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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan refrensi berikut ini disajikan beberapa penelitian 

sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian, yaitu terkait dengan 

karakteristik wirausaha, motivasi berwirausaha dan keberhasilan usaha. Adapun 

sebagai perbandinagn antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

yaitu dapat disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 

Penelitihan Terdahulu 

No. Uraian 

1 Judul 

Penelitian 

Pengaruh karakteristik wirausahawan terhadap tingkat 

keberhasilan usaha Studi Pada Sentra Usaha Kecil 

Pengasapan Ikan Di Krobokan Semarang (Andi Wijayanto) 

Metode 

Penelitian 

1. Variabel penelitian yaitu kecapakan pribadi, 

kecakapan social dan keberhasilan usaha 

2. Analisis Multiple linear regression 

Hasil 

Penelitian 

Kecakapan pribadi dan kecakapan social mempunyai 

pengaruh positive terhadap keberhasilan usaha 

2 Judul 

Penelitian 

Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap 

Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi 

Selatan(Musran Munizu) 
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No. Uraian 

Metode 

Penelitian 

1. Variable penelitian yaitu factor internal, factor 

external dan kinerja usaha mikro dan kecil 

2. Skala Likert 

Hasil 

Penelitian 

Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha 

mikro dan kecil UMK 

3 Judul 

Penelitian  

Pengaruh Karakteristik Wirausahawan dan Motivasi 

Berwirausaha Terhadap Keberhasilan Usaha UKM 

Porong 

Metode 

Penelitian 

1. Variabel penelitian yaitu Karakteristik Wirausahawan 

Motivasi Berwirausaha dan KeberhasilanUsaha 

2. Analisis regresi linier berganda 

3. Uji F dan uji t 

Hasil - 

 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Andi 

Wijayanto Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: (a) Para pelaku usaha pengasapan ikan di Krobokan 

memiliki tingkat kesadaran diri dan pengaturan diri yang baik, motivasi yang 

cukup tinggi untuk mengembangkan usahanya, rasa empati yang yang cukup baik, 

dan ketrampilan sosial yang cukup baik; (b) Tingkat keberhasilan usaha tergolong 

cukup baik yang ditunjukkan dengan tren penjualan yang stabil dan sedikit 

mengalami peningkatan; (c) Variabel Kecakapan Pribadi dan Kecakapan sosial 

secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang positip dan signifikan 
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terhadap variabel Keberhasilan Usaha; (d) Variabel kecakapan sosial berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat keberhasilan usaha; (e) variabel ketrampilan sosial 

berpengaruh dominan terhadap keberhasilan usaha. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musran Munizu pada hasil 

analisis secara deskriptif sebagai berikut:  

1. Berdasarkan nilai rata-rata (mean) indikator- indikator yang memiliki nilai 

tertinggi pada keseluruhan variabel adalah sebagai berikut : pertumbuhan 

penjualan (4,37); lama berusaha/ pengalaman usaha (4,46); penggunaan 

modal sendiri (4,11); ketersediaan bahan baku (4,43); permintaan pasar 

(4,17); akses permodalan dan sumber pembiayaan (4,05); pertumbuhan 

ekonomi (3,98); dan pendampingan (4,12). Kemudian indikator-indikator 

variabel yang paling rendah nilainya dipresepsikan adalah: pertumbuhan 

keuntungan/laba usaha (2,98); pendidikan formal (3,38); penggunaan teknologi 

modern dan pengendalian kualitas (3,15); kegiatan promosi yang intensif  

(3,13); penyiapan lokasi usaha dan informasi pasar (2,83); tingkat pendapatan 

masyarakat (2,78); dan bantuan permodalan (2,93). 

2. Faktor-faktor eksternal yang terdiri atas aspek kebijakan pemerintah, aspek 

sosial budaya dan ekonomi, dan aspek peranan lembaga terkait mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap faktor-faktor internal usaha 

mikro dan kecil dengan kontribusi sebesar 0,980 atau 98%. Faktor-faktor 

eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja 

usaha mikro dan kecil dengan kontribusi sebesar 0,254 atau 25,4%.   

