pernyataan-pernyataan itu kemudian diberikan kepada 

sekelompok individu  yang diminta untuk menentukan pendapatnya 

pada suatu rentangan 1 sampai 11, di mana angka 1 mencerminkan 

paling positif (menyenangkan) dan angka 11 mencerminkan paling 

negatif (tidak menyenangkan). 

b) Skala Likert 

Likert juga mengunakan sejumlah pernyatan untuk mengukur sikap 

yang didasarkan pada rata-rata jawaban. Dalam skala likert 

responden diminta untuk menunjukkan tingkatan di mana mereka 

setuju atau tidak setuju pada setiap pernyatan dengan 5 pilihan 

skala: sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. 

Skor 5 diberikan kepada yang menjawab sangat setuju, dan skor 1 

diberikan kepada yang menjawab sangat tidak setuju. 
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c) Skala Bogardus 

Skala ini disebut juga skala jarak sosial (social distance scale) yang 

secara kuatitatif mengukur tungkatan jarak seseorang yang 

diharapkan untuk memelihara hubungan orang denga kelompok-

kelompok lain. Dalam skala Bogardus responden diminta untuk 

mengisi atau menjawab satu atau semua dari 7 pernyataan untuk 

melihat jarak sosial terhadap kelompok etnik group lainnya.   

d) Skala Perbedaan Semantik (The Semantic Different Scale) 

Dalam skala ini responden diminta untuk menetukan suatu ukuran 

skala yang bersifat berlawanan, yaitu positif atau negatif. Skala ini 

terbagi atas 7 (tujuh) ukuran dan angka 4 (empat)  menunjukkan 

ukuran yang secara relatif netral.  

2) Pengukuran sikap secara tidak langsung 

Dalam pengukuran secara tidak langsung ini, subyek tidak tahu bahwa 

tingkah laku atau sikapnya sedang diteliti. Teknik tidak lansung ini 

berguna bila responden kelihatan enggan mengutarakan sikapnya 

secar jujur. Pendapat yang hampir sama dengan pengukuran tidak 

lansung  yaitu pengukuran terselubung yang dikemukakan oleh 

Saifuddin Azwar (2002). Dalam pengukuran terselubung ini 

digunakan metode pengamatan lansung  tehadap perilaku subyek yang 

akan diteliti bukan perilaku subyek yang disadari atau disengaja 

melainkan reaksi-reaksi fisiologi yang terjadi lebih diluar kendali 

orang yang bersangkutan. 
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4. Perilaku Individu 

a. Pengertian Perilaku Individu 

Perilaku adalah sikap dan tindakan atau semua yang dilakukan 

manusia, misalkan bekerja dengan giat atau malas, berbicara dengan 

teman dan atasannya, menolak atau menerima tugas yang dibebankan 

dan sebagainya. Perilaku individu dalam organisasi adalah sikap dan 

tindakan (tingkah laku) seorang manusia (individu) dalam organisasi 

sebagai ungkapan dari kepribadian, persepsi dan sikap jiwanya, dimana 

bisa berpengaruh terhadap prestasi (kinerja) dirinya dan organisasinya. 

(Ach. Mohyi; 2009:102-103). 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur perilaku 

individu terdiri dari kepribadian, persepsi dan sikap, dimana ketiganya 

bergabung membentuk sebuah perilaku. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Individu Dalam Organisasi 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu 

berperilaku tertentu, seperti yang diungkapkan Gibson, Ivancevich dan 

Donnely, bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dapat dikelompokkan kedalam dua faktor yaitu : 

1) Faktor (Karakteristik) Individu, yang terdiri dari : 

a) Faktor Fisiologis, yaitu kemampuan dan keterampilan phisik yang 

dimiliki manusia. Faktor ini terdiri dari : 

(1) Kemampuan phisik 

(2) Kemampuan mental 
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b) Faktor Psikologis, yaitu tanggapan psikologis individu yang 

bersangkutan. Faktor ini terdiri dari : 

(1) Persepsi 

(2) Sikap 

(3) Kepribadian 

(4) Belajar 

(5) Pengalaman 

(6) Motivasi 

c) Faktor Demografi, terdiri dari : 

(1) Umur 

(2) Jenis kelamin 

(3) Etnis 

2) Faktor Lingkungan 

a) Lingkungan kerja (didalam organisasi kerja), terdiri dari : 

(1) Kebijakan dan aturan organisasi 

(2) Kepemimpinan 

(3) Struktur organisasi 

(4) Desain pekerjaan 

(5) Sistem kompensasi 

b) Lingkungan non kerja (diluar organisasi kerja), terdiri dari : 

(1) Keluarga 

(2) Masyarakat (sosial) dan budaya 

(3) Pendidikan / sekolah 
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5. Perilaku Kewirausahaan 

David McClelland (Suryana; 2003:31) mengemukakan enam ciri 

perilaku kewirausahaan yaitu : 

a. Keterampilan mengambil keputusan dan resiko yang moderat dan bukan 

atas kebetulan belaka 

b. Energik, khususnya dalam bentuk berbagai kegiatan inovatif 

c. Tanggung jawab individual 

d. Mengetahui hasil-hasil dari berbagai keputusan yang diambilnya dengan 

tolak ukur satuan uang sebagai indikator keberhasilan 

e. Mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan dimasa datang 

f. Memiliki kemampuan berorganisasi, yang meliputi kemampuan 

kepemimpinan, dan manajerial. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai Faktor-faktor apa saja yang dominan pada 

wirausahawan di Kota Malang ditinjau dari karakteristik individu, sikap dan 

perilaku kewirausahaan menurut pendapat Thomas F. Zimmerer. Adapun 

kerangka pikir yang yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar kerangka pikir penelitian berikut ini :  
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Dari kerangka pikir diatas secara teoritis dapat dikatakan bahwa seorang 

wirausahawan memiliki karakteristik individu yang akan berpengaruh terhadap 

kegiatan usaha yang dijalankan, sedangkan untuk menjadi seorang 

wirausahawan yang sukses paling tidak harus mempunyai sikap dan perilaku 

kewirausahaan menurut Thomas F. Zimmerer diatas, meskipun tidak secara 

keseluruhan karakteristik tersebut dapat dimiliki namun semakin banyak 

karakteristik yang dimiliki maka kemungkinan untuk berhasil dan meraih 

kesuksesan akan semakin besar peluangnya. 

 

Karakteristik Sikap dan 

Perilaku Kewirausahaan (Y) 
 

1. Komitmen dan tekad yang 

bulat terhadap usahanya 

2. Rasa tanggung jawab 

3. Berambisi mencari peluang 

4. Tahan terhadap resiko dan 

ketidakpastian 

5. Rasa Percaya diri 

6. Kreatif dan fleksibel 

7. Memerlukan umpan balik 

yang cepat 

8. Tingkat energi yang tinggi 

9. Motivasi untuk unggul 

10. Berorientasi pada masa 

depan 

11. Selalu belajar dari kegagalan 

12. Kemampuan memimpin 

Karakteristik Individu 

(X) 

 

1. Jenis Kelamin 

2. Usia 

3. Pendidikan 

4. Lama Berwirausaha 

5. Penghasilan 

Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian 


