
BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Entrepreneur adalah seseorang yang mampu memanfaatkan peluang yang 

ada (Ducker, 2008). Selain hanya mampu memanfaatkan peluang, seorang 

entrepreneur juga harus mampu menciptakan organisasi untuk memanfaatkan 

peluang yang ada tersebut (Schumpeter, 2008). Seorang entrepreneur harus 

memiliki sifat-sifat mendasar yaitu antara lain percaya diri, berorientasi pada 

tugas dan hasil, sikap dalam pengambilan resiko, harus memiliki jiwa 

kepemimpinan, harus mempunyai pendapat dan ide sendiri yang orisinil dan 

mampu merealisasikan ide tersebut, berorientasi ke masa depan, kreativitas dan 

inovasi (Alma, 2008). 

Kehadiran para pelaku di usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

merupakan bagian terpenting dalam perekonomian di Indonesia karena menjadi 

salah satu motor penggerak terbesar. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 

tahun 1998 sudah membuktikan bahwa usaha kecil dan menengahlah yang 

mambu bertahan dikala perusahaan-perusahaan besar rontok, oleh karena itu 

kekuatan usaha kecil dan menengah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. 

(www.idntimes.com, 2018). UMKM di Indonesia tersebar di seluruh penjuru 

negeri dan menguasai sekitar 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia, dengan lebih 

dari 98% berstatus usaha mikro. Tak hanya sekedar itu, UMKM sendiri dapat 

mempekerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 

sekitar 60,6% terhadap PDB Indonesia. (www.kompas.com, 2018). Secara 
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jumlah, di Indonesia sendiri memiliki usaha mikro dan kecil sebesar 93,4% 

sedangkan untuk usaha menengah berada pada angka 5,1% dan yang terakhir 

untuk usaha besar hanya berada pada angka 1%. (www.liputan6.com, 2018). 

Tabel 1.1 

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 

Tahun 2016-2017 

Unit Usaha Tahun 2016 Tahun 2017 

Usaha Mikro  61.651.177 62.928.617 

Usaha Kecil 731.047 757.090 

Usaha Menengah 56.551 58.627 

Sumber: www.depkop.go.id 

 Berdasarkan tabel diatas, bisa kita lihat bahwa industry UMKM di 

Indonesia terus saja mengalami perkembangan pada tahun 2016-2017. Data 

tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 usaha mikro yang ada di Indonesia 

ada sebanyak 61.651.177 unit jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang terdapat 

sebanyak 62.928.617 tentu saja mengalami peningkatan yang tinggi. 

Perkembangannya adalah sebanyak 1.243.322 unit atau sebanyak 2,04%. 

Sedangkan untuk usaha kecil pada tahun 2016 ada sebanyak 731.047 dan pada 

tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 757.090 dan dapat diartikan 

mengalami peningkatan sebanyak 26.043 atau sebesar 3,56%. Kemudian untuk 

usaha menengah pada tahun 2016 tercatat ada sebanyak 56.551 unit usaha dan 

kemudian padad tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 2.075 atau sebesar 

3,67% yang menyimpulkan bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 58.627 unit 

usaha menengah. 

 Setelah peneliti membahas data mengenai UMKM yang ada di Indonesia, 

selanjutnya peneliti akan membahas data yang mencakup wilayah yang akan 
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diteliti, yaitu Kepulauan Riau. Berikut adalah data yang peneliti dapatkan dari 

BPS Kepulauan Riau mengenai UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau 

yang akan dijelaskan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Presentase Banyaknya Usaha/Perusahaan IMK di Provinsi Kepulauan 

Riau Menurut Kabupaten/Kota 

No Kabupaten/Kota Presentase/Jumlah IMK 

  01 Batam  44.36%/15.258 

  02 Karimun 16.06%/5.523 

  03 

  04 

  05 

  06 

Kabupaten Lingga 

Kabupaten Natuna 

Kabupaten Bintan 

Kota Tanjung Pinang 

10.64%/3.659 

10.54%/3.626 

6.93%/2.382 

6.38%/2.193 

Sumber: www.kepri.bps.go.id 

Dari tabel IMK diatas, tercatat bahwa usaha/perusahaan IMK di Kota 

Batam adalah sebanyak 15.258(44,36%) atau hampir setengah dari total 

usaha/perusahaan IMK yang berada di provinsi Kepulauan Riau. Hal ini 

menjadikan Kota Batam sebagai lokasi strategis pertumbuhan usaha/perusahaan 

IMK. Selanjutnya disusul oleh Karimun sebanyak 5.523(16,06%), Kabupaten 

Lingga sebanyak 3.659(10,64%), Kabupaten Natuna sebanyak 3.626 (10,54%), 

Kabupaten Bintan sebanyak 2.382(6,93%), dan yang terakhir Kota Tanjung 

Pinang sebanyak 2.193(6,38%).  