3. Faktor-faktor internal yang terdiri atas aspek sumber daya manusia, aspek 

keuangan, aspek teknik produksi/operasional, dan aspek pasar dan 

pemasaran mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

kinerja usaha mikro dan kecil dengan kontribusi sebesar 0,792 atau 79,2%.   
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B. Landasan Teori 

1. Karakteristik Jiwa Entrepreneur 

Seorang wirausaha adalah pribadi yang mandiri dalam mengejar 

prestasi, ia berani mengambil resiko untuk memulai mengelolah bisnis 

demi mendapatkan laba. Karena itu dia lebih memilih menjadi menjadi 

pengikut, maka seorang wirausaha memiliki rasa percaya diri yang kuat 

dan mempertahankan diri ketika mengahadapi tantangan pada sistematis 

usaha bisnis Machfoedz (2005:09). 

Suryana (2013:22) Ciri-ciri umum kewirausahaan dapat dilihat dari 

berbagai aspek kepribadian, sperti jiwa, watak, sikap, dan prilaku 

seseorang. Ciri-ciri yang meliputi enam komponen penting, yaitu: percaya 

diri, berorientasi pada hasil, berani mnegambil resiko, kepemimpinan, 

keorsinilitasan dan berorientasi pada masa depan. Ciri-ciri tersebut dapat 

dapat dilihat dari beberapa indicator sebagai berkut. 

a. Penuh percaya diri, indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, 

berkomitmen,disiplin, bertanggung jawab 

b. Memiliki inisiatif, indikatornya adalah penuh energy, cekatan dalam 

bertindak, dan aktif 

c. Memiliki motif berprstasi, indikatornya adalah berorentasi pada hasil 

dan wawasan kedepan. 

d. Memiliki jiwa kepemimpianan, indikatornya adalah berani tampil 

beda, dapat dipercaya,tangguh dalam bertindak. 

e. Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan oleh karena 

itu menyukai tantangan. 



15 
 

Selain ciri-ciri tersebut, masih banyak ciri khas lainnya yang bergantung 

dari sudut pandang dan konteks penerapannya. Para ahli  masih mengemukakan 

karakteristik kewirausahaan dang konsep yang berbeda-beda, akan tetapi pada 

umunya memiliki makna yang hamper sama. Misalnya, Geoffrey G. Meredith 

(1996: 5-6) mengemukakan enam ciri dan awatak kewirausahaan yang jelas. 

Tabel 2.2 Karakteristik Jiwa Entrepreneur 

Karakteristik Watak 

1. Percaya diri dan optimis Memiliki kepercayaan diri yang kuat, 

ketidak bergantung terhadap orang lain 

2. Berorientasi pada tugas dan 

hasil 

Kebutuhan untuk berperstasi, 

berorientasi laba, mampunysi dorongan 

yang kuat, energik tekun dan tabah, 

bertekat keras serta inisiatif 

3. Berani mengambil resiko dan 

menyukai tantangan 

Mampu mengambil resiko yang wajar 

4. Kepemimpinan Berjiwa kepemimpinan, mudah 

berpendapat dengan orang lai, dan 

terbuka terhadap saran serta kritik 

5. Keorsinilan Inovatif,l kreatif dan fleksibel 

6. Berorientasi masa depan Memiliki visi dan perspektif terhadap 

masa depan 

Mahmud Machfoedz (2005:10)ciri seorang wirausaha juga di tunjukan 

dengan profil pribadi sebagai berikut: 
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1) Mengejar prestasi 

Wirausahawan bercirikan senantiasa menginginkan prestasi prima, untuk itu 

mereka lebih memilih bekerja dengan pakar ketika menghadapi problema dan 

cenderung untuk berfikir cermat serta berfokus pada fisi jangka panjang 

tentang bisnis. 

2) Berani mengambil resiko 

Wirausahawan tidak takut menjalani pekerjaan yang di sertai resiko dengan 

memperhitungkan besar kecilnya resiko. Dalam setiap kesmpatan wirausaha 

senantiasa menghindari resiko tinggi. Mereka menyadari bahwa pretasi yang 

lebih besar hanya mungkin dicapai jika mereka bersedia menerima resiko 

sebagai kusekuensi terwujudnya tujuan. 

3) Mampu memecahkan permasalahan 

Wirauasahawan adalah orang yang memiliki sifat kepemimpinan yang tumbuh 

secara alami dan pada umumnya lebih cepat mengidentifikasikan permasalahan 

yang perlu di atasi. Jika mereka mengetahui bahwa solusi yang mereka lakukan 

kurang tepat berdasarkan alasan-alasan yang sahih, mereka dengan segera 

memeberikan alternative pendekatan pemecahan permasalahan. 

4) Rendah hati 

Wirausahawan mendapatkan kepuasan dalam lambang-lambang keberhasilan 

yang diluar dirinya merka senang usaha yang mereka bangun di puji orang, 

nama merka menolak apabila pujian di tujukan kepada diri mereka. Itulah 

alasan mengapa kita sering menjumpai wirausaha yang meskipun sukses 

dalam bisnis, tetap tampil bershaja, misalnya berkenadaraan mobil yang tidak 

tergolong mewah atau bahkan mobil bekas. 
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5) Bersemangat 

Wirausahawan secara fisik tampak lincah dan berbadan sehat meraka mampu 

bekerja melebihi jam kerja rata-rata yang di lakukan orang lain ketika 

merintis usaha. Untuk itu mereka selalu berupaya menjaga stamina. 

6) Memiliki rasa percaya diri 

Wirausahawan adalah orang yang memiliki rasa percaya diri yang sangat 

tinggi dan tidak mergukan kecakapan dan kemampuannya. Mereka berpikir 

bahwa tindakan mereka akan mampu mengubah kejadian dan percaya bahwa 

mereka adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Mereka melawan pendapat 

yang mengatakan bahwa kejadian lain dapat mempengaruhi dorongan untuk 

mencapai prestasi dan kesuksesan. 

7) Menghindari sifat cengeng 

Wirausahawan senantiasa menghindari sefat cengeng dalam membentuk 

pribadi madiri sehingga sering kali mengalami kesulitan dalam membentuk 

ikatan emosional yang kental dengan konsekwensi kurang berjalinnya 

hubungan akrab dengan kawan atau keluarga. Karena tidak mudahnya terjalin 

hubungan yang akrab, seringkali mereka lebih mengutamakan pekerjaan. 

8) Mencari kepuasan diri 

Karena wirauasahaan termotivasi oleh kebutuhan untuk mewujudakan 

prestasi diri, mereka sering kali kurang berminat terhadap struktur organisari. 

Mereka mengabaikan aktifitas manajemen organisasi tradisional sehingga 

pada umumnya mereka mengalami kesulitan dengan waktu kerja apabila 

bekerja untuk suatu peruahaan besar. 
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Tabel 2.3 Profil Wirausahawan 

Profil Wirausahawan Sifat Kewirausahaan 

Mengejar prestasi Lebih memilih bekerja dengan pakar untuk 

mencapai tujuan prestasi 

Berani mengambil 

resiko 

Tidak takut mengambil resiko dengan sedapat 

mungkin menghindari resiko besar 

Mampu memecahkan 

permasalahan 

Mampu mengidentifikasi dan memecahkan 

permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi 

kemampuan mereka untuk mencapai tujuan 

Rendah hati Lebih mengutamakan misi bisnis dari pada 

mengejar status 

Bersemangat Bersedia bekerja keras untuk membangun usaha 

Percaya diri Mengendalikan kepercayaan diri untuk mencapai 

keberhasilan. 

Menghindari sifat 

cengeng 

Menghindari hubungan emosinal yang dapat 

mengganggu keberhasilan bisnis. 

Kepuasan diri Memandang struktur organisasi sebagai kendala 

dalam memenuhi keinginan. 

 

2. Motivasi Berwirausaha 

Suryana dan Bayu (2010:98)Motivasi merupakan proses psikologi 

yang mendasar, dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan 

prilaku seseorang. Motivasi merupakan salah satu factor penentu dlam 

pencapaian tujuan. Motivasi berhubungan dengan dorongan atau kekuatan 
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yang berada dalam diri manusia. Motivasi berada dalam diri manusia yang 

tidak terlihat dari luar. Motivasi menggerakkan manusia untuk menampilkan 

tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Menurut Abu Ahmadi 

(2004), motivasi meruapakan dorongan yang telah terikat pada suatu tujuan. 

Motivasi merupakan hubungan sistematik antarasuatu respons atau himpuan 

respons dan keadaan dorongan tertentu.  

Terdapat banyak teori yang membahas tentang motivasi, namun dalam 

makalah ini diambil beberapa teori yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Teori Hirarki Kebutuhan 

Suryana dan bayu (2011:100) Teori Hirarki Kebutuhan 

dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang menghipotesiskan bahwa di 

dalam semua manusia ada suatu jenjang kelima kebutuhan yaitu : 

1. Memuaskan kebutuhan dasar (Basic Need). Memperoleh uang secara 

mandiri untuk kebutuhan fisik yaitu makanan, minuman, perumahan, 

seks dan istirahat. 

2. Memuaskan kebutuhan rasa aman (Safety Need).memperoleh rasa 

aman dalam kehidupan keluarga, dan bermasyarakat dengan 

terpenuhinnya aspek-aspek perlindungan melalui keberhasilan usaha. 

3. Memuaskan kebutuhan social. (Social Need). Memperoleh 

keluluasaan dan peluang yang lebih besar untuk melakukan kontak 

social dalam memabangun persahabatan dan relasi bisnis. 

4. Memuaskan kebutuhan penghargaan (Self Esteem Need). Memperoleh 

rasa hormat dari lingkungan sesuai dengan kedudukan sebagai 

pemimpin/pemilik dalam bisnis pribadi. 
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5. Memuaskan kebutuahan pengakuan diri (Self Actualization). 

Memperoleh pengakuan masyarakat atas hasil karyanya yang 

bermanfaat bagi kepentingan banyak orang. 

b. Teori Motivasi Pemeliharaan/Hiegieness dari frederik Herzberg 

Suryana dan  bayu (2011:100) yaitu : 

1. Kemajuan dan peningkatan 

2. Tanggung jawab 

3. Pekerjaan kreatif dan menantang 

4. Adanya penghargaan 

5. prestasi 

c. Teori Prestasi dari David  Mc. Clelland 

Suryana dan bayu (2011:101)Konsep penting lain dari teori 

motivasi yang didasarkan dari kekuatan yang ada pada diri manusia adalah 

motivasi prestasi menurut Mc. Clelland. Seseorang dianggap mempunyai 

motivasi apabila dia mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada 

yang lain. Mc. Clelland menjelaskan terdapat 3 (tiga) kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuahan akan persahabatan (Need For Affiliation) 

a. Keinginan kuat untuk bersahabat 

b. Keinginan berkumpul 

c. Khawatir putusanya persahabatan 

2. Kebutuhan akan kekuasaan 

a. Keinginan kuat untuk memrintah 

b. Menyukai hubungan vertical 

c. Bangga atas posisi dan reputasi 
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3. Kebutuhan akan prestasi 

a. Memikul tanggung jawab 

b. Pengambilan resiko 

c. Kreatif dan inovatif 

Wirausahawan yang berhasil ialah mereka yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi (High n ach person). Sifat khas motif 

berprestasi tinggi yaitu. 

1. Mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

2. Cenderung memilih tantangan. 

3. Selalu jeli melihat dan manfaat peluan 

4. Obyektif dalam setiap peluang 

5. Selalu memerlukan umpan balik 

6. Selalu optimis dalam situasi kurang menguntungkan 

7. Berorientasi laba 

8. Mempunyai kemampuan mengelola secara proaktif 

d. X dan Y dari Mc. Gregor 

Teori motivasi dikembangkan oleh Douglas Mc. Gregor yang 

mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai perilaku 

manusia Ia telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai perilaku 

manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan Y. 

Teori X merupakan pengandaian bahwa karyawan-karyawan tidak 

menyukai kerja, malas, tidak mengukai tanggung jawab, dan harus dipaksa 

agar berprestasi. Sedangkan teori Y merupakan pengandaian bahwa 

karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab dan dapat 

menjalankan pengarahan diri. 
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e. Teori ERG Aldefer 

Teori Aldelfer merupakan teori motivasi yang mengatakan bahwa 

individu mempunyai kebutuhan tiga hirarki yaitu : eksistensi (E), 

keterkaitan (Relatedness) (R), dan pertumbuhan (Growth) (G). 

Teori ERG juga mengungkapkan bahwa sebagai tambahan 

terhadap proses kemajuan pemuasan juga proses pengurangan keputusan. 

Yaitu, jika seseorang terus-menerus terhambat dalam usahanya untuk 

memenuhi kebutuhan menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada 

upaya pengurangan karena menimbulkan usaha untuk memenuhi 

kebutuhan yang lebih rendah. 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana yang 

penting bagi manajer tentang perilaku. Teori ERG Aldefer mengisyaratkan 

bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu guna memenuhi 

salah satu dari ketiga perangkat kebutuhan. 

3. Keberhasilan Usaha 

Menurut Kotter dan Hesket (Ranto, 2007:19) jenis kinerja terdiri dari dua 

yaitu (1) kinerja ekonomis, menghasilkan etos kerja yang kuat dan berkualitas, dan 

(2) kinerja unggul, menghasilkan produk unggulan. Kinerja usaha para pengusaha 

adalah serangkaian capaian hasil kerja dalam melakukan kegiatan usaha, baik 

dalam pengembangan produktivitas maupun kesuksesan dalam hal pemasaran, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Kinerja usaha yaitu semangat 

kerja, kualitas kerja, produk unggulan, dan keberhasilan usaha yang mempunyai 

hubungan signifikan terhadap kinerja pengusaha.Indikator Kinerja Usaha menurut 

Kotter dan Hesket (Ranto, 2007:19) 
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a. Semangat Kerja  

Diartikan sebagai dorongan yang timbul dari Masing-masing Individu 

seseorang dalam berorganisasi untuk pencapaian hasil yang optimal 

b. Kualitas Kerja  

Diartikan sebagai dorongan yang berasal dari diri masing-masing individu 

yang bertujuan untuk pencapain hasil yang diharapkan  

c. Produk Unggulan  

Diartikan sebagai tingkatan untuk pencapaian hasil kerja. 

Kinerja yaitu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung 

jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2002). Kinerja yaitu hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standart hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50) 

Pendapat ini hampir serupa dengan yang dikemukakan Suranti 

(2006:46), menurutnya utuk mencapai keberhasilan usaha dapat dipakai suatu 

pendekatan yaitu meliputi pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan 

konstituensi strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Pendekatan pencapaian 

tujuan menyebutkan bahwa keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan 

pencapaian tujuan yaitu mendapatkan laba atau keuntungan yang merupakan 

selisih antara harga jual dengan biaya produksi. 

Pendekatan sistem mengatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai cara 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu bagaimana hubungan 
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antar individu dalam unit usaha dapat bekerjasama dan koordinasi sehingga 

tercipta kondisi kerja yang kondusif. Pendekatan konstituensi strategis 

menyatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai dari hubungan baik dengan 

mitra kerja yang menjadi pendukung kelanjutan unit usaha. Kotler (1997:58) 

menyebut bahwa yang termasuk mitra usaha/ pihak yang berkepentingan 

antara lain pelanggan, karyawan, dan pemasok. Sedangkan pedekatan nilai-

nilai bersaing menyatakan bahwa keberhasilan usaha dikatakan berhasil 

apabila unit usaha mampu bersaing dengan unit usaha yang sejenis. 

Menurut Suryana (2013:27)mengemukakan empat ciri wirausahawan yang 

berhasil yang tercermin pada sifat-sifat kepribadiannya sebagai berikut. 

a. Memiliki kepercyaaan diri untuk dapat bekerja keras secara 

independen dan berani menghadapi risiko untuk memperoleh hasil. 

b. Memiliki kemampuan berorganisasi, dapat mengatur tujuan, 

berorientasi hasi, dan tanggung jawab terhadap kerja keras. 

c. Kreatif dan mampu melihat peluang yang ada dalam kewirausahaan. 

d. Menikmati tantangan dan mencari kepuasan pribadi dalam 

memperoleh ide. 

McGrath dan MacMillan (Lupiyoadi, 2004:20) menegaskan bahwa 

entrepreneurial mindset akan mempengaruhi keberhasilan wirausaha, 

setidaknya ada tiga keunggulan dari entrepreneurial mindset, salah satunya 

suatu kesuksesan wirausaha disebabkan orientasi pada tindakan (action-

oriented) yang berada dalam kerangka berpikir wirausaha dimana ide-ide 

yang timbul dapat segera diterapkan walaupun dalam situasi yang tidak 

menentu.  
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Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan menurut McGrath 

dan MacMilan ada lima, yaitu: 

a. Sangat bersemangat dalam melihat/ mencari peluang-peluang baru 

b. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat 

c. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang 

yang melelahkan diri dan organisasi 

d. Fokus pada pelaksanaan 

e. Mengikutsertakan energy setiap orang yang berada dalam jangkauan 

mereka. 

Berwirausaha tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan 

harapan dan keinginan pengusaha. Tidak sedikit pengusaha yang mengalami 

kerugian dan akhirnya bangkrut. Namun, banyak juga wirausahawan yang 

berhasil untuk beberapa generasi. Bahkan banyak pengusaha yang semual 

hidup sederhana menjadi sukses dengan ketekunannya. Keberhasilan atas 

usaha yang dijalankan memang merupakan harapan pengusaha. Kasmir 

(2011), membagi delapan ciri wirausaha yang dikatakan berhasil yaitu: 

a. Memiliki visi dan tujuan yang jelas 

Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana langkah dan arah yang dituju 

sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha 

tersebut. 

b. Inisiatif dan selalu proaktif 

Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu 

sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang 

sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. 
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c. Berorientasi pada prestasi 

Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada 

prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta 

kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu segala 

aktifitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik 

dibanding sebelumnya. 

d. Berani mengambil risiko 

Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun 

dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. 

e. Kerja keras 

Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di 

situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur 

waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Ide-

ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja kerjas merealisasikannya. 

Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. 

f. Bertanggungjawab terhadap segala aktifitas yang dijalankannya. 

Ide dan perilaku seorang wirausaha tidak lepas dari tuntutan tanggung 

jawab. Oleh karena itulah komitmen sangat diperlukan dalam pekerjaan 

sehingga mampu melahirkan tanggung jawab. Indikator orang yang 

memiliki tanggung jawab adalah berdisiplin, penuh komitmen, 

bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi tinggi, dan konsisten 

g. Komitmen pada berbagai pihak 

Merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen 

untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera 

ditepati dana direalisasikan. 
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h. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak 

Baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun 

tidak. Hubungan baik yang perlu dlijalankan, antara lain kepada : para 

pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. 

Indikator keberhasilan usaha menurut Riyanti (2003:28), kriteria yang 

cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat 

dari: 

a. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal 

b. Jumlah produksi 

c. Jumlah pelanggan 

d. Perluasan usaha 

e. Perluasan daerah pemasaran 

f. Perbaikan sarana fisik dan 

g. Pendapatan usaha 

 

4. Hubungan antara Karakteristik Jiwa Entrepreneur dengan Keberhasilan 

Usaha 

      Hofer dan Sandberg (dalam Hunger & Wheelen, 2003) mengemukakan 

bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja usaha kecil 

terutama untuk usaha baru. Sesuai dengan tingkat pengaruhnya, faktor-faktor 

tersebut adalah struktur industri, strategi bisnis, dan karakteristik wirausaha. 

Terdapat empat faktor karakteristik wirausaha yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan usaha, yaitu: (a) mampu mengidentifikasi kesempatan bisnis 

potensial; (b) memiliki sense of urgency yang membuat mereka beroreintasi pada  
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tindakan; (c) mempunyai pengetahuan terinci atas faktor-faktor kunci yang 

diperlukan untuk sukses dalam industri dan stamina fisik yang diperlukan untuk 

pekerjaannya; dan (d) mampu mencari bantuan dari pihak luar.  

5. Hubungan antara motivasi dan Keberhasilan usaha. 

Wirausahawan yang berhasil (Suryana Dan Bayu 2011:101) ialah mereka 

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi ( High n ach person ). Sifat khas 

motif berprestasi tinggi yaitu. 

a. Mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. 

b. Cenderung memilih tantangan. 

c. Selalu jeli melihat dan manfaat peluan 

d. Obyektif dalam setiap peluang 

e. Selalu memerlukan umpan balik 

f. Selalu optimis dalam situasi kurang menguntungkan 

g. Berorientasi laba 

h. Mempunyai kemampuan mengelola secara proaktif 

6. Hubungan Karakteristik Wiraushawan dan Motivasi Berwirausaha 

Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi young 

entrepreneur (Saroso, 2005). Baum dkk (2007) menjelaskan bahwa motivasi 

dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan 

eksploitasi terhadap peluang bisnis. Ciri-ciri kewirausahaan dilihat dari 

kepribadian, jiwa, watak, sikap dan prilakunya dapat dilihat dari ciri-ciri 

sebagai berikut: 
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a. Memiliki keinginan yang kuat untuk berdiri sendiri 

b. Memiliki kemauan untuk mengambil resiko 

c. Memiliki Kemampuan untuk belajar dari pengalaman 

d. Mampu memotivasi diri sendiri 

e. Memiliki semangat untuk bersaing 

f. Memiliki orientasi terhadap kerja keras 

g. Memiliki kepercayaan diri yang besar 

h. Memiliki dorongan untuk berprestasi 

i. Tingkat energy yang tinggi 

j. Tegas 

k. Yakin terhadap kemampuan diri sendiri 

7. Hubungan antara karakeristik kewirausahaan dan motivasi 

berwirausaha dengan keberhasilan usaha 

Hendro (2005:38) dalam buku Yuyus Suryana dan Katib bayu 

menyatakan bahawa setiap wirausahawan yang berhasil memiliki empat unsur 

penting yaitu: 

a. Kemampuan berhubungannya dengan skill dan keterampilan 

b. Keberanian berhubungannya dengan emosional dan mental(Kreakteristik 

jiwa entrepreneur) 

c. Keteguhan hati hubungannya dengan motivasi diri 

d. Kreativitas yang memerlukan sebuah inspirasi sebagai ckal bakal ide untuk 

menemukan peluang berdasarkan instuisi. 
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Tjahjono dan Ardi (2008) juga menjelaskan bahwa bagi banyak orang 

keputusan untuk berwirausaha merupakan perilaku dengan keterlibatan yang 

akan melibatkan: 1.Faktor internal (kepribadian, persepsi, motivasi dan 

pembelajaran (sikap) dan 2.Faktor eksternal (ling-kungan keluarga, teman dan 

tetangga). David C.Mclelland dalam Suryana (2008) dan Rose (2006) 

menyatakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, 

optimisme, sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Focus peneliti dalam penelitian ini adalah pengaruh karakteristik jiwa 

entrepreneur dan motivasi berwirausaha terhadap keberhasilan usaha dimana teori 

yang digunakan untuk variable X1 (Karakteristik Jiwa Entrepreneur) adalah teori 

Geoffrey G. Meredith (1996: 5-6) dalam buku Suryana (2013) dan variable X2 

(Motivasi Berwirausaha) yang menggunakan teori motiv berprestasi dari David Mc. 

Clelland (2010). Sedangkan variable Y (keberhasilan Usaha) yang menggunakan 

teori kreteria kaberhasilan usaha dari Benedicta Prihatin Dwi Riyanti (2003). 

Keberhasilan usaha yang ingin optimal tidak bias didapat deicapai dengan 

mudah begitu saja dengan cara mudah, tujuan tersebut memerlukan banyak 

pengorbanan untuk mencapainya seperti karakteristik wirausaha yang baik dan 

motivasi wirausaha yang baik pula akan menujang keberhasilan usaha secara 

optimal.Berdasarkan telaah pustaka yang dikembangkan diatas maka sebuah 

model konseptual atau kerangka pemikiran teoritis dapat dikembangkan seperti 

yang disajikan dalam diagram berikut:  
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Gambar 2.1 

Pengaruh Karakteristik Jiwa Entrepreneur Terhadap Keberhasilan Usaha  

Melalui Motivasi Berwirausaha UKM Porong Pasca Lapindo 

 

                  P1     H2           P2 

 

                                                                                                        P4 

                         P3 

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan mengenai pengaruh karakteristik 

jiwa entrepreneur dan motivasi berwirausaha terhadap keberhasilan usaha UKM 

Porong pasca Lapindo. variable X1 (Karakteristik Jiwa Entrepreneur) adalah teori 

Geoffrey G. Meredith (1996: 5-6) dalam buku Suryana (2013) dan variable X2 

(Motivasi Berwirausaha) yang menggunakan teori motiv berprestasi dari David Mc. 

Clelland (2010). Sedangkan variable Y (keberhasilan Usaha) yang menggunakan 

teori kreteria kaberhasilan usaha dari Benedicta Prihatin Dwi Riyanti (2003). 

 

D. Hipotesis 

Kerangka piker dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilaukan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik jiwa entrepreneur dan 

motivasi keberhasilan usaha terhadap keberhasialan usaha UKM porong pasca 

Lapindo. 
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Keberhasilan 

Usaha 

Motivasi 

Berwirausaha 
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Berdasarka landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Karateristik jiwa entrepreneur berpengaruh signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha UKM Porong 

H2 : Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan 

usaha UKM Porong 

H3 : Karateristik Jiwa Entrepreneur berpengaruh signifikan terhadap 

keberhasilan usaha UKM Porong 

H4 : Karateristik Jiwa Entrepreneur berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

UKM Porong melalui motivasi berwirausaha 

 


