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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu saja tidak terlepas dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan 

perbandingan yang tidak lepas dari judul penelitian yaitu fator yang 

mempenpengaruhi  women entrepreneur performance melalui variabel 

intervening opportunity recognition pada usaha warung makan di kota Batam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Model faktor yang mempengaruhi Women Entrepreneur 

Performance melalui variabel Opportunity Recognition, sumber : Hasan dan 

Almubarak (2016) 
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 Menurut Kim, Choi, Sung, dan Park (2018), bertujuan untuk menjelaskan 

pengaruh dari Entrepreneurial Orientation (dimensi inovasi) dan Problem Solving 

Ability terhadap Opportunity Recognition. Pengumpulan data dilakukan terhadap 

203 murid yang mengambil jurusan entrepreneurship di Universitas Korea. 

Penelitian meneliti beberapa variabel independen yaitu Problem Solving Ability 

dan Innovative Behavior dengan variabel dependennya Opportunity Recognition. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 :Model pengaruh Entrepeneurial Orientation (dimensi inovasi) dan 

Problem Solving Ability terhadap Opportunity Recognition, sumber: Kim et al., 

(2018) 

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moradi dan Ghashghaei (2015) 

bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari Entrepreneurial Orientation (dimensi 

risk-taking dan inovasi) terhadap Opportunity Recognition. Pengumpulan data 

dilakukan terhadap 140 orang yang menggunakan rumus Cochran. Jamil Moradi 

dan Najmeh Bohlouli Ghashghaei meakukan pengumplan data berdasarkan 

metode kuisioner yang dibagikan ke 140 responden tersebut. 
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Gambar 2.3 : Model pengaruh Entrepreneurial Orientation (dimensi risk-taking 

dan inovasi) terhadap Opportunity Recognition, sumber: Moradi dan Ghashghaei 

(2015) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linton (2017), bertujuan untuk 

menjelaskan pengaruh dari Entrepreneurial Orientation terhadap Performance 

melalui variabel intervening Opportunity Idetification dan melalui variabel 

mediasi Environment. Menurut Gabriel Linton. Pengumpulan data dapat 

dilakukan terhadap usaha kecil menengah pada bidang tertentu ataupun atau 

berdasarkan besar kecilnya usaha tersebut.    

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Model pengaruh Entrepreneurial Orientation terhadap Performance 

melalui variabel intervening Opportunity Identification dan melalui variabel 

mediasi Environment, sumber: Linton (2017) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Goh dan Mostafiz (2018), 

bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang 

internasional women entrepreneurship dengan berfokus pada successs factor of 

women entrepreneurship, international opportunity recognition, and performance 

of start-up ventures.   

Environment 

Entrepreneurial 

Orientation 

 

Performance Opportunity 

Identification 

Rayson, Analisis Faktor yang Mempengaruhi Women Entrepreneur Performance Melalui Variabel Intervening 
Opportunity Recognition pada Usaha Warung Makan di Batam, 2019 
UIB Repository©2019



13 
 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Model pengaruh Entrepreneur Profile, Social Network Relationship, 

Work-family Support terhadap Venture Performance melalui variabel intervening 

International Opportunity Recognition, sumber: Goh dan Mostafiz (2018) 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bhagavatula, Elfring, van Tilburg, 

dan van de Bunt (2010), bertujuan untuk menjelaskan pengarh dari Human 

Capital terhadap Social Capital, Opportunity Recognition, dan Resource 

Mobilization dan juga pengaruh dari Social Capital terhadap Opportunity 

Recognition dan Resource Mobilization. Pengumpulan data dilakukan terhadap 

usaha penenunan menggunakan dua metode yaitu metode kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian yang menggunakan dua metode ini berhasil mengumpulkan 
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responden sebanyak 107 responden yang dimana penilaiannya hampir mendekati 

100%, dan juga mengurangi jawaban “tidak tahu” dari responden itu sendiri. 

 

 

 

 

  

Gambar 2.6 : Model pengaruh Human Capital terhadap Social Capital, 

Opportunity Recognition dan Resource Mobilization dan juga pengaruh Social 

Capital terhadap Opportunity Recognition dan Resource Mobilization, sumber : 

Bhagavatula et al., (2010) 

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Marvel, Davis, dan Sproul 

(2016), bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari Human Capital dan Multi-

theoretical Factors terhadap Opportunity Recognition, Venture Emergence, dan 

Venture Outcomes dengan melalui variabel moderasi Contextual Condition. 

Sumber daya manusia telah muncul sebagai lensa teoritis yang sangat 

dimanfaatkan dimana para sarjana dapat lebih memahami tentang kewirausahaan. 

Untuk mensintesis kemajuan aliran ini dan mempromosikan penggunaannya, 

peneliti meninjau 109 artikel dalam jurnal manajemen dan kewirausahaan 

terkemuka selama dua dekade. Peneliti mengatur diskusi dalam hal pendekatan 

multi-teori , metode dan analisis, konstruksi dan focus studi. Sejumlah 
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kesenjangan penelitian dan bidang yang menjanjikan untuk penyelidikan diajukan. 

Peneliti mengembangkan tipologi sumber daya manusia dan membahas 

bagaimana penyelidikan di masa depan tentang jenis sumber daya manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 : Model pengaruh Human Capital dan Multi-theoretical Factors 

terhadap Opportunity Recognition, Venture Emergence dan Venture Outcomes 

melalui variabel moderasi Contextual Conditions, sumber: Marvel et al., (2016) 
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Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Shamsudin, dan 

Chowdhury (2012), bertujuan menjelaskan pengaruh antara Pull and Push 

Motivation terhadap Willingness to Venture Creation. Pengumpulan data 

dilakukan mengguanakan metode kuisioner yang disiapkan dalam bahasa inggris 

dan diterjemahkan kedalam bahasa Malaysia. Sampelnya adalah 80 entrepreneur 

yang dipilih secara acak yang menginvestigasi apa motivasi mereka untuk 

menjadi seorang entrepreneur.  

 

 

Gambar 2.8 : Model pengaruh Push and Pull Motivation terhadap Willingness to 

Venture Creation, sumber: Ismail et al., (2012) 

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Shane, Locke, dan Collins 

(2013), melakukan penelitian yang bertujuan untuk membahas motivasi motivasi 

utama yang disarankan oleh peneliti sebelumnya untuk mempengaruhi proses 

kewirausahaan, serta menyarankan beberapa motivasi yang kurang umum 

dipelajari di bidang ini. Selain menguraikan alasan utama untuk menjelajahi 

motivasi-motivasi ini, para peneliti mengidentifikasi kelemahan utama yang 

membatasi daya prediksi penelitian sebelumnya pada topik ini. Penelitian terbaru 

tentang kewirausahaan sebagian besar berfokus pada kekuatan lingkungan tingkat 

makro. Meskipun peneliti mengadopsi fokus ini telah benar mengkritik banyak 

penelitian empiris yang ada pada peran motivasi manusia dalam kewirausahaan, 

peneliti percaya bahwa pengembangan teori kewirausahaan memerlukan 

pertimbangan motivasi orang membuat keputusan kewirausahaan. Untuk 
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memberikan peta jalan bagi para peneliti yang tertarik pada bidang ini, peneliti 

membahas motivasi utama yang disarankan pada peneliti sebelumnya untuk 

mempengaruhi proses kewirausahaan serta menyarankan beberapa motivasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 : Model pengaruh Entrepreneurial Motivation, Enviromental 

Conditions, Cognitive Factors terhadap Excution melalui variabel intervening 

Opportunity Recognition dan Idea Development, sumber: Shane et al., (2013) 
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 Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Shamsudin, Adelaja, dan 

Minai (2018), yang membahas tentang aktualisasi niat wirausaha di antara lulusan 

untuk menjadi wirausaha setelah lulus yang, pada banyak kasus, berada pada level 

terendah. Konseptualisasi ini dibangun di atas gagasan penelitian sebelumnya 

yang mengusulkan hubungan positif antara lulusan yang belajar kewirausahaan di 

lembaga pendidikan tinggi dan niat wirausaha dan pentingnya pengalaman 

industri. 

 

 

Gambar 2.10 : Model pengaruh Push and Pull Motivation terhadap Entrepreneur 

Intention dan juga pengaruh sebaliknya, sumber : Shamsudin et al., (2018) 

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Rakhal (2016), yang 

bertujuan untuk mengetahui pengalaman wanita dalam skema keuangan mikro 

yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha wanita. Memeriksa hubungan antara 

microfinance dengan opportunity entrepreneurship di lembah Pokhara. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur. Kriteria 

penelitian juga berfokus pada wanita yang telah bergabung dengan skema 

keuangan mikro setidaknya lima tahun sebelumnya.  

 

Gambar 2.11 : Model pengaruh Microfinance terhadap Opportunity 

Entrepreneurship, sumber : Rakhal (2016) 
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Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Ekpe, Mat, dan Razak 

(2010), yang bertujuan untuk memeriksa pengaruh dari Credit, Savings, Training 

dan Social Capital terhadap Women Entrepreneur Performance di Nigeria. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kuisioner yang 

dikumpulkan dari pengusaha pengusaha wanita di Nigeria dan juga melalui 

interview secara langsung. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari institusi 

lembaga keuangan.  

 

 

 

  

 

 

  

 

Gambar 2.12 : Model pengaruh Cresit, Training, Social Capital, dan Savings 

terhadap Women Entrepreneur Performance melalui variabel intervening 

Opportunity, sumber : Ekpe et al., (2010) 
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Assistant of Mentors dan Entrepreneurial Opportunity Recognition pada 

perusahaan manufaktur bahan deterjen Penelitian ini dlkaukan di Kota Karaj, 

populasinya berasal dari 140 orang yang bekerja sebagai manajer menengah dan 

atas. 

 

 Gambar 2.13 : Model  pengaruh Social Factor terhadap Opportunity Recognition 

dan Use the Assistant Mentors, sumber : Eskandarian et al., (2016) 

 Setelah itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Wang, Ellinger, dan Jim 

Wu (2013), bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara  Entrepreneurial 

Opportunity Recognition dan Individual –level innovation performance. 

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuisioner yang dibagikan kepada 

268 senior R&D project bersamaan dengan 83 R&D manager yang dimana 

sekaligus mengevaluasi kinerja karyawannya.  
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Gambar 2.14 : Model pengaruh Self-Efficiacy, Prior Knowledge, Social Networks, 

dan Perception about Industrial Environment Opportunities terhadap Individual –

Level Innovation Performance melalui variabel intervening Entrepreneurial 

Opportunity Recognition, sumber : Wang et al., (2013) 

 Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Lim dan Xavier (2015), 

yang dimana menjelaskan bahwa kewirausahaan memainkan peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan inovasi bagi 

suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan model-model mengenai 

Opportunity Recognition. Selain itu juga bertujuan untuk menguji pengaruh dari 

Entrepreneurial Alertness, Prior Knowledge, dan Social Network terhadap 

Opportunity Recogition dan pada akhirnya menuai hasil kinerja bisnis yang 

unggul.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 : Model pengaruh Prior Knowledge, Alertness, Social Network 

terhadap Opportunity Recognition dan Busniness Performance dan pengaruh 

antara Opportunity Recognition terhadap Busniness Perofmance, sumber : Lim 

dan Xavier (2015) 
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  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Linton (2017), menjelaskan 

bahwa entrepreneurial orientation dan opportunity recognition baru-baru ini 

banyak diminati di bidang kewirausahaan. Entrepreneurial orientation telah 

menjadi landasan utama penelitian kewirausahaan tingkat perusahaan dengan 

banyak pekerjaan empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan 

antara Entrepreneur Orientation terhadap Performance melalui variabel moderasi 

yaitu Environment dan juga pengaruh antara Entrepreneur Orientation terhadap 

Opportunity Identification dan juga pengaruh antara Opportunity Identification 

terhadap Performance yang dimana keduanya sama-sama melalui variabel 

moderasi yaitu Environment. 

 

 

 

   

 

Gambar 2.16 : Model Pengaruh Entrepreneur Orientation terhadap Performance 

melalui variabel moderasi Environment dan juga pengaruh antara Entrepreneur 

Orientation terhadap Opportunity Identification dan pengaruh dari Opportunity 

Identification terhadap Performance yang juga melalui variabel moderasi 

Environment, sumber : Linton (2017) 

 Selanjutnya penelitian oleh Goh dan Mostafiz (2018), menjelaskan bahwa 

kewirausahaan merupakan sumber pekerjaan alternatif bagi perempuan di banyak 
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negara. Telah ditunjukkan bahwa kewirausahaan seringkali merupakan bidang 

yang di dominasi oleh pria, namun wanita dengan keterampilan, pengetahuan, 

pembelajaran, dan dukungan yang tepat dapat berkembang dalam kegiatan 

kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih 

mendalam tentang internasional women entrepreneurship dengan berfokus pada 

successs factor of women entrepreneurship, internasional opportunity 

recognition, and performance of start-up ventures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 :Model pengaruh Entrepreneur Profile, Social Network 

Relationship, Work-family Support terhadap Venture Performance melalui 
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variabel intervening International Opportunity Recognition, sumber : Goh dan 

Mostafiz (2018) 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Entrepreneur Performance didefinisikan memiliki kaitan dengan output 

dari Entrepreneur itu sendiri, dan Entrepreneur Performance mengacu pada 

tingkat pencapaian Entrepreneur dalam menjalankan bisnis usahanya,  contohnya 

seperti jumlah karyawan yang dipekerjakan, tingkat keuntungan, volume 

banyaknya penjualan (Hasan & Almubarak, 2016). Dalam dunia bisnis sekarang 

ini, kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting, namun ada banyak 

kriteria-kriteria yang digunakan untuk menentukan bagaimana performance dari 

sebuah perusahaan. Performance dapat diukur menggunakan dua indicator, yaitu 

finansial dan operasional (non-finansial). Pengukuran secara finansial 

berhubungan dengan keuntungan dan juga peningkatan penjualan, sedangkan 

pengukuran secara operasional (non-finansial) berhubungan dengan kualitas suatu 

produk atau jasa, market share, kepuasan pelanggan, perkembangan produk baru 

dan keefektivitasan pasar (Zehir, Can, & Karaboga, 2015). 

 Kinerja operasional juga dapat dilihat paling baik sebagai anteseden 

terhadap kinerja keuangan dan juga sebagai mediasi pengaruh dari sumber daya. 

Selain itu kepuasan dari pelanggan juga dapat menjadi salah satu tolak ukur 

sebagai kinerja perusahaan. Ini semua tergantung dari bagaimana seorang peneliti 

mendefinisikannya. Kinerja perusahaan juga dapat digunakan sebagai pembeda 

antara pendahulu dengan hasil kinerja itu sendiri (Selvam, Gayathri, Vasanth, 

Lingaraja, & Marxiaoli, 2016). Menurut (Santos & Brito, 2012), business 
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performance atau firm performance merupakan bagian dari efektivitas organisasi 

yang mencakup hasil berupa operasional dan juga keuangan. Kinerja perusahaan 

dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh perusahaannya itu 

sendiri, apabila perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan berusaha 

memperkuat manajemen untuk mengungkapkan kualitas dari perusahaan yang 

mereka miliki supaya lebih banyak dikenal oleh masyarakat (Al-Matari, Al-Swidi, 

& Fadzil, 2014). 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Entrepreneurial Orientation terhadap Opportunity 

Recognition 

 Teori kewirausahan menyatakan bahwa Entrepreneurial Orientation 

sebagai kemampuan wieausahawan untuk mengetahui dan memanfaatkan oeluang 

yang terkait dengan kinerja wirausaha, yang bervariasi diantara orang-orang dan 

didasarkan pada situasi individu mengenai penerimaan resiko, contohnya orang 

yang menolak resiko maka memiliki kemampuan yang terbatas untuk 

mengeksploitasi peluang (Hasan & Almubarak, 2016). Menurut Kim et al., 

(2018), inovasi melibatkan pengenalan ide dari luar organisasi itu sendiri. 

Individu yang inovatif menciptakan prototipe untuk inovasi-inovasi yang 

memungkinkan ide untuk direalisasikan secara khusus dengan barang-barang 

ataupun jasa dan menjadi penggunaan produktif dan hari pemasaran social. 

Menurutnya, persepsi peluang dapat dilihat sebagai strategi perusahaan individu 

yang berfokus pada persepsi dan eksploitasi individu tentang ide dan peluang 
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bisnis potensial dan menemukan sumber daya untuk menciptakan hasil yang 

inovatif.  

  Moradi dan Ghashghaei (2015), menetapkan bahwa pengetahuan 

sebelumnya memiliki damapak yang negatif dalam mengidentifikasi peluang 

kewirausahaan dan pengambilan resiko dan inovasi memiliki dampak yang positif 

terhadap kesadaran dan mengidentifikasi peluang yang ada. (Linton, 2017), 

berpendapat bahwa Entrepreneurial Orientation (risk taking, innovativeness dan 

proactiveness) tidak secara langsung mengarah pada kinerja perusahaan tetapi 

dimediasi oleh kemampuan untuk mengidentifikasi peluang. Jadi disini 

disebutkan bahwa Entrepreneurial Orientation (risk taking, innovativeness dan 

proactiveness) berpengaruh terhadap Opportunity Identification. Barulah 

Opportunity Identification yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap Firm 

Performance. 

2.3.2 Pengaruh Human Capital terhadap Opportunity Recognition 

 Signifikasi Human Capital dapat dibatasi oleh dua karakteristik utama, 

yaitu pendidikan dan juga pengalaman. Pengetahuan yang pastinya berasal dari 

pendidikan dan juga pengalaman yang dianggap sebagai fondasi yang kuat dan 

dimiliki orang secara berbeda-beda dan pengalaman juga menjadi hal yang sangat 

penting dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu 

ada penelitian yang membuktikan bahwa Human Capital pada tahap awal 

wirausaha adalah signifikan, yang menyebabkan tumbuhnya  Opportunity 

Recognition dan menyebabkan keberhasilan dari usaha tersebut. (Hasan & 

Almubarak, 2016). 
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 Marvel et al., (2016), berpendapat bahwa Human Capital merupakan hal 

yang sangat penting untuk menemukan dan menciptakan peluang wirausa. 

Menurut Bhagavatula et al., (2010), Human Capital merupakan pengetahuan dari 

entrepreneur itu sendiri yang dimana merupakan salah satu variabel yang penting 

yang mempengaruhi Opportunity Recognition itu sendiri. Mereka menjelaskan 

bahwa entrepreneurs’ mental construct memegang peranan yang penting dalam 

proses identifikasi peluang, dan tetapi bukan hanya dikarenakan pengetahuan 

yang dia miliki, melainkan bagaimana cara dia memanfaatkan pengetahuan 

tersebut. Ini merupakan hal yang paling krusial dalam Opportunity Recognition. 

  Ucbasaran, Westhead, dan Wright (2008), berpendapat bahwa Human 

Capital dan Prior Knowledge dapat dikaitkan dengan identifikasi peluang. Pada 

sudut pandang induktif, peluang bisnis sudah tersedia di lingkungan kita dan 

sedang menunggu untuk ditemukan. Sebaliknya dari sudut pandang deduktif, 

pengusaha yang imajinatif dapat memanfaatkan pengalaman mereka, pengetahuan 

mereka, pemahaman subjektif dan informasi terkini untuk mengidentifikasi atau 

menciptakan sebuah peluang bisnis. Goh dan Mostafiz (2018) telah mengklaim 

bahwa pengalaman kerja sebelumnya (work experience) selalu memberikan 

wawasan yang signifikan terhadap fasilitas pengetahuan, membangun hubungan 

jaringan baru, membangun aliansi, mengidentifikasi peluang dan juga 

memperoleh sumber daya.  
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2.3.3 Pengaruh Entrepreneur Goals & Motives dan Woman Entrepreneur 

Opportunity Recognition 

 Goals itu sendiri merupakan hasil positif yang diharapkan seseorang dari 

kegiatan yang dilakukan, sedangkan Motives merupakan kegiatan yang diarahkan 

ke suatu arah yang diharapkan dipicu dan selalu didorong supaya mampu 

mencapai harapan tersebut. Banyak literatur mengungkapkan motif untuk 

memulai usaha, dan membagikannya ke dalam dua factor, yaitu faktor “pull” dan 

“push” (pull=positif, push=negatif). Faktor negatif terkait dengan faktor-faktor 

penting yang menyebabkan seorang wanita berpikir bahwa melanjutkan rencana 

bisnis itu sangat diwajibkan, contohnya seperti pengangguran, frustasi dengan 

pekerjaan yang sebelumnya, kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang 

layak, dan kebutuhan akan jadwalnya dan jam kerjanya yang fleksibel untuk 

menyelesaikan tanggung jawabnya, terutama bagi wanita yang menjadi tulang 

punggung keluarganya. Kemudian faktor positifnya yaitu kebebasan dan 

keinginan dari wanita tersebut untuk mencapai aspirasi dan ambisi yang selama 

ini telah ditentukan (Hasan & Almubarak, 2016). 

 Yitshaki dan Kropp (2016), menjelaskan bahwa mereka 

mengidentifikasi dua kategori motivasi yang luas untuk memulai usaha, faktor 

dorongan dan faktor penarik. Faktor-faktor penarik mengacu pada motivasi untuk 

memulai usaha untuk alasan yang "diinginkan", seperti kemampuan untuk 

merebut peluang, untuk bekerja secara mandiri, dan / atau untuk lebih 

mengendalikan pekerjaan. Faktor pendorong mengacu pada aspek situasi yang 

"mendorong" seseorang keluar dari pekerjaan yang ada, seperti frustrasi 
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pekerjaan, peluang terbatas untuk kemajuan, dan faktor lain yang membuat tetap 

dalam pekerjaan yang tidak diinginkan.  

 Entrepreneurship adalah proses yang dimulai dengan Entrepreneurship 

Opportunity Recognition dan diikuti oleh pengembangan ide-ide dengan tujuan 

untuk bagaimana mengejar peluang tersebut, evaluasi kelayakan peluang dan juga 

pengembangan produk dan jasa. Shane et al., (2013) menyarankan bahwa 

motivasi merupakan hal yang mempengaruhi transisi individu dari satu tahap 

proses Entrepreneurship ke tahap yang lainnya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Motvations mempengaruhi Opportunity Recognition.  

2.3.4 Pengaruh Economic Factor dan Woman Entrepreneur Opportunity 

Recognition 

Economic Factor mengacu pada kumpulan informasi yang berkaitan 

dengan pembiayaan proyek internal dan kondisi pasar eksternal yang 

mempengaruhi nilai bisnis ataupun nilai investasi (Hasan & Almubarak, 2016). 

Tingkat kontribusi wanita terhadap bidang ekonomi di sektor swasta jauh lebih 

luar biasa dibandingkan dengan laki-laki. Para wanita perlu mendapatkan bantuan 

keuangan dari lembaga keuangan yang bisa membantu para wanita untuk memulai 

bisnis mereka. Wanita mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengakses 

peluang-peluang baru tersebut, hal ini dikarenakan para wanita membutuhkan 

jaminan efektif yang bukan termasuk asset rumah tangga dan juga adanya sikap 

negatif lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pihak wanita. 

Akses ke keuangan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh 

calon pengusaha wanita. Salah satunya adalah mengakses pinjaman untuk 

memulai sebuah usaha yang menjadi kendala para pengusaha wanita. Wanita 
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memiliki lebih sedikit peluang dibandingkan pria dalam hal mengakses pinjaman 

dana ke lembaga keuangan dikarenakan beberapa alasan tertentu termasuk 

kurangnya jaminan yang diberikan, keengganan untuk menerima asset rumah 

tangga sebagai jaminan dan juga adanya perspektif negatif oleh para petugas 

bagian pinjaman terhadap para pengusaha wanita (Wube et al., 2010). 

Lembaha keuangan memberikan peluang yang dibutuhkan oleh pengusaha 

untuk memulai sebuah usaha ataupun untuk mengembangkan bisnisnya dengan 

tujuan untuk membuat keuntungan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. 

Dengan demikian Credit, Savings, Training dan Social Capital bias mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap peluang (Ekpe et al., 2010). Sehubungan dengan 

masalah keuangan, wanita memiliki batasan yang lebih besar dibandingkan 

dengan pria dalam hal mengakses pinjaman dari lembaga keuangan untuk 

menciptakan sebuah bisnis yang baru, yang dimana para pengusaha wanita 

cenderung terkonsentrasi pada sektor jasa yang biasanya lebih murah dan lebih 

mudah untuk dibangun (Jamali, 2009). 

2.3.5 Pengaruh Socio-Cultural Factor dan Woman Entrepreneur Opportunity 

Recognition 

Socio Cultural Factor merupakan kombinasi antara sosial dan budaya 

yang mempengaruhi Woman Entrepreneur Performance (Hasan & Almubarak, 

2016). Hubungan sosial itu sendiri sangat nyata dalam mempengaruhi 

kemakmuran suatu organisasi. Hal ini yang kemudian memudahkan para 

pengusaha untuk mengidentifikasi peluang, informasi dan juga sumber daya. 

Jejaring sosial mempengaruhi orientasi pertumbuhan dari wirausaha karena 
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mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga teman. Menurut Eskandarian et al., 

(2016) berpendapat bahwa empat faktor dimensi social termasuk informasi 

sumber daya social, struktur, hubungan; isi hubungan dan metode transfer data 

terhadap Opportunity Recognition merupakan hubungan yang efektif. Selain itu, 

kombinasi penggunaan hubungan yang kuat dan lemah dapat meningkatkan 

kemungkinan mengidentifikasi peluang di antara para pengusaha. 

 Wang et al., (2013), berpendapat bahwa teori Social Factor baru-baru 

ini diperluas ke bidang entrepreneurship. Teori Social Factor telah memberikan 

beberapa jawaban yang menjelaskan hubungan antara individu dengan 

Opportunity Recognition. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan antarpribadi 

individu, termasuk jaringan ikatan lemah dan jaringan ikatan kuat, memfasilitasi 

akses ke beragam informasi yang bermanfaat bagi proses pembelajaran dan 

diseminasi informasi untuk lebih menemukan peluang. Dalam kondisi lingkungan 

yang tidak pasti, jaringan sosial individu membawa informasi dan sumber daya 

yang lebih akurat, sehingga membantu pengusaha mengidentifikasi peluang 

kewirausahaan dan informasi nilai. Selain itu penelitian empiris telah 

menunjukkan bahwa jaringan yang kuat dan jaringan yang lemah sama-sama 

memiliki dampak yang positif terhadap Opportunity Recognition.  

 Menurut Sumaira dan Faseeh (2011), berpendapat bahwa  

Ikatan sosial meningkatkan kemungkinan bahwa individu akan mengenali lebih 

banyak peluang wirausaha baru. Individu harus memiliki akses masa lalu ke 

berbagai jenis sumber daya dan informasi untuk mengenali peluang bisnis yang 

menguntungkan dan ini difasilitasi melalui ikatan sosial individu. Sumber daya 

dan informasi yang diperlukan tentang kesesuaian peluang yang diakui diperoleh 
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oleh ikatan sosial dari orang seperti informasi tentang kelayakan berbagai 

peluang, sumber peluang bisnis, investor dan pemasok yang dapat dipercaya, 

lokasi produksi dan pemasaran. 

Menurut Lim dan Xavier (2015), selama beberapa decade terakhir, Social 

Network telah dimasukkan dalam studi kewirausahaan sebagai salah satu 

anteseden kunci untuk pengakuan peluang. Kegiatan kewirausahaan tidak ada 

dalam keadaan hampa tetapi melainkan tertanam dalam konteks budaya dan 

social. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kewirausahaan tertanam dalam 

Social Network yang memfasilitasi proses kewirausahaan melalui hubungan 

antara pengusaha, sumber daya dan juga peluang. Menurut Dimov (2007), audiens 

social dengan siapa seseorang berinteraksi, dapat mempengaruhi proses 

menafsirkan dan mengintegrasikan informasi untuk lebih mmebantu membentuk 

konsepsi peluang awal, yang dengan demikian, Social Network seseorang 

menyediakan sumber daya untuk meningkatkan kemungkinan pengakuan dan 

identifikasi peluang. 

2.3.6 Pengaruh Woman Entrepreneur Opportunity Recognition dan Women 

Entrepreneur Performance 

 Opportunity Recognition adalah salah satu faktor yang mempengaruhi 

Women Entrepreneur Performance. Konsep peluang wirausaha terkait erat dengan 

kewirausahaan. Peluang kewirausahaan diakui melalui kondisi bahwa barang 

baru, jasa, bahan baku, dan prosedur pengaturan dapat disajikan dan 

dikomersialisasikan dengan nilai yang lebih tinggi daripada biaya produksi. 

Bahkan melalui identifikasi peluang kewirausahaan adalah masalah subjektif, 
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peluang itu sendiri adalah fenomena obyektif yang diakui kepada individu tertentu 

pada waktu tertentu. (Hasan & Almubarak, 2016) 

 Menurut Linton (2017), Opportunity Identification dengan Performance 

dimoderasi oleh variabel Environment. Lebih khusus lagi dalam lingkungan yang 

bergolak, Opportunity Identification secara positif terkait dengan Performance 

sedangkan dalam lingkungan yang stabil, Opportunity Identification juga 

berpengaruh positif, namun relatif lebih rendah dibandingkan apabila 

dibandingkan dengan tingkat lingkungan yang bergolak. Menurut Goh dan 

Mostafiz (2018), International Opportunity Recognition dari Woman 

Entrepreneur bertindak sebagai mediator antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan Woman Entrepreneur dan Venture Performance dalam bisnis 

fashion. Menurut Lim dan Xavier (2015), semakin kuat Opportunity Recognition 

nya secara positif terkait dengan Business Performance yang lebih baik. Selain 

berpengaruh langsugn terhadap Business Performance, Opportunity Recognition 

juga berperan sebagai variabel moderasi antara Alertness, Prior Knowledge, 

Social Network terhadap Business Performance. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 
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Gambar 2.18 : Model Pengaruh Entrepreneurial Orientation, Human Capital, 

Entrepