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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

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. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya yang tercantum pada landasan penelitian terdahulu diatas maka 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang karakteristik pengusaha dan 

keberhasilan usaha pada industri keripik tempe sanan kota Malang. 
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B. Usaha Kecil dan Menengah 

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah 

Di indonesia sedikitnya terdapat tiga pengertian Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM), sebagai berikut: 

a. Menurut BPS, suatu usaha yang dijalankan oleh kurang dari 4 tenaga kerja 

disebut industri rumah tangga, kemudian jika usaha dijalankan oleh 5-19 

pekerja digolongkan kepada industri kecil dan jika usaha dijalankan oleh 

20 - 99 pekerja digolongkan industri menengah. 

b. Menurut kementrian industri dan perdagangan, usaha yng mempunyai 

nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan ) dengan aset kurang dari 

200 juta rupiah disebut industri kecil, sedangkan suatu usaha yang 

memiliki aset antara 200 juta - 5 milyar rupiah tergolong usaha kecil dan 

menengah. 

c. Menurut undang - undang industri kecil tahun 1995 kementrian usaha 

kecil dan menengah serta bank indonesia, usaha berskala kecil adalah 

usaha yang mempunyai modal kurang dari 200 juta rupiah (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) atau memiliki penjualan kurang dari 1 

milyar rupiah per tahun (pustaka unpad.c.id)symposium kebudayaan 

indonesia – Malaysia , wawan setiwan : 2007) 

d. Biro pusat statistik indonesia (BPS) 1988 mendefinisikan usaha kecil 

dengan ukuran tenaga kerja, yaitu 5 sampai dengan 19 orang yang 

termasuk pekerja kasar yang dibayar pekerja pemilik dan pekerja 

keluarga. Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja urang dari 5 
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orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga (home industri). 

Berbeda dengan klasifikasi yang dikemukakakn oleh Stanley dan Morse, 

bahwa industri yang menyerap tenaga kerja 1-9 orang termasuk industri 

kerajinan rumah tangga. Industri kecil menyerap 10-49 orang , industri 

sedang menyerap 50-59 orang dan industri besar menyerap tenaga kerja 

100 orang lebih(Suryana, 2006). 

Sedangkan definisi usaha menengah menurut instruksi presiden nomor 

10 tahun 1999 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan 

bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha lebih besar dari Rp 

200 juta sampai paling banyak Rp. 10 miliar (Suhardjono, 2003). 

Batasan usaha kecil dan menengah - industri dagang menurut keputusan 

yang telah dikeluarkan : 

a. Menurut undang - undang No. 9 tahun 1995 : mengenai usaha kecil dan 

menengah yang disebut usaha kecil dan menengah adalah suatu usaha 

yang mempunyai kekayaan bersih maksimum 200 juta rupiah di luar 

tanah dan bangunan atau mempunyai omset penjualan maksimal 1 milyar 

rupiah per tahun. 

b. Menurut undang - undang No. 10 tahun 1999 mengenai usaha kecil dan 

menengah industri dagang yang disebut usaha menengah adalah usaha 

yang mempunyai kekayaaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah 

sampai dengan maksimal 10 milyar rupiah. Usaha kecil dan menengah 

binaan dirjen IKDK berdasarkan SK menteri perindustrian dan 
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perdagangan No. 589 tahun 1999 adalah usaha yang mempunyai nilai 

investasi seluruhnya sampai dengan 1 milyar rupiah. 

(http:karimritonga.info/home/?p=p) 

2. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Dalam undang - undang N0.9 / 1995 pasal 5 tentang usaha kecil 

disebutkan beberapa kriteria usaha kecil dan menengah antara lain: memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000(satu milyar), (Suryana 2006). 

Menurut suhardjono (2003), kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan 

Undang - Undang Nomor 9 tahun 1995 dan surat edaran bank indonesia No. 

3/9/Bkr tahun 2001 adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2. Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- 

(satu milyar rupiah) 

3. Milik warga negara indonesia 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha menengah dan besar. 

5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbdan 

hukum atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi. 
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Komisi untuk perkembangan ekonomi (Community For Econommic 

Development) C.E.D mengemukakan kriteria usaha kecil yaitu manajemen 

berdiri sendiri, manajer adalah pemilik modal disediakan oleh pemilik atau 

sekelompok kecil, daerah operasi bersifat lokal; ukuran dalam keseluruhan 

relatif kecil(Suryana, 2001). 

Menurut KADIN dan asosiasi serta himpunnan pengusaha kecil, juga 

kriteria dari bank inonesia, maka yang termasuk katagori usaha kecil adalah: 

a. Usaha Perdagangan  

Keagenan, pengecer, ekspor/impor dan lain - lain dengan modal aktif 

perusahaan (MAP) tidak melebihi 150.000.000/tahun dan capital turn 

over (CTO) atau perputanan modal tidak melebihi Rp. 600.000,- 

b. Usaha Pertanian  

Pertanian maupun perkebunan, perikanan darat / laut peternakan dan 

usaha lain yang termasuk lingkup pengawasan departemen pertanian. 

ketentuan MAP dan CTO seperti usaha perdagangan diatas. 

c. Usaha Industri 

Industri logam/kimia , makanan/ minuman , pertambangan , bahan galian 

serta aneka industri kecil lainnya dengan batas MAP = Rp 250.000.000,- 

serta batas CTO = Rp 1000.000.000,- 

d. Usaha jasa 

Menjual tenaga pelayanan bagi pihak ketiga, konsultan, perencana, 

perbengkelan, transportasi serta restoran dan lainnya dengan batas MAP 

dan CTO seperti usaha perdagangan dna pertanisan diatas. 
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e. Usaha jasa kontruksi 

Kontraktor bangunan , jalan kelistrikan, jembatan pengairan dan usaha - 

usaha lain yang berkaitan dengan teknik konstruksi bangunan, dengan 

batas MAP dan CTO seperti usaha industri. 

Dari masing - masing jenis usaha diatas batas jumlah tenaga perusahaan 

tidak lebih dari 300 orang oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik 

sealigus pengelola perusahaan, serta memanafaatkan tenaga kerja dari 

keluarga dan kerabat dekatnya(Subanar, 2001). Kedua rendahnya akses 

industri kecil terhadap lembaga - lembaga kredit formal sehingga mereka 

cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau 

sumber - sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan 

rentenir. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum 

dipunyainya status badan hukum. 

Keempat dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir 

sepertiga bagian dari industri kecil bergerak pada kelompok industri 

makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang 

galian bukan logam, perabotan rumah tangga, masing - masing berkisar 

antara 21 persen hingga 22 persen dari seluruh industri kecil yang ada. 

Sedangkan yang bergerak pada kelompok industri kertas dan kimia relatif 

masih sangat sedikit yaitu kurang dari satu persen (Suhardjono, 2003) 

3. Kekuatan Dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah 

Menurut Suryana (2006) usaha kecil memiliki kekuatan dan 

kelemahan tersendiri. Beberapa kekuatan usaha kecil antara lain: 
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a. Memiliki kebebasan untuk bretindak 

Bila ada perubahan misalnya perubahan produk baru, teknologi baru dan 

perubahan mesin baru usaha kecil bisa bertindak dengan cepat untuk 

menyesuaikan dengan kedaan yang berubah tersebut. Sedangkan pada 

perusahaan besar tindakan tersebut sudah dilakukan. 

b. Feleksibel  

Perusahaan kecil dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Bahan 

baku, tenaga kerja dan pemasaran produk usaha kecil pada umumnya 

menggunakan sumber - sumber setempat yang bersifat lokal. 

c. Tidak mudah goncang  

Karena bahan baku kebanyakan lokal dan sumber daya lainnya bersifat 

lokal, maka perusahaan kecil tidak rentan terhadap fluktuasi bahan baku 

impor. 

Sedangkan kelemahan perusahaan kecil dapat dikategorikan kedalam 

dua aspek antara lain : 

a. Aspek kelemahan struktural, yaitu kelelmahan dalam strukturnya, 

misalnya kelemahan dalam bidang manajemen dan organisasi kelemahan 

dalam pengendalian mutu kelemahan dalam mengadopsi dan penguasaan 

teknologi, kesulitan mencari permodalan tenaga kerja masih lokal dan 

terbatasnya akses pasar. 

b. Kelemahan kultural, mengakibatkan kelemahan struktural, kurangnya 

akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh 

akses permodalan, pemasaran dan bahan baku seperti informasi peluang 
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dan cara memasarkan produk informasi untuk mendapatkan bahan baku 

murah dan mudah didapat informasi untuk memperoleh fasilitas dan 

bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk 

memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran informasi tentang tata 

cara pengembangan produk baik desain, kualitas maupun kemasannya, 

serta informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan 

yang terjangkau. 

Menurut Subanar (2001) usaha kecil memeiliki keunggulan dan 

kelemahan . Beberapa keunggulan usaha kecil antara lain: 

a. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki 

gaya manajemen sendiri ( merangkap semua fungsi manajerial seperti 

marketing, finance dan administrasi) 

b. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi sumber daya 

baru serta barang dan jasa- jasa baru. 

c. Resiko usaha menjadi beban pemilik 

d. Prosedur hukumnya sederhana 

e. Merupakan tipe usaha yang paling cocok mengelola produk, jasa atau 

proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang 

mencobanya sehingga memiliki sedikit pesaing. 

Sedangkan kelemahan serta hambatan bagi pengelolaanya suatu usaha 

kecil diantaranya faktor intern serta beberapa faktor ekstern seperti : 
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a. Kekurangan informasi bisnis hanya mengacu pada intuisi dana ambisi 

pengelola, lemah dalam promosi 

b. Pembagian kerja tidak proporsional, sering terjadi pengelola memiliki 

pekerjaan yang melimpah atau karyawan yang bekerja di luar jam kerja 

standar 

c. Resiko utang - utang pada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pribadi 

d. Perkembangan usaha tergantung kepada pengusaha yang setiap waktu 

dapat berhalangan karena sakit atau meninggal 

e. Sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik 

C. Kewirausahaan 

Istilah kewirausahaan saat ini semakin sering dijumpai baik dunia 

usaha, pendidikan, maupun masyarakat umum. Kewirausahaan mempunyai 

definisi yang beragam dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Menurut Sutanto (2002), kewirausahaan sering diartikan sebagai seseorang 

yang mengerti dan dapat membedakan antara peluang lalu memanfaatkannya 

untuk keuntungan mereka. Secara lebih luas, kewirausahaan didefinisikan 

sebagai proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan 

menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, 

psikologi dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter 

dan kepuasan pribadi. Kewirausahaan dapat diartikan pula sebagai sikap dan 

perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta, rasa, dan karsa serta 

karya atau mampu menggabungkan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras 

dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan 
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nilai tambah maksimal terhadap jasa, barang, maupun pelayanan yang 

dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Kewirausahaan sering dikenal sebagai entrepreuneurship dan seseorang yang 

berwirausaha disebut wirausaha, pengusaha, atau entrepreuner. 

Menurut Suryana (2003), kewirausahaan adalah kemampuan dalam 

berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan 

sumber, daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi 

tantangan hidup untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari 

kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda (create new and different) melalui berpikir kreatif dan bertindak 

inovatif untuk menciptakan peluang. 

1.  Wirausaha 

Wirausaha adalah suatu sikap mental yang berani menanggung risiko, 

berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang 

akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus-

menerus dalam jangka panjang. Wirausaha bukan sekedar pengusaha swasta, 

akan tetapi mereka yang mengerti dan dapat membedakan antara tantangan 

dan peluang kemudian memanfaatkannya untuk keuntungan mereka (Sutanto 

2002). Wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi orang lain 

dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melembagaan perusahaan 

miliknya sendiri dan bersedia mengambil risiko pribadi dalam menemukan 

peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dirinya 
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untuk mengenali produk, mengelola dan menentukan cara produksi, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk, memasarkan, serta permodalan 

operasinya (Riyanti 2003). 

Definisi lain wirausaha disampaikan oleh Zimmerer (2005), 

wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil 

risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan 

dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya 

yang diperlukanuntuk mendirikannya. Menurut Baumback dan Mancuso 

dalam Zimmerer (1987), wirausaha adalah inovator, menggabungkan 

perbedaan teknologi atau konsep bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa 

yang mudah dipasarkan. Wirausaha mengelola tenaga kerja, modal, produksi 

dan pemasaran melalui peningkatan nilai tambah sumber daya dalam 

membentuk perusahaan baru. 

2.  Manfaat dan Risiko Berwirausaha 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh olah seorang wirausaha 

menurut Zimmerer dan Scarbourough (2004), yaitu : 

a. Peluang mengendalikan nasib sendiri. 

b. Kesempatan melakukan perubahan. Dengan berwirausaha, seorang 

wirausaha mempunyai kehendak bebas untuk melakukan perubahan yang 

dirasakan penting. 

c. Peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya. Seorang wirausaha akan 

menghadapi masalah-masalah yang berbeda setiap harinya, dan pasti 
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seorang wirausaha akan memecahkan masalah tersebut semaksimal 

mungkin. 

d. Peluang meraih keuntungan tanpa batas. 

e. Peluang untuk berperan bagi masyarakat dan mendapat pengakuan atas 

usahanya, yaitu dengan memberikan pelayanan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

f. Peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai untuk dikerjakan. 

Namun, disamping memperoleh manfaat, menjadi seorang wirausaha 

akan menghadapi beberapa risiko dalam melakukan usahanya, risiko yang 

sering dihadapai seorang wirausaha di antaranya (Zimmerer dan Scarbourough 

,2002): 

a. Pendapatan tidak pasti dan risiko kehilangan seluruh investasi karena 

pendapatan yang diterima setiap hari berbeda-beda. Kegagalan dalam 

mengelola usaha dapat menyebabkan kebangkrutan. 

b. Kerja lama dan kerja keras. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, 

seorang wirausaha harus menyediakan waktu untuk bekerja lebih banyak. 

c. Mutu hidup rendah sampai bisnis mapan. Dengan adanya kerja keras 

panjang akan menyita banyak waktu istirahat, sehingga waktu untuk 

keluarga pun akan berkurang. 

d. Ketegangan mental tinggi. Setiap wirausaha akan selalu dibayangi oleh 

kegagalan yang menyebabkan modal yang ditanamkan tidak kembali. 

e. Tingkat stress yang tinggi yang disebabkan oleh terjadinya kegagalan 

dalam usaha. 
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f. Tanggung jawab penuh karena semua fungsi dalam usaha hanya 

dikendalikan oleh pemilik usaha tersebut. 

3. Sikap Wirausaha 

a. Pengertian Sikap 

Menurut Sunarto dan Agung Hartono (2002) “Sikap merupakan 

kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai 

suatu penghayatan terhadap obyek tersebut”. Sedangkan menurut Soehardi 

Sigit (2003) “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. 
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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  

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) 

“Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, dan streoptipe 
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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, 

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) 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) 

“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 
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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) konatif 

(conative) ialah kecenderungan untuk berbuat (berperilaku) 

terhadap obyek 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) “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.  
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 : 
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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. 

4. Perilaku Wirausaha 

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. 

5. Karakteristik Wirausaha 

Karakteristik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

orang lain. Karakteristik dapat juga berarti tabiat, watak, perangai, perbuatan 



30 
 

yang selalu dilakukan dan mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. 

Berdasarkan pengertian karakteristik, maka dapat disimpulkan definisi 

karakteristik wirausaha sebagai ciri khas atau bentuk-bentuk watak atau 

karakter, corak tingkah laku, atau tanda khusus yang melekat pada diri setiap 

wirausaha dalam mengelola usahanya untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Karakteristik wirausaha peternak berarti ciri khas atau bentuk-

bentuk watak atau karakter, corak tingkah laku, atau tanda khusus yang 

melekat pada diri setiap peternak dalam mengelola usaha peternakannya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Sikap atau karakteristik wirausaha merupakan bagian penting dalam 

kewirausahaan. Karakteristik wirausaha akan menentukan keberhasilan dalam 

menjalankan dan mengembangkan usaha. Menurut Sutanto (2002), seorang 

wirausaha yang berhasil memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut : 

a) Kreatif dan inovatif. 

b) Berambisi tinggi. 

c) Energik. 

d) Percaya diri. 

e) Pandai dan senang bergaul. 

f) Bekerja keras dan berpandangan ke depan. 

g) Berani menghadapi risiko. 

h) Banyak inisiatif dan bertanggung jawab. 

i) Senang mandiri dan bebas. 

j) Bersikap optimistik. 
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k) Berpikiran dan bersikap positif, yang memandang kegagalan sebagai 

pengalaman yang berharga. 

l) Beriman dan berbuat kebaikan sebagai syarat kejujuran pada dirin sendiri. 

m) Berwatak maju. 

n) Bergairah dan mampu menggunakan daya gerak dirinya. 

o) Ulet, tekun, dan tidak cepat putus asa. 

p) Memelihara kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

q) Selalu ingin meyakinkan diri sebelum bertindak. 

r) Menghargai waktu. 

s) Bersedia melakukan pekerjaan rendahan. 

t) Selalu mensyukuri yang kecil-kecil yang ada pada dirinya. 

Wirausaha yang berhasil mempunyai kepekaan untuk sifat mawas diri, 

kecenderungan melakukan pekerjaan sendiri, memiliki banyak 

macamdorongan, sifat menyesuaikan diri dengan baik dan senang 

petualangan. Longenecker et al. (2001), menyatakan bahwa wirausaha yang 

sukses memiliki empat karakteristik utama, yakni kebutuhan akan 

keberhasilan, keinginan untuk mengambil risiko, percaya diri, dan keinginan 

kuat untuk berbisnis.  

Karakteristik wirausaha menurut Buchori Alma (2011) dari 

kewirausahaan ini yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu percaya diri, 

berorientasi tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, 

dan berorientasi ke masa depan. 
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a) Percaya Diri 

Kepercayaan diri adalah keyakinan atas kekuatan dan kemampuan diri. 

Kepercayaan diri adalah sifat internal pribadi seseorang dan bersifat 

dinamis dan sangat relatif, baik antara seseorang dengan orang lain 

ataupun pada seseorang tetapi berbeda tugas atau pekerjaan yang dihadapi. 

Kepercayaan diri bukan hanya mendukung keberanian, tetapi juga 

kemantapan dan ketenagan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam 

prektek, kepercayaan diri terlihat dari sikap memulai, melakukan, dan 

meyelesaikan tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Kemantapan diri dan 

ketepatan cara memulai, kelancaran, dan ketertiban waktu melakukan 

tugas dan kebagusan hasil akhir tugasnya menunjukkan seberapa jauh 

kepercayaan diri seseorang. Orang yang percaya diri mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, berencana, efektif, dan 

efisien. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan diri 

seseorang di antaranya kesuksesan dan kegagalan, kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, tingkat kemandirian dan kemampuan untuk 

berdiri sendiri, serta keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt 

(Soesarsono 2002). Kepercayaan diri berpengaruh pada gagasan, karsa, 

inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan 

kegairahan berkarya (Sunarya 2003). Sedangkan menurut Alma (2011), 

wirausaha yang percaya diri adalah orang yang sudah matang (maturity) 

jasmani dan rohaninya.  
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b) Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil, adalah orang yang 

selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, 

energik, dan inisiatif (Suryana 2003). Menurut Soesarsono (2002), inisiatif 

penting bagi setiap wirausaha. Inisiatif adalah tindakan awal yang diambil 

oleh seseorang,sehingga suatu pekerjaan dapat terlaksana. Daya inisiatif 

seseorang juga tercermin dari seberapa jauh tingkat kepekaan terhadap hal-

hal yang seharusnya memerlukan suatu tindakan.Seseorang yang memiliki 

need for achievement tinggi memiliki ciri-ciri bertanggung jawab, berani 

mengambil risiko, kesediaan untuk mencari informasi, dan ingin kepuasan 

dari apa yang dikerjakan (Alma 2011). 

c) Pengambil Risiko 

Kemauan dan kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu 

nilai utama dalam wirausaha (Suryana 2003). Robinson dan Barry dalam 

Sudibyo (2009), menyatakan bahwa semakin tinggi risiko semakin tinggi 

pengembalian (return) yang didapat. Kondisi ini memunculkan tiga 

keputusan seseorang dalam menghadapi risiko, yaitu : 

1. Risk averter, yaitu sikap seseorang yang cenderung menghindari 

risiko. 

2. Risk neutral atau indefferent to risk, yaitu sikap seseorang yang netral 

atau biasa-biasa saja dalam menghadapi risiko. 

3. Risk taker, yaitu sikap seseorang yang berani mengambil risiko. 
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Menurut Hanafi (2006 ), alternatif yang dapat dipilih untuk 

menangani risiko adalah : 

1) Penghindaran risiko, yaitu risiko yang tidak perlu jika memungkinkan 

bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian 

tujuan. Risiko yang dihindari dapat karena tidak sesuai dengan visi 

perusahaan, dampak sosialnya terlalu besar, atau peraturan yang tidak 

kondusif. Hal terpenting dalam menerapkan penghindaran risiko 

adalah kemampuan perusahaan melakukan studi dan identifikasi jenis 

risiko tertentu dari suatu bisnis atau kegiatan yang ingin dihindari. 

2) Penahanan risiko, yaitu perusahaan menanggung sendiri risiko. Jika 

perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian 

memutuskan untuk menahan sebagian atau seluruh risiko maka 

perusahaan tersebutmenahan risiko dengan terencana. Perusahaan juga 

dapat menahan risiko dengan tidak terencana jika perusahaan tidak 

sadar akan adanya risiko dan tidak melakukan apa-apa. 

3) Pengalihan risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain. Pihak lain 

tersebut biasanya memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 

mengendalikan risiko, baik karena skala ekonomi yang lebih baik atau 

karena mempunyai keahlian untuk melakukan manajemen risiko yang 

lebih baik. 

4) Diversifikasi risiko, yaitu cara menempatkan aset atau harta pada 

beberapa tempat sehingga jika salah satu tempat mengalami musibah, 

tidak akan menghabiskan semua aset yang dimiliki. 
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5) Pengendalian risiko, yaitu dengan menghilangkan tindakan yang 

berbahaya dan menghilangkan kondisi fisik yang rentan terhadap 

risiko, Pengendalian risiko bisa difokuskan pada usaha mengurangi 

kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi dampak risiko 

tersebut. 

d) Kepemimpinan 

Suryana (2003), menyatakan bahwa seorang wirausaha yang berhasil 

selalu memiliki sifat kepemimpinan. Kepemimpinan adalah setiap 

tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lainnya 

yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Kartono (1991), pemimpin 

adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Definisi lain pemimpin 

menurut Kartono, pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan 

khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi 

kelompok yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah 

pada pencapaian sasaran-sasaran tertentu. 

Suryana (2003) mengemukakan bahwa kepemimpinan seorang 

wirausaha ditunjukkan dengan sifat-sifat : 
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1. Selalu ingin tampil beda, lebih dulu dan menonjol, selalu 

menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya dengan lebih 

cepat, lebih dahulu, dan segera berada di pasar. 

2. Menjadi pelopor, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. 

3. Memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menambah nilai. 

Perbedaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan 

nilai. 

4. Selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima 

kritik dan saran yang kemudian dijadikan peluang. 

5. Selalu ingin tampil baru dan berbeda dalam karyanya. 

6. Mampu berpikir divergen dan konvergen. 

e) Keorisinilan 

Suryana (2003) menyatakan bahwa nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel 

merupakan unsur-unsur keorisinilan seorang wirausaha. Orisinil artinya 

seorang wirausaha tidak mengekor pada orang lain, tetapi memiliki 

pendapat sendiri, ide yang orisinal, ada kemungkinan untuk melaksanakan 

sesuatu. Orisinil tidak berarti baru sama sekali, tetapi produk tersebut 

mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen-

komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Sifat 

keorisinilan seorang wirausaha menuntut adanya kreativitas (Alma 2003). 

Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. 

Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas 
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dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (Sunarya 

2003). Alma (2003) menyimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan 

untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan-

hubungan baru antara unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya.  

f) Berorientasi ke Masa Depan 

Fadel Muhammad dalam Alma 2003 menjelaskan bahwa wirausahawan 

memiliki sikap tanggap terhadap perubahan relatif lebih tinggi 

dibandingkan orang lain. Setiap perubahan oleh wirausahawan dianggap 

mengandung peluang yang merupakan masukan dan rujukan terhadap 

pengambilan keputusan. Seorang wirausahawan sebagai inovator harus 

merasakan gerakan ekonomi di masyarakat. Persoalan - persoalan yang 

muncul dimasyarakat selalu diantisipasinya dengan penggunaan inovasi. 

Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki 

perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya pada kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. 

Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi, ia tetap tabah untuk tetap 

mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. 

Purwanto (2006) menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Visi 

adalah citra nilai dan kepercayaan ideal. Dengan kata lain, visi merupakan 

wawasan luas ke masa depan dan merupakan kondisi ideal yang hendak 

dicapai di masa yang akan datang. Visi memberi arah dan ide aktual dalam 

proses pembuatan keputusan agar setiap tindakan yang akan dilakukan 

senantiasa berlandaskan visi dan memungkinkan untuk mewujudkannya. 
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6. Keberasilan Usaha 

a. Pengertian Keberhasilan Usaha 

Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, 

dimana segala aktifitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu 

keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan usaha untuk 

menunjukkan suatu keadaan yang lebih baik/unggul dari pada masa 

sebelumnya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

moch. Kohar Mudzakar (1998) yang menyatakan bahwa: keberhasilan usaha 

adalah suatu keadaan yang menggambarkan lebih daripada lainnya sederajat 

atau sekelasnya. Menurtu pendapat moch. kohar mudzakar tersebut 

menjelaskan bahwa suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu 

kelebihan dibandingkan dengan periode sebelumnyaatau dengan perusahaan 

sekelasnya. 

Berhasil tidaknya suatu usaha dapat diketahui dari membesarnya skala 

usaha yang dimiliki (Dedi haryadi, 1998). Keberhasilan usaha diidentikan 

dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses 

peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan 

adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan omzet 

penjuala dan lain-lain (Bienayme dalam Novari, 2002) 

 

b. Indikator Keberhasilan Usaha Industri Kecil 

Banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan usaha 

suatu usaha, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukere dalam Novari 
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(2002) dimana menurutnya uantuk mengukur keberhasilan usaha dapat 

dilakukan dengan obyek evaluasi: laporan keuangan, pemasaran, produksi, 

administrasi akuntansi, manajeme, dan kepegawaian. 

Kevitt dan Lawton dalam Samsir (2005) menggunakan indikator 

dalam mengukur keberhasilan usaha/kinerja organisasi, sebagai berikut: 

1) Produktivitas, yang diukur melalui perubahan output kepada 

perubahan di semua faktor input (modal dan tenaga kerja) 

2) Perubahan di tingkat kepegawaian (output, teknologi, cadangan 

modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan 

status) 

3) Rasio finansial (mengurangi biaya kepegawaian dan meningkatkan 

nilai tambah pegawai) 

Finansial (Profitabilitas) memang dianggap sebagai aspek utama 

dalam pengukuran kinerja perusahaan/organisasi namun belum menandai 

untuk menjelaskan efektivitas perusahaan secara umum. Sehingga perlu ada 

kelengkapan kinerja dari aspek lain. 

Pandangan ini dikemukakan anatara lain oleh Kevitt, Lawton dan 

Dess dalam Ajat Sudrajat (2006) menurut Dess pengukuran kinerja hanya 

dengan menekankan aspek keuangan punya kelemahan, misalnya tidak 

mampu mengukur kinerja harta tidak tampak (intangible assets) dan harta 

intelektual (sumber daya manusia) 
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Sesuai dengan identifikasi  permasalahan diatas, dalam penelitian ini 

variable yang dijadikan indikator adalah terdiri dari pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan jumlah produksi, dan pertumbuhan jumlah karyawan. 

1) Pertumbuhan Penjualan 

Faktor kunci yang sangat menentukan dalam mendukung aktifitas 

usaha adalah penjualan. Faktor inilah yang menjadi kunci sekaligus 

indikator apakah sebuah usaha dapat dikatakan mengalami kemajuan 

atau mengalami kemunduran. Bila dikaitkan dengan proses produksi 

dengan proses produksi dalam satu perusahaan, hampir bisa dipastikan 

tanpa adanya penjualan atau pemasaran dari produk yang dihasilkan, 

perusahaan tersebut mengalami kerugian 

2) PertumbuhanOutput Produksi 

Produksi merupakan suatu aktivitas dalam perusahaan industri berupa 

penciptaan nilai tambah dari input menjadi output secara efektif dan 

efisiensi sehingga produk sebagai output dari proses penciptaan nilai 

tambah itu dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar global 

(Vincent Gasversz, 2001). Demikian pula dengan industri keripik 

tempe sanan kota Malang. Dimana dengan harga yang kompetitif 

perusahaan akan survive dan terus berproduksi dengan kapasitas 

produksi yang semakin meningkat. 

3) Pertumbuhan Jumlah Karyawan 

Dalam proses produksi sebuah industri termasuk industri keripik 

tempe sanan kota Malang sangat tergantung terhadap peran tenaga 



41 
 

kerja. Tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat 

penting sabagai pelaku (actor) dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Pengelolaan tenaga kerja lazim disebut Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah pendayagunaan, pembinaan, pengaturan, pengurusan, 

pengembangan unsur tenaga kerja, baik berstatus buru, karyawan 

maupun pegawai dengan segala kegiatannya dalam usaha mancapai 

hasil guna dan daya gunayang sebesar-besarnya sesuai dengan 

harapan usaha perorangan, badan usaha, perusahaan, lembaga maupun 

instansi (Bejo Siswanto, 2003). Dengan menjalan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia secara konsisten maka perusahaan 

akan mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, 

tercapainya daya guna dan hasil guna yang maksimal menjadikan 

perkembangan jumlah karyawan bisa dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan       

D.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

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

wirausahawan di Industri keripik Tempe Sanan kota Malang ditinjau dari 

karakteristik wirausaha Menurut pendapat Buchori Alma dan keberhasilan 

usaha menurut pendapat Sukere dalam Novari. Adapun kerangka pikir yang 

yang dimaksud dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka pikir 

penelitian berikut ini : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan bahwa seorang 

pengusaha memiliki karaktristik berwirausaha didalam dirinya, yang 

mengacu pada teori Buchari Alma (2011) Karakteristik berwirausaha 

terdiri dari: percaya diri, pengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan 

dan berorientasi ke masa depan. Dengan adanya karakteristik berwirausaha 

dalam diri pengusaha diharapkan akan mampu membangun usaha dan 

mencapai kesuksesan usaha. Kesuksesan atau Keberhasilan usaha 

merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, dimana segala aktifitas 

yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. 

Sedangkan keberhasilan usaha dalam penelitian ini mengacu pada teori 

Sukere dalam Novari (2002) dimana menurutnya uantuk mengukur 

keberhasilan usaha dapat dilakukan dengan obyek evaluasi: Pertumbuhan 

Laba, pertumbuhan Produksi, dan pertumbuhan jumlah karyawan. 

 

Pengusaha Keripik Tempe Sanan 

kota Malang 

Karakteristik pengusaha (X): 

 Percaya diri  
 pengambil risiko 
 kepemimpinan,  
 keorisinilan 

 berorientasi ke masa depan 
 

Keberhasilan usaha (Y): 

 Hasil Penjualan 

 HasilProduksi 

 Jumlah Karyawan 

 
 
 


