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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

2.1.Kajian Pustaka 

2.1.1. Teori Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan 

2.1.1.1. Teori MSDM 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia di perlukan untuk meningkatkan 

efektifitas sumber daya manusia manusia yang berada dalam lingkup perusahaan. 

Tujuannya adalah memberikan kepada perusahaan dan juga anggota perusahaan 

suatu konsep kerja yang efektif baik secara yang kuantitas maupun kualitasnya. 

Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan perusahaan tidak akan 

berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini otomatisasi telah 

memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dari pelaksana mesin tersebut 

yaitu manusia, tidak bisa membuat peranan yang diharapkan maka otomatisasi 

akan sia-sia. 

Semakin besar organisasi maka tenaga kerja yang dibutuhkan semakin 

besar dan masalah yang di hadapi semakin kompleks, karena setiap manusia 

mempunyai pola pikir, pola sikap dan tingkah laku serta kepentingan yang 

berbeda-beda. Oleh karena itu di perlukan adanya pengaturan tenaga kerja 

tersebut agar berbentuk aktifitas kerja yang seirama yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahan, 

perlu adanya perhatian dan pengaturan terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini 

dituntut adanya peranan manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen 

khusus yang mengatur  masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor 

produksi manusia dengan segala aktifitasnya dalam suatu perusahaan sehingga 

mereka dapat bekerja dengan efektifitas dan efisien. 

Di bawah ini penulis akan mengemukakan beberapa definisi mengenai 

manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli, diantaranya : 

Manajemen Sumber Daya Manusia, menurut Racmawati (2008:3), 

Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : 
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“Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawas 

kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pelapasan sumber daya manusia agar tercapai 

berbagai tujuan idividu, organisasi dan masyarakat”. 

Sumber Daya Manusia menurut Sadili Samsudin (2006:22) menyebutkan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : 

“Suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, 

penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota 

organisasi atau perusahaan bisnis”. 

Sumber Daya Manusia menurut Mangkunegara (2008:2) mengemukakan 

bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : 

“Suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenag kerja dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah suatu proses antara perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian diri dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian dan pemeliharaan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

2. Tujuan MSDM 

Dalam kenyataan praktik kehidupan organisasi, sering tidak dinyatakan 

jelas dan eksplisit, apa sebenarnya tujuan dari organisasi yang mengurusi 

manajemen SDM tersebut. Padahal kegagalan dalam mengelola suatu sumber 

daya  manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian-

pencapaian tujuan organisasi, baik terhadap kinerjanya, profitnya, maupun 

kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. 

Tujuan manajemen Sumber Daya Manusia menurut Sadili Samsudin 

(2006:30) yaitu: 
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“Memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja  

terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara 

strategis , etis dan sosial”. 

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia tersebut dapat terinci menjadi 

empat tujuan utama sebagai berikut : 

1. Tujuan sosial 

Tujuan sosial MSDM adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab 

secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan 

meminimalkan dampak negatifnya. Organisasi atau perusahaan bisnis di 

harapkan dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan menbantu 

memecahkan masalah-masalah sosial seperti program kesehatan lingkungan, 

proyek perbaikan lingkungan, program perbaikan lingkungan, program 

pelatihan dan pengembangan, serta menyelenggarakan dan mensponsori 

berbagai kegiatan sosial. 

2. Tujuan organisasional 

Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang di buat untuk membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Departemen sumber daya manusia di bentuk 

untuk membantu para manajer mewujudkan tujuan organisasi. 

3. Tujuan fungsional 

Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen 

sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Departemen sumber daya manusia dituntut untuk mampu menyediakan 

program-program rekrutmen dan pelatihan ketenaga kerjaan. 

4. Tujuan individual 

Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau 

perusahaan yang hendak dicapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. 

Apabila tujuan pribadi dan tujuan organisasi tidak harmonis, karyawan 

mungkin akan menarik diri atau keluar dari perusahaan. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari MSDM bukan hanya 

untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi saja, 

melainkan mempunyai tujuan lainnya seperti tujuan sosial, organisasi, 

fungsional dan pribadi, yang di dalamnya mempunyai suatu tujuan 

meningkatkan efektifitas dalam bidang masing-masing. 

Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2006:94) dalam bukunya Pengantar 

Bisnis fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Meliputi : 

1. Fungsi Perencanaan (planning) 

Merupakan fungsi penetapan program-program pengelolaan sumber daya 

manusia yang akan membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

2. Fungsi Pengorganisasian (organizing) 

Merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu organisasi dengan 

mendesain struktur dan hubungan antar para pekerja dan tugas-tugas yang 

harus di kerjakan, termasuk menetapkan pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab. 

3. Fungsi Pengarahan (directing) 

Merupakan fungsi pemberian dorongan pada para pekerja agar dapat dan mampu 

bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah direncanakan. 

4. Fungsi pengendalian (controling) 

Merupakan fungsi pengukuran, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan- 

kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana rencana yang telah 

ditetapkan, khususnya dibidang tenaga kerja, telah dicapai. Fungsi ini juga 

memungkinkan adanya tindakan koreksi/perbaikan terhadap penyimpangan 

yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja. 

Di samping fungsi-fungsi pokok, Manajemen Sumber Daya  Manusia memiliki 

beberapa fungsi-fungsi operasional. 

Fungsi oprasional Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi: 

1. Pengadaan (procurement) 
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Proses penarikan, seleksi, penetapan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik 

akan membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengembangan (development) 

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, koseptual, dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang di berikan 

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

3. Kompensasi (compentation) 

Pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau 

barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang di berikan kepada 

perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil di artikan sebagai 

prestasi kerja, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada upah minimum pemerintah yang berdasarkan interbal dahn 

eksternal konsistensi. 

4. Pengintegrasian (Intergation) 

Kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan dan 

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang 

terpenting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan 

yang bertolak belakang. 

5. Pemeliharaan (Maintenance) 

Kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan 

loyalitas karyawan, agar mereka mau tetap bekerja sama sampai pensiun. 

Pemelihara yang baik di lakukan dengan program kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagai karyawan serta berpedoman kepada internal 

dan eksternal perusahaan. 

6. Kedisiplinan (discipline) 
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Merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan, karena 

tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan 

adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan 

perusahaan dan norma- norma sosial. 

7. Pemberhentian (separation) 

Putusan hubungan kerja (PHK) sesuatu dari suatui perusahaan. Pemberhentian 

ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak 

kerja berakhir, pensiun dan sebab-sebab lainnya. 

 

2.1.2. Konsep Kompetensi Manajerial 

2.1.2.1. Konsep Kompetensi Manajerial 

Konsep “kompetensi” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris  

competence yang berarti kecakapan, dan kemampuan. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (1988:516) “kompetensi’ berarti kewenangan atau kekuasaan 

untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Berkenaan dengan batasan 

kemampuan dalam konsep kompetensi, VHVroom dalam As’ad (1987:41) 

mengemukakan bahwa kemampuan adalah atribut non motivasional yang dimiliki 

oleh individu untuk melaksanakan tugas, atau merupakan suatu potensi untuk 

melakukan sesuatu.  

Kemampuan ditentukan oleh tiga hal, yaitu : (1) kondisi sensoris dan 

kognitif, (2) pengetahuan tentang cara merespon yang benar, (3) kemampuan 

untuk melaksanakan respon tersebut (As’ad,1987:60). Pendapat ini 

menyimpulkan bahwa kemampuan merupakan proses respon, dari menerima 

respon, memilah dan menilai, serta melakukan tindakan yang sudah dipilih 

sebagai alternatif untuk merespon sesuatu. Bila seseorang memahami kondisi 

kerjanya kurang mendukung bagi terlaksananya tugas, maka pegawai tersebut 

akan membuat beberapa pilihan tindakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah 

tersebut, selanjutnya melaksanakan apa yang sudah menjadi pilihannya.  

Echols dan Shadily (1997:42) menyatakan bahwa keterampilan sepadan 

dengan kata kecakapan, dan kepandaian yang disebut dengan  skill,sedangkan 
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manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan 

pengelolaan. Kebanyakan dalam kepustakaan, kata manajerial sering disebut 

sebagai asal kata dari management yang berarti melatih kuda atau secara harfiah 

diartikan sebagai  to handle yang berarti mendosen, menangani, atau 

mengendalikan, sedangkan management merupakan kata benda yang dapat berarti 

pengelolaan, tata pimpinan atau ketatalaksanaan (Silalahi, 2002:135).  

Manajemen kinerja menurut Amstrong dalam Dharma (2009;223) istilah 

kompetensi mengacu kepada dimensi perilaku dari sebuah peran perilaku yang 

diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. 

Sebagaimana didefinisikan oleh Amstrong kompetensi mencakup : karakteristik 

perilaku yang dapat menunjukkan perbedaan antara mereka yang berkinerja tinggi 

yang dalam konteks ini menyangkut prestasi (Dharma, 2009:102). Kompetensi 

adalah apa yang dibawa oleh seseorang ke dalam pekerjaannya dalam bentuk jenis 

dan tingkatan perilaku yang berbeda. Ini harus dibedakan dari kemampuan 

tertentu (pengetahuan, keahlian dan kepiawaian) yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. 

Kompetensi menentukan aspek-aspek proses dari kinerja suatu pekerjaan 

(Dharma, 2009:102).  

Prinsip pengertian manajemen mempunyai beberapa karakteristik sebagai 

berikut : 1). Ada tujuan yang ingin dicapai; 2) sebagai perpaduan ilmu dan seni; 3) 

merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam 

memanfaatkan unsur- unsurnya; 4) ada dua orang atau lebih yang bekerjasama 

dalam suatu organisasi; 5) didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung 

jawab; 6) mencakup beberapa fungsi; dan 7) merupakan alat untuk mencapai 

tujuan (Hasibuan, 2001:3).  

Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada 

mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, peng-organisasian, penggerakan, dan 

pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Terry dalam Sutopo (1999:14) yang 

menyatakan bahwa fungsi manajemen mencakup kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya (Sutopo, 1999:14).  
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Kompetensi Manajerial (Managerial Competence) adalah pengetahuan 

dan kemampuan yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang 

dibutuhkan dalam menangani tugas-tugas organisasi.(SANKRI,2003:2) Untuk 

dapat melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, pimpinan perlu memiliki 

berbagai kemampuan yang diperlukan.  

2.1.2.2. Ruang Lingkup Kompetensi Manajerial 

Kajian tentang kompetensi diawali oleh Mc Clelland tahun 1973 dalam 

artikelnya yang berjudul Testing for Competence Rather than Intelligence. 

Melalui beberapa studi Clelland menyimpulkan bahwa aptitude test yang secara 

tradisional digunakan oleh psikolog untuk memprediksi performance, 

kenyataannya tidak bisa memprediksi job performance, karena hasilnya sering 

bias. Demikian juga halnya dengan hasil ujian dan referensi, tidak bisa juga untuk 

memprediksi suksesnya seseorang dalam pekerjaan. Mc Clelland menemukan 

model pengukuran yang lebih dalam yang disebut dengan kompetensi (Haygroup, 

2013) 

Kompetensi adalah karakteristik yang ada dalam diri individu yang 

berhubungan dengan kriteria acuan yang efektif dan atau superior performance 

dalam situasi kerja (Spencer & Spencer, 1993). Kompetensi diilustrasikan seperti 

gunung es, bagian permukaan bisa diidentifikasi, sedang bagian bawah/dalam 

tidak bisa terlihat. Skill dan knowledge adalah kompetensi bagian luar 

(permukaan) sedangkan motive, trait, self image serta social role merupakan 

kompetensi yang hidden yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sangat 

menentukan keberhasilan seseorang. 

Secara umum istilah kompetensi SDM disebut sebagai “capability to 

perform” yang mengindikasikan bahwa kompetensi SDM terdiri dari berbagai 

variabel (Sanchez et.al, 1997 dalam Elsye, 2001). Kompetensi merupakan 

kumpulan dari knowledge, skill dan attitude yang ada pada diri seeorang untuk 

melakukan aktifitas secara efektif dalam pekerjaan atau fungsi pekerjaan yang 

merupakan standard yang diharapkan dari karyawan. Kompetensi juga digunakan 

bagi individu untuk memandu peningkatan kemampuan diri (Klein and Richey; 

2005). 

Kompetensi SDM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat 

visible, seperti kompetensi pengetahuan (knowledge competency) dan 

kompentensi keahlian (skill competency) serta kompetensi yang bersifat invisible 
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(hidden competency) seperti konsep diri, sifat dan motif yang semuanya dapat 

dikategorikan dalam variabel sikap (attitude). Boyatzis (1982) mendefinisikan 

kompetensi sebagai "karakteristik mendasar dari seseorang yang menyebabkan 

atau menimbulkan kinerja yang efektif dan luar biasa." 

2.1.2.3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kompetensi Manajerial 

Faktor kompetensi manajerial dapat dilihat dari Robert L.  Katz 

sebagaimana dikutip oleh Yuniarsih, dkk.(2013:12-13) bahwa kemampuan 

manajerial itu meliputi technical skill(kemampuan teknik), human 

skill(kemampuan hubungan kemanusiaan), dan  conceptual skill(kemampuan 

konseptual).  

Kemampuan teknik adalah kemampuan yang berhubungan erat dengan 

penggunaan alatalat, prosedur, metode dan teknik dalam suatu aktivitas 

manajemen secara benar (working withthings), sedangkan kemampuan hubungan 

kemanusiaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan 

baik, memahami dan mendorong orang lain sehingga mereka bekerja secara suka 

rela, tiada paksaan dan lebih produktif (working with people).  

Kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan 

organisasi. Dengan kata lain, kemampuan konseptual ini terkait dengan 

kemampuan untuk membuat konsep (working with ideas) tentang berbagai hal 

dalam lembaga yang dipimpinnya.  

Pandangan Robert L. Kazt, sudah menjadi keyakinan masyarakat secara 

umum bahwa kompetensi manajerial yang harus dikuasai para pemimpin 

mencakup tiga aspek utama, yaitu: conceptual skill, human relations skill, dan 

technical skill. Hal ini dapat dimaknai bahwa para pengusaha industri kecil di 

Kota Sukabumi, dituntut untuk memiiliki ketiga kompetensi tersebut untuk 

menumbuhkan kredibilitas mereka. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi manajerial yang 

diungkap oleh Robert L. Katz pun banyak dibahas oleh berbagai ahli serta peneliti 

seperti yang diungkapkan Soongsatitanon (2006:2), terdapat 9 (sembilan) faktor 

kompetensi manajerial yang mencakup  pemahaman dan dapat merancang model 

bisnis, memiliki pemikiran ke depan, berfikir sistematis, mampu 
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mengintegrasikan dan mengelola sumber daya, manajemen resiko, memasarkan 

ide/gagasan, mengelola stakeholder, memimpin dan mengelola perubahan, serta 

mengembangkan sumber daya manusia dan peningkatan nilai. 

Survey yang dilakukan oleh Departemen Industri Canada divisi industri 

kecil dan menengah, terdapat 25 kompetensi manajerial yang seharusnya dimiliki 

oleh pengusaha industri kecil yaitu manajemen bisnis kecil,manajemen proyek, 

manajemen operasional, manajemen karir personal, pemahaman akan peraturan, 

penentuan harga (pricing), perencanaan bisnis, promosi, periklanan, 

pengembangan produk baru, hubungan klien dan supplier, pendelegasian, 

manajemen waktu, jaringan profesional, komunikasi, pelaporan keuangan, 

menggali pengetahuan yang diperlukan, pemahaman tentang standar industri, 

analisa keuangan, kemampuan penggunaan komputer, pemahaman akan sumber-

sumber modal, menggunakan riset pasar, mendapatkan informasi tentang industri, 

menggunakan teknologi baru, perdagangan elektronik (e-commerce). 

Indikator kompetensi yang dipergunakan oleh Standarf Chartered menurut 

Amstrong dalam Dharma (2009:25)dalam kompetensi manajerialnya yaitu 

pengetahuan kerja, profesional, kesadaran organisasi, komunikasi lisan dan 

tulisan, keahlian interpersonal, kerja sama tim, inisiatif, kemampuan beradaptasi, 

kreatifitas, keahlian-keahlian analitis, kemampuan pengambilan keputusan, 

produktifitas, kualitas, manajemen dan pengawasan serta kepemimpinan. 

Kompetensi ini ditentukan oleh faktor-faktor motif (motives), watak 

(traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) 

yang akan menentukan dan membedakan antara orang yang mempunyai 

performance yang superior atau rata-rata, atau performance yang efektif dan tidak 

efektif. Karena variabel ini sulit untuk diukur, maka Spencer dan Spencer (1993: 

25) mengembangkan lagi kompetensi tersebut kedalam enam kelompok 

kompetensi yang dapat memprediksi kinerja unggul yang masing-masing terdiri 

dari 2-5 kompetensi. 

Kompetensi yang dibutuhkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan 

lainnya berbeda-beda. Spencer and Spencer (1993) merumuskan kompetensi 

untuk masing-masing bidang pekerjaan, misalnya technisian and professional, 

sales people,helping and humanservice worker, manager dan entrepreneur. Dalam 

penelitian ini yang digunakan adalah kompetensi manager/ managerial 
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competency. Dimensi yang harus dimiliki oleh manajer yang kompeten adalah 

sebagai berikut: Impact and Influence, Achievement orientation, Teamwork and 

cooperation, Analitical thinking, Initiative , Developing Other, Self Confidence. 

Directiveness/ Assertiveness, information Seeking, Team Leadership, Conceptual 

Thinking. 

Menurut (Bhardwaj & Punia, 2013), kompetensi yang harus dimiliki oleh 

manajer antara lain: kemampuan komunikasi, tim-kerja, proactiveness, visi, 

manajemen diri, hasil-orientasi, strategi-orientasi, ambisi, ketekunan, pengambilan 

keputusan, pengambilan risiko dan kreativitas. Kompetensi manajerial 

diklasifikasikan ke dalam 82 kelompok kompetensi, setelah data diolah dengan 

Analisis faktor maka diperoleh 8faktor kompetensi yang harus dimiliki oleh 

manajer antara lain: kemampuan menganalisis, pengambilan keputusan, 

pengetahuan, adaptasi, kinerja, kepemimpinan, dan komunikasi (Khoshouei, 

Oreyzi, & Noori, 2013). 

Kemampuan manajer dinilai melalui MCAI (Manager Competency 

Acievement Instrument), yang dirancang untuk membantu manajer memverifikasi 

dan memvalidasi kompetensi mereka dan menggunakan informasi untuk program 

perencanaan pengembangan profesional dan meningkatkan program. Ada 4 

indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kompetensi antara lain: needs 

assistance through, Exemplary, additional choices, Not Applicable and Don't 

Know.(Dobbins, 2002). 

Kompetensi manajerial yang diperlukan di negara yang mengalami gejolak 

ekonomi seperti Lithuania, Latvia, Siprus dan Bulgaria adalah: (1) kompetensi 

manajemen diri, (2) kompetensi manajemen bisnis dan (3) kompetensi manajemen 

orang. (Savanevičienė, Čiutienė, & Rūtelionė, 2014). Ada lima belas elemen 

kompetensi yang diperlukan bagi seorang manajer anatara lain: kepemimpinan, 

keterlibatan & motivasi, pengendalian diri, ketegasan, relaksasi, keterbukaan, 

kreativitas, orientasi hasil, efisiensi, konsultasi, negosiasi, konflik dan krisis, 

kehandalan, nilai apresiasi dan etika. 

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa 

kompetensi manajerial mempunyai banyak faktor yang mempengaruhinya. Maka 

dimensi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Robert L. Katz yaitu 

kemampuan manajerial itu meliputi technical skill(kemampuan teknik), human 
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skill(kemampuan hubungan kemanusiaan), dan  conceptual skill(kemampuan 

konseptual), serta indikator dari dimensi tersebut diambil dari Soongsatitanon 

(2006:2), terdapat 9 (sembilan) indikator kompetensi manajerial yang mencakup  

pemahaman dan dapat merancang model bisnis, memiliki pemikiran ke depan, 

berfikir sistematis, mampu mengintegrasikan dan mengelola sumber daya, 

manajemen resiko, memasarkan ide/gagasan, mengelola stakeholder, memimpin 

dan mengelola perubahan, serta mengembangkan sumber daya manusia dan 

peningkatan nilai. 

2.1.2. Konsep Keberhasilan Usaha 

2.1.2.1. Pengertian Keberhasilan Usaha 

Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap saat mencapai target, 

sasaran, dan impian maka hal inilah yang membuat semangat dan antusiasme 

untuk mencapainya. Kuncinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda yang sudah ada saat ini. Meskipun terdapat risiko yang 

terjadi, ia tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan masa 

depan. 

Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausahawan tidak cepat puas 

dengan karsa dan karya yang sudah ada saat ini. Oleh karena itu wirausahawan 

selalu mempersiapkan dengan mencari suatu peluang. 

Pengertian dari sukses yaitu dapat diformulasikan sebagai berikut: sukses 

(S) adalah fungsi dari Visi (V), Motivasi (M) dan kompetensi (K) individu dan ini 

suatu model secara logika adalah sebagi berikut: S= F(V,M,K). dan, secara 

matematisnya adalah S = V+M+K. artinya, tercapainya suatu keberhasilan sangat 

tergantung pada visi, motivasi, dan kompetensi setiap individu. Apabila seseorang 

tidak tercapai suat kesuksesan, kemungkinan disebabkan visinya terlalu tinggi, 

sedangkan kompetensinya rendah walau motivasinya cukup tinggi. Sebenarnya 

kompenen tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. 

2.1.2.2. Faktor Penentu Keberhasilan Wirausahawan 

Menurut Suyanto (2010:179) keberhasilan usaha industri kecil di pengaruhi 

oleh berbagai faktor. Kinerja usaha perusahaan merupakan salah satu tujuan dari 
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setiap pengusaha. Kinerja usaha industri kecil dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam pencapaian maksud atau tujuan yang diharapkan. Sebagai 

ukuran keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, 

seperti: kinerja keuangan dan image perusahaan. Menurut Glancey dalam Sony 

Heru Priyanto (2009:73) Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil 

keputusan yang superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti 

peningkatan profit dan petumbuhan usaha. 

Seperti yang dikemukakan oleh Suryana (2011:66) bahwa “Untuk  menjadi 

wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (business vision) yang 

jelas, kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik 

waktu maupun uang”. Erliah (2007:49)  mengatakan bahwa “Suatu usaha 

dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha 

tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau 

laba, jenis usaha atau pengelolaan” . Menurut Sony Heru Priyanto (2009:59) 

Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan 

manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. 

Selain dari laba, keberhasilan  usaha dapat dilihat dari target yang dibuat 

oleh pengusaha. Hal ini seperti yang terungkap oleh Dalimunthe dalam Edi 

Noersasongko (2005:27) yang menyatakan bahwa kita dapat menganalisis 

keberhasilan usaha dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan yang dapat 

dirumuskan melalui suatu perbandingan nilai yang dihasilkan perusahaan dengan 

nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Kinerja 

perusahaan adalah output dari berbagai faktor di atas yang oleh karenanya ukuran 

ini menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat adaptabilitas bisnis dengan 

lingkungannya. Kinerja usaha perlu dihubungkan dengan target perusahaan yang 

ditentukan oleh manajer-pemilik usaha. Apapun targetnya, kinerja usaha 

merupakan tolok ukur untuk menilai seberapa besar tingkat pencapaian suatu 

target atau tujuan usaha. 

Menurut Ina Primiana (2009:49) mengemukakan bahwa “Keberhasilan 

usaha adalah permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif dan 

tercapainya tujuan organisasi”. Algifari (2003:118) mengatakan bahwa 
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“Keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang 

dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara 

ekonomis”. Moch. Kohar Mudzakar dalam Ressa Andari (2011:21) berpendapat 

bahwa, “Keberhasilan usaha adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan lebih 

daripada yang lainnya yang sederajat/sekelasnya.”  Henry Faizal Noor (2007:397) 

mengemukakan bahwa “Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan 

dari bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat 

laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang melakukan bisnis”. Dwi Riyanti 

(2003:24) mengemukakan bahwa “Keberhasilan usaha didefinisikan sebagai 

tingkat pencapaian hasil atau tujuan organisasi”. Menurut Albert Wijaya dalam 

Suryana (2011:168) yang mengemukakan bahwa “Faktor yang merupakan tujuan 

yang kritis dan menjadi ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah adalah 

laba”. Dan keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti (2003:29) keberhasilan usaha 

yaitu usaha kecil berhasil karena wirausaha memiliki otak yang cerdas, yaitu 

kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif. 

Mereka juga memiliki energi yang melimpah serta dorongan dan kemampuan 

asertif. 

Sehingga, dapat diketahui bahwa definisi keberhasilan usaha adalah 

keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya,dimana keberhasilan tersebut 

didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, 

mengikuti perkembangan teknologi dan dapat menerapkan secara proaktif dan hal 

tersebut terlihat dari usaha dari wirausaha dimana suatu keadaan usahanya yang 

lebih baik dari periode sebelumnya dan menggambarkan lebih daripada yang 

lainnya yang sederajat atau sekelasnya, dapat dilihat dari efisiensi proses produksi 

yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara 

ekonomis, target perusahaan yang ditentukan oleh manajer-pemilik usaha, 

permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja 

keuangan, serta image perusahaan. 

Menurut Luk dalam  Suyatno (2010:179) berkaitan dengan faktor penentu 

keberhasilan usaha industri kecil ini, hasil penelitiannya menemukan bahwa 

keberhasilan  usaha kecil ditandai oleh inovasi, perilaku mau mengambil resiko. 

Begitu juga hasil penelitian Murphy dalam sumber yang sama menemukan bahwa 
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keberhasilan usaha kecil disumbangkan oleh kerja keras, dedikasi, dan komitmen 

terhadap pelayanan dan kualitas. Berbagai faktor penentu keberhasilan usaha 

industri kecil hasil identifikasi penelitian Luk tersebut pada dasarnya adalah 

cerminan dari kemampuan usaha (pengetahuan, sikap dan keterampilan), 

pengalaman yang relevan, motivasi kerja dan tingkat pendidikan seseorang 

pengusaha. 

Sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh 

kemampuan usaha yang tercermin diantarannya melalui pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dari pengusaha. Keberhasilan suatu usaha diidentikkan dengan laba 

atau penambahan material yang dihasilkan oleh pengusaha, tetapi pada dasarnya 

keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari hasil secara fisik tetapi keberhasilan 

usaha dirasakan oleh pengusaha dapat berupa panggilan pribadi atau kepuasaan 

batin. 

Menurut Porras et al. (2007) in Kauanui, King Sandra (2010:55-56)  “Prefer 

to the intrinsic factors that motivate builders and or entrepreneurs. They found that 

wealth, fame, and power  were not the goals or accomplishments considered  most 

important. Money and recognition were only secondary outcomes of passionate 

work and a personal calling”. Mengacu pada faktor-faktor intrinsik yang 

memotivasi pembangun dan atau pengusaha. Mereka menemukan bahwa 

kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan bukanlah tujuan atau prestasi yang dianggap 

paling penting. Uang dan pengakuan hanya hasil kerja sekunder dari gairah kerja 

dan panggilan pribadi. 

Flow is Fulfilling purpose originates from deep within the individual. It is 

part of a central core or essence where people have a profound sense of who they 

are, where they come from, and where they are going. It provides an enormous 

source of energy and direction that gives meaning to life. (Kauanui, King Sandra, 

2010:54). Aliran adalah pemenuhan tujuan yang berasal dari dalam individu. Ini 

adalah bagian dari inti pusat atau esensi di mana orang-orang memiliki rasa yang 

mendalam siapa mereka, di mana mereka datang dari, dan di mana mereka akan 

pergi. Ini menyediakan sumber energi yang sangat besar dan arah yang memberi 

makna bagi kehidupan. 
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Characteristics of flow summary in Kauanui, King Sandra (2010:62) : 

1.Clear goals and feedback ( Tujuan jelas dan umpan balik) 

2.Challenge skill (Tantangan keterampilan) 

3.Loss of ego (Hilangnya ego) 

4.Focused concentration (Fokus konsentrasi) 

5.Sense of control (Rasa kontrol) 

6.Time distortion (Waktu distorsi) 

7.Autotelic experience (Pengalaman autotelic) 

Aliran atau flow yang ada pada diri pengusaha memberikan pengaruh atas 

proses kewirausahaan yang dilakukan terutama dalam hal sikap yang dilakukan 

dalam mencapai keberhasilan usaha. Terbukti dari hasil penelitian bahwa  mereka 

para pengusaha yang berkoneksi dengan rohani cenderung lebih menghargai 

peluang untuk pertumbuhan, belajar, dan berbagi melekat dalam kepemilikan 

bisnis. 

Samir (2005:33) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur 

keberhasilan usaha atau kinerja organisasi, yaitu 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 pegawai dan meningkatkan nilai tambah 

pegawai). 

Keberhasilan usaha diidentikkan dengan perkembangan perusahaan. Istilah 

itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. 

Perkembangan perusahaan adalah  proses dalam  pertambahan jumlah karyawan, 

peningkatan modal, dan lain-lain. 

Beberapa indikator dalam  menentukan keberhasilan usaha menurut Henry 

Faizal Noor (2007:397) adalah sebagai berikut : 

1.      (Laba/Profitability) 
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Laba  merupakan  tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara 

pendapatan dengan biaya. 

2.      Produktivitas dan Efisiensi 

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya 

produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya 

menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya 

laba yang diperoleh. 

3.      Daya Saing 

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk 

merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, 

bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi 

pesaing. 

4.      Kompetensi dan Etika Usaha 

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan 

pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam  bidangnya sehingga dapat 

menghasilkan  inovasi sesuai dengan tuntutan zaman. 

5.      Terbangunnya citra baik 

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, trust internal dan trust 

external. Trust internal adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada 

dalam perusahaan. Sedangkan trust external adalah timbulnya rasa amanah atau 

percaya dari segenap stakeholder perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, 

pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing. 

Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi 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 
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e) Perluasan daerah pemsaran 

f) Perbaikan sarana fisik dan 

g) Pendapatan usaha 

Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana (2003: 85) 

keberhasilan usaha terdiri dari : 

a) Modal 

b) Pendapatan 

c) Volume Penjualan 

d) Output produksi 

e) Tenaga Kerja 

 

Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai 

indikator keberhasilan usaha. Maka indikator yang digunakan untuk penelitian ini 

menggunakan pendapat Dwi Riyanti (2003:28) bahwa dimensi keberhasilan usaha 

yaitu diantarannya adalah Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan 

modal, Jumlah produksi, Jumlah pelanggan, Perluasan usaha, Perluasan daerah 

pemasaran, Perbaikan sarana fisik dan Pendapatan usaha. 

 

2.1.2.3. Ciri-ciri Wirausahawan yang Berhasil 

Berikut ini beberapa ciri wirausahawan yang dikatakan berhasil: 

a Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke 

mana langkah dan arah yang dituju. Sehingga dapat diketahui apa yang akan 

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. 

c Berorientasi pada prestasi. Pengusaha sukses selalu mengejar prestasi yang 

lebih baik daripada prestasi sebelumnya.  
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d Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki 

seorang pengusaha kapan pun dan dimana pun, baik dalam bentuk uang maupun 

waktu. 

e Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, dimana ada 

peluang di situ ia datang. Terkadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur 

waktu kerjanya karena selalu memikirkan kemajuan kerjanya. Ide-ide baru selalu 

mendorongnya untuk bekerja keras merealisasikanya. 

f Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankanya, baik 

sekarang maupun yang akan datang. 

g Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh 

dan harus ditepati. 

h Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, 

baik yang berhubugan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. 

Menurut Wasty Soemanto berpendapat bahwa manusia berwirausaha adalah 

manusia yang berkepribadian kuat dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Memiliki moral tinggi 

b. Memiliki sikap mental wirausahawan 

c. Memiliki kepekaan terhadap lingkungan 

d. Memiliki keterampilan wirausahawan.32 

Berdasarkan ciri-ciri wirausahawan diatas, dapat kita identifikasikan bahwa 

sikap seorang wirausahawan yang dapat dilihat dari kegiatannya sehari-hari yaitu 

sebagai berikut:  

a Disiplin 

Dalam melakukan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki 

kedisiplinan yang tinggi. Arti kata disiplin tersebut adalah komitmen 

wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan terhadap waktu, 

kualitas pekerjaan dan sistem kerja 
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b Komitmen tinggi 

Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu yang dibuat oleh 

seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan 

kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang yang jelas, 

terarah dan bersifat progresif (berorientasi pada kemajuan). 

c Jujur 

Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh 

seorang wirausahawan, misalnya kejujuran mengenai karakteristik produk (barang 

dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran 

mengenai purnajual yang dijanjikan dan lain sebagainya.  

d Kreatif dan inovatif 

Untuk memenangkan suatu persaingan maka seorang wirausahawan harus 

memiliki daya kreatif yang tinggi, daya kreatif tersebut sebaiknya dilandasi oleh 

cara berfikir yang maju dan penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda 

dengan produk-produk yang telah ada selama ini dipasaran. 

 e Mandiri 

Seseorang dikatakan “mandiri” apabila orang tersebut dapat melakukan 

keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pada pihak lain dalam 

mengambil keputusan atau bertindak, termasuk dalam mencukupi urusan 

kebutuhan hidupnya.  

f Realistis 

Seseorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta 

atau realita sebagai landasan berfikir yang rasional dalam setiap pengambilan 

keputusan maupun tindakan atau perbuatannya. 

2.1.2.4. Faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha 

Menurut Zimmerer mengemukakan beberapa faktor-faktor penyebab 

wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha barunya, adalah: 
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a. Tidak kompeten dalam material. Tidak kompeten atau tidak memiliki 

kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakana faktor penyebab 

utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. 

b. Kurang   berpengalaman   baik   dalam   kemampuan   teknik, 

kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, 

keterampilan mengelola sumberdaya manusia, maupun kemampuan 

mengintegrasikan operasi perusahaan. 

c. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil 

dengan baik faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran 

kas. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam 

memelihara aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan 

mengakibatkan perusahaan tidak lancar. 

d. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari 

sebuah kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan 

daalm pelaksanaan. 

e. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan 

faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat 

mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. 

f. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan 

efisiensi dan efektifitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan 

alat tidak efisien dan efektif. 

g. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap 

yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang 

dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan 

gagal adalah besar. 

h. Ketidak mampuan dalam melakukan peralihan atau transisi 

kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan 

perubahan, maka tidak ada jaminan untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. 
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Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabilas berani 

mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. 

2.1.3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam 

undang-undang ini. 

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

cabang perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

dengan jumlah kekayaanbersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria UMKM 

adalah sebagai berikut: 

a. Usaha Mikro 

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah 

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan yang paling banyak Rp 

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

2.2.Penelitian Terdahulu 

Beberapa rangkuman hasil penelitian yang memiliki variabel dan objek 

yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam 

Tabel 2.1: 

Tabel 2. 1 

Orisinalitas Penelitian 

No. Peneliti Penelitian 
Teori Yang 

Digunakan 
Hasil Temuan 

1 Muhammad 

Aidil Fitrah 

(2016)  

Pengaruh Kemampuan 

Manajerial dan Perilaku 

Kewirausahaan Terhadap 

Keberhasilan Usaha (Survey 

pada Sentra Industri Keripik 

Pedas Cimahi) 

Yuyun 

Wirasasmita 

(2003:45) 

Secara simultan 

kemampuan 

manajerial dan 

perilaku 

kewirausahaan 
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No. Peneliti Penelitian 
Teori Yang 

Digunakan 
Hasil Temuan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keberhasilan 

usaha 

2 Chamdan 

Purnama 

(2007) 

 

Motivasi dan Kemampuan 

Manajerial dalam 

meningkatkan Keberhasilan 

Usaha Industri Kecil  

Pickle (1989) Semua Indikator 

memiliki  kontribusi 

signifikan 

3 Fisla Wirda 

dan Tuti 

Azra (2015) 

Motivasi dan Kemampuan 

Manajerial dalam 

meningkatkan Keberhasilan 

Usaha Industri Kecil 

Laguna (2012) Kompetensi 

manajerial 

berpengaruh terhadap 

kinerja usaha 

4 Djoko 

Suseno 

(2010) 

 

Pengaruh Karakteristik 

Wirausaha dan Potensi 

Kewirausahaan Terhadap 

Keberhasilan Usaha dengan 

Kebijakan Pengembangan 

UKM Sebagai Moderating 

Luk (1996) Semua Indikator 

memiliki  kontribusi 

signifikan 

5 Fikri Faris  Pengaruh pendidikan dan 

pelatihan terhadap Kompetensi 

Manajerial para pengusaha 

UMKM di Kota Sukabumi 

Soongsatitanoon 

(2009) 

Pendidikan dan 

pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kompetensi 

manajerial 

6 Dyah 

Kusumastuti 

dan Friday 

Fitricia Nur 

Pembelajaran Berbasis 

Kompetensi bagi pengusaha 

kuliner 

Spencer and 

Spencer 1993 

Terdapat perbedaan 

antara profil 

kompetensi 

pengusaha kuliner 

dengan kinerja unggul 

dengan pengusaha 

kuliner kinerja rata-

rata 

Sumber : Pengolahan Data 2018 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel 

yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori 

yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 
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diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk 

merumuskan hipotesis. 

Untuk mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu kerangka pemikiran 

yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. 

Dalam sebuah teori kewirausahaan terdapat teori perilaku, dimana seorang 

wirausahawan harus memiliki kecakapan dalam mengorganisasikan suatu usaha, 

memanaje keuangan dan hal-hal terkait, membangun jaringan, dan memasarkan 

produk, dibutuhkan pribadi yang supel dan pandai bergaul untuk memajukan 

suatu usaha. Menurut Suyanto (2010:179) keberhasilan usaha industri kecil di 

pengaruhi oleh berbagai faktor. Kinerja usaha perusahaan merupakan salah satu 

tujuan dari setiap pengusaha. Kinerja usaha industri kecil dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan dalam pencapaian maksud atau tujuan yang diharapkan. 

Sebagai ukuran keberhasilan usaha suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai 

aspek, seperti: kinerja keuangan dan image perusahaan. Menurut Glancey dalam 

Sony Heru Priyanto (2009:73) Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil 

keputusan yang superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti 

peningkatan profit dan petumbuhan usaha. 

Seperti yang dikemukakan oleh Suryana (2011:66) bahwa “Untuk  menjadi 

wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (business vision) yang 

jelas, kemudian ada kemauan dan keberanian untuk menghadapi resiko baik 

waktu maupun uang”. Erliah (2007:49)  mengatakan bahwa “Suatu usaha 

dikatakan berhasil di dalam usahanya apabila setelah jangka waktu tertentu usaha 

tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau 

laba, jenis usaha atau pengelolaan” . Menurut Sony Heru Priyanto (2009:59) 

Seseorang yang memiliki kewirausahaan tinggi dan digabung dengan kemampuan 

manajerial yang memadai akan menyebabkan dia sukses dalam usahanya. 

Selain dari laba, keberhasilan  usaha dapat dilihat dari target yang dibuat 

oleh pengusaha. Hal ini seperti yang terungkap oleh Dalimunthe dalam Edi 

Noersasongko (2005:27) yang menyatakan bahwa kita dapat menganalisis 

keberhasilan usaha dengan mengetahui kinerja suatu perusahaan yang dapat 

dirumuskan melalui suatu perbandingan nilai yang dihasilkan perusahaan dengan 
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nilai yang diharapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki. Kinerja 

perusahaan adalah output dari berbagai faktor di atas yang oleh karenanya ukuran 

ini menjadi sangat penting untuk mengetahui tingkat adaptabilitas bisnis dengan 

lingkungannya. Kinerja usaha perlu dihubungkan dengan target perusahaan yang 

ditentukan oleh manajer-pemilik usaha. Apapun targetnya, kinerja usaha 

merupakan tolok ukur untuk menilai seberapa besar tingkat pencapaian suatu 

target atau tujuan usaha. 

Henry Faizal Noor (2007:397) mengemukakan bahwa “Keberhasilan usaha 

pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, suatu bisnis 

dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari seseorang 

melakukan bisnis”. Dwi Riyanti (2003:24) mengemukakan bahwa “Keberhasilan 

usaha didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau tujuan organisasi”. 

Menurut Albert Wijaya dalam Suryana (2011:168) yang mengemukakan bahwa 

“Faktor yang merupakan tujuan yang kritis dan menjadi ukuran dari keberhasilan 

suatu perusahaan adalah adalah laba”. Dan keberhasilan usaha menurut Dwi 

Riyanti (2003:29) keberhasilan usaha yaitu usaha kecil berhasil karena wirausaha 

memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi dan 

dapat menerapkan secara proaktif. Mereka juga memiliki energi yang melimpah 

serta dorongan dan kemampuan asertif. 

Menurut Luk dalam  Suyatno (2010:179) berkaitan dengan faktor penentu 

keberhasilan usaha industri kecil ini, hasil penelitiannya menemukan bahwa 

keberhasilan  usaha kecil ditandai oleh inovasi, perilaku mau mengambil resiko. 

Begitu juga hasil penelitian Murphy dalam sumber yang sama menemukan bahwa 

keberhasilan usaha kecil disumbangkan oleh kerja keras, dedikasi, dan komitmen 

terhadap pelayanan dan kualitas. Berbagai faktor penentu keberhasilan usaha 

industri kecil hasil identifikasi penelitian Luk tersebut pada dasarnya adalah 

cerminan dari kemampuan usaha (pengetahuan, sikap dan keterampilan), 

pengalaman yang relevan, motivasi kerja dan tingkat pendidikan seseorang 

pengusaha. 
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Sehingga dapat diketahui bahwa keberhasilan usaha dapat dipengaruhi oleh 

kemampuan usaha yang tercermin diantarannya melalui pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dari pengusaha. Keberhasilan suatu usaha diidentikkan dengan laba 

atau penambahan material yang dihasilkan oleh pengusaha, tetapi pada dasarnya 

keberhasilan usaha tidak hanya dilihat dari hasil secara fisik tetapi keberhasilan 

usaha dirasakan oleh pengusaha dapat berupa panggilan pribadi atau kepuasaan 

batin. 

Kompetensi manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen 

kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku 

memotivasi orang lain untuk bekerja kearah pencapaian tujuan tertentu. 

Kepemimpinan yang baik seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh semua jenjang 

organisasi agar bawahanya dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat 

yang tinggi untuk kepentingan organisasi. Oleh karena itu, seorang manajer perlu 

memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya agar dapat mencapai tujuan 

perusahaan.  

Robert L. Kazt dalam Yuniarsih, dkk. (2013:13) mengungkapkan bahwa 

kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan manajer dalam memimpin 

perusahaan untuk sukses mencapai tujuan, terdiri dari 3 keterampilan manajemen 

yaitu technical skill(kemampuan teknik), human skill(kemampuan hubungan 

kemanusiaan), dan  conceptual skill(kemampuan konseptual). 

Kemampuan teknis merupakan kompetensi yang spesifik untuk 

melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan teknik-teknik, alat-alat, 

prosedur-prosedur, metode-metode dan pengetahuan tentang lapangan yang 

dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaannya.  

Kemampuan kemanusiaan merupakan tingkat keterampilan berkomunikasi 

dan memotivasi serta keterampilan untuk bekerja dengan mengerti, dan 

memotivasi orang lain secara individual dan di dalam group. Artinya dalam hal ini 

ada 2 jenis keterampilan interpersonal yang harus dipahami manajer, yaitu: 

hubungan pribadi dan hubungan antar pribadi.  
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Kemampuan konseptual merupakan kemampuan mengkoordinasi dan 

mengintegrasi semua kepentingan-kepentingan dan aktivitas-aktivitas organisasi 

atau kemampuan mental untuk mendapatkan, menganalisa dan menginterpretasi 

informasi yang diterima dari berbagai sumber. Untuk itu seorang manajer harus 

memiliki pengetahuan tentang keseluruhan (kompleksitas) dari perusahaan yang 

dipimpinnya. 

Berdasarkan Katz bahwa kompetensi manajerial dapat ditingkatkan 

apabila seorang manajer dapat mengelola pengetahuan yang dipimpinnya. 

Mengelola pengetahuan termasuk ke dalam kemampuan konseptual yang harus 

dimiliki seorang manajer agar dapat mencapai tujuan. Seorang manajer yang baik 

akan dapat memanfaatkan pengetahuan dari berbagai sumber maka seorang 

manajer akan dapat memimpin perusahaan dengan baik. 

Menurut Yuniarsih.dkk (1998:43) mengungkapkan keberhasilan suatu 

organisasi di pengaruhi oleh kepemimpinan atau kemampuan seorang manajerial 

dalam mengelola. Artinya seorang manajer perlu mengelola dengan baik agar 

perusahaan dapat mencapai keberhasilan dengan baik serta dapat meningkatkan 

produktivitas. Cara untuk meningkatkan kompetensi manajerial yaitu dengan 

meningkatkan kemampuan seorang pimpinan perusahaan dalam mengelola 

perusahaannya. Menurut Robbins (1996:50), kemampuan (ability) merujuk ke 

suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. 

Yulk (1988:31) mengemukakan bahwa, kemampuan dapat di artikan keterampilan 

atau skill menuju kepada kemampuan dari seesorang untuk melalukan berbagai 

jenis kegiatan kognitif atau di perlukan dengan suatu cara yang efektif. 

Keterampilan menggerakkan orang lain inilah yang disebut manajerial skill 

(Burhanudin, 1994).  

Kompetensi merupakan salah satu hasil dari Knowledge management yang 

dapat mempengaruhi produktivitas. (Sangkala:2007:3) Knowledge management 

serta kompetensi manajerial mempunyai keterkaitan dalam meningkatkan 

produktivitas perusahaan. (Boulter et.al.,1996:16)  

Kompetensi manajerial. Soongsatitanoon (2007:2) mengungkapkan 

kompetensi manajerial merupakan pengetahuan yang penting dan kemampuan 

seseorang yang dibutuhkan dalam manajemen. Selain itu, pengetahuan, 

keterampilan, sumber daya yang ada, bersama-sama dengan proses dan teknologi 
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operasional merupakan faktor yang saling melengkapi dalam berhasil dalam 

tanggung jawab juga. Indikator kompetensi manajerial yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu memahami dan merancang model bisnis, memiliki pemikiran 

ke depan, berfikir sistematis, mampu mengintegrasikan dan mengelola sumber 

daya, manajemen resiko, memasarkan ide/gagasan, mengelola stakeholder, 

memimpin dan mengelola perubahan, mengembangkan sumberdaya manusia dan 

peningkatan nilai. 

 

Berdasarkan tinjauan landasan teori maka dapat  disusun suatu kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan  dalam gambar1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

Kemampuan koseptual  

(Consept Skill) 

X1 

Keberhasilan Usaha 

(variable Y) 

Kemampuan 

berhubungan dengan 

orang lain  

(Humanity Skill) 

X2 

Kemampuan Teknik 

(Technical Skill) 

X3 

 

KOMPETENSI 

MANAJERIAL ( X ) 
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2.4.Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Seperti yang dikemukakan oleh 

Suharsimi  Arikunto  (2002:64)  mengemukakan  pendapatnya  tentang  hipotesis 

sebagai berikut : “Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul”.  

 

Sugiyono  (2007:39)  bahwa,  “Hipotesis  adalah  jawaban  sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban tersebut hanya didasarkan pada teori  yang relevan dengan penelitian 

yang dibuat dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagi jawaban teoritis 

terhadap perumusan masalah, belum jawaban empirik”    

Berdasarkan  beberapa  pengertian  hipotesis  diatas,  dapat  disimpulkan 

bahwa hipotesis adalah suatu jawaban sementara atau kesimpulan sementara yang 

masih harus diuji kebenarannya, pengujian atau pembuktian dilakukan melalui 

bukti-bukti secara empiris yakni melalui data atau fakta-fakta. Berdasarkan uraian 

kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian yang penulis rumuskan 

adalah: 

 

H1 : Terdapat pengaruh antara kemampuan konseptual terhadap keberhasilan 

usaha. 

H2 : Terdapat pengaruh antara kemampuan hubungan dengan orang lain 

terhadap keberhasilan usaha. 

H3 : Terdapat pengaruh antara kemampuan teknik terhadap keberhasilan 

usaha. 
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H4 : Terdapat pengaruh antara kompetensi manajerial terhadap 

keberhasilan usaha. 

 