Ketika membicarakan tentang Entrepreneur, tentu saja yang lebih sering 

ada di benak  adalah seorang pengusaha laki-laki yang sukses, namun hal itu tidak 

berarti bahwa seorang perempuan tidak bisa menjadi seorang Entrepreneur. 

Setelah adanya emansipasi wanita, derajat wanita semakin meningkat, dari 

awalnya yang hanya bisa bekerja hingga sekarang wanita juga bisa menjadi 
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seorang pengusaha. Keberadaan Womanpreneur ini tentunya menjadi salah satu 

hal yang sangat berbeda. Asia Foundation menunjukkan bahwa sekitar 23% 

pengusaha di Asia adalah wanita dan jumlahnya meningkat sebesar 8% setiap 

tahunnya. Di Indonesia sendiri, jumlah Womanpreneur lebih banyak berada dalam 

skala mikro dan kecil. Data dari kementrian Koperasi dan UKM pada 2015, dari 

sekitar 52juta pelaku UKM yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 60% 

dijalankan oleh wanita (kemdikbud.go.id, 2016). Menurut Kementrian 

Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, jumlah wirausaha perempuan di 

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017, jumlah 

womanpreneur di Indonesia adalah 14,3 juta orang. Jumlah ini meningkat sebesar 

1,6 juta dari jumlah sebelumnya yang hanya berjumlah 12,7 juta orang. 

(merdeka.com, 2017). Jika melihat dari sisi PDB yang disumbangkan, pelaku 

UMKM wanita menyumbangkan PDB Indonesia sebesar 9,1 persen 

(www.idntimes.com, 2018) 

UMKM dikatakan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB 

Indonesia apabila performance daripada UMKM itu sendiri berada diatas rata-

rata. Performance sendiri merupakan hasil akhir dari suatu kegiatan usaha, yang 

mengarah pada tingkat keberhasilan oleh seorang entrepreneur dalam 

menjalankan usahanya. Tingkat keberhasilan tersebut dapat dapat diukut melalui 

seberapa banyaknya karyawan yang dimiliki dalam UMKM tersebut, dan juga 

hasil penjualan dan keuntungan yang diperoleh dalam menjalankan UMKM 

tersebut (Hasan & Almubarak, 2016).  Tentu saja dalam memperoleh sebuah 

performance yang diatas rata-rata tersebut  tidak dapat dicapai dengan cara yang 

instan, tentu saja ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk dapat menciptakan 
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suatu performance yang lebih baik lagi. Ada beberapa faktor yang dapat 

menciptakan sebuah performance yang lebih baik lagi diantaranya yaitu 

Entrepreneurial Orientation, Human Capital, Entrepreneur Goals & Motives, 

Economic Factor, Socio-cultural Factor Factor dan Opportunity Recognition 

(Hasan & Almubarak, 2016) 

Entrepreneurial Orientation adalah sebuah proses, struktur dan perilaku 

suatu usaha yang ditandai oleh inovasi, proaktif dan pengambilan resiko. Inovasi 

disini diartikan sebagai kesediaan untuk menempatkan penekanan kuat pada 

penelitian dan pengembangan baru, layanan baru, lini produk yang ditingkatkan 

dan teknologi global dalam industry, sedangkan pengambilan resiko adalah 

kesediaan yang berani dan agresif untuk mengejar peluang dan dalam memilih 

proyek beresiko tinggi dengan tingkat pengembalian yang tinggi pula 

dibandingkan dengan proyek yang beresiko rendah dan tingkat pengembalian 

yang rendah juga. Proaktif disini diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat 

oportunistik untuk membentuk lingkungan dengan mempengaruhi tren, 

menciptakan permintaan, dan menjadi penggerak utama dalam pasar yang 

kompetitif (Jalali, Jaafar, & Ramayah, 2013).  

Human Capital merupakan pengetahuan dari entrepreneur itu sendiri, 

yang dimana dapat dicapai melalui pendidikan, pengalaman ataupun keduanya 

(Bhagavatula, Elfring, van Tilburg, & van de Bunt, 2010). Kemudian ada juga 

Entrepreneur Goals & Motives yang terdiri dari dua faktor yaitu faktor pendorong 

atau faktor negative dan faktor penarik atau faktor positif. Faktor negative disini 

dimaksudkan seorang memutuskan untuk menjadi entrepreneur dikarenakan 

pengangguran, kebutuhan untuk memenuhi kehidupan yang lebih layak, memiliki 
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jadwal kerja yang lebih fleksibel. Sedangkan untuk faktor positifnya berasal dari 

pilihan entrepreneur itu sendiri ataupun keiinginannya sendiri untuk mencapai 

aspirasi dan ambisinya tersebut (Hasan & Almubarak, 2016). 

Kemudian faktor keempatnya yaitu Economic Factor yang dimana 

menjelaskan bahwa lembaga keuangan mempunyai peran yang penting yang 

dimana lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada calon entrepreneur 

dengan tujuan untuk menjalankan rencana bisnisnya itu (Hasan & Almubarak, 

2016). Selanjutnya ada Socio-cultural Factor Factor yang artinya bahwa para 

calon entrepreneur memperoleh dukungan secara emosional melalui jaringan 

social terutama kerabat kerabat dekatnya seperti suami, orang tua, teman dan 

relasi-relasinya. Entrepreneur juga dapat mengeksploitasi jaringan sosialnya 

sebagai saluran yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi, 

pelanggan, pemasok dan sumber daya (Hasan & Almubarak, 2016). Kemudian 

ada faktor Opportunity Recognition yang juga merupakan faktor terakhir yang 

akan mempengaruhi performance dari suatu usaha yang dimana menjelaskan 

bahwa sebuah peluang itu diakui melalui kondisi baru, layanan, bahan baku, dan 

prosedur pengaturan dapat disajikan dan dikomersialkan dengan nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan biaya produksinya (Hasan & Almubarak, 2016). 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka para entrepreneur harus mampu 

mengembangkan Entrepreneurial Orientation, Human Capital, Entrepreneur 

Goals & Motives, Economic Factor, Socio-cultural Factor Factor dan juga 

Opportunity Recognition yang pada akhirnya akan berakhir pada peningkatan 

pada performance dari UMKM itu sendiri yang pada akhirnya akan terus 

meningkatkan PDB Indonesia. Berdasarkan alasan yang telah disebutkan oleh 
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peneliti diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Women Entrepreneur Performance 

Melalui Variabel Intervening Opportunity Recognition pada Usaha Warung 

Makan di Kota Batam”. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Apakah Entrepreneurial Orientation (EO) mempengaruhi Opportunity 

Recognition (OR)? 

b) Apakah Human Capital (HC) mempengaruhi Opportunity Recognition 

(OR)? 

c) Apakah Entrepreneur Goals & Motives mempengaruhi Opportunity 

Recognition (OR)? 

d) Apakah Economic Factor mempengaruhi Oppoertunity Recognition (OR)? 

e) Apakah Socio-cultural Factor Factor mempengaruhi Opportunity 

Recognition (OR)? 

f) Apakah Opportunity Recognition (OR) mempengaruhi Entrepreneur 

Performance? 

1.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mengetahui pengaruh Entrepreneurial Orientation terhadap 

Opportunity Recognition 
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b) Untuk mengetahui pengaruh Human Capital terhadap Opportunity 

Recognition 

c) Untuk mengetahui pengaruh Entrepreneur Goals & Motives terhadap 

Opportunity Recognition 

d) Untuk mengetahui pengaruh Economic Factor terhadap Opportunity 

Recognition 

e) Untuk mengetahui pengaruh Socio-cultural Factor Factor mempengaruhi 

Opportunity Recognition 

f) Untuk mengetahui pengaruh Opportunity Recognition terhadap 

Entrepreneur Performance 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a) Bagi pengusaha : diharapkan penelitian ini mampu menjadi saran sekaligus 

masukan bagi pengusaha wanita dalam usaha warung makan berskala 

mikro dalam mengembangkan warung makannya yang mampu memenuhi 

permintaan dari konsumen. 

b) Bagi akademis : diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki variable yang serupa. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 
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BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan variable 

independen terhadap variable dependen serta metode yang digunakan 

dalam menganalisa data 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisis data, yaitu menguji hipotesis 

dengan membahas hasil statistic deskriptif dari kuisioner, uji kualitas data 

dan pengujian hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 
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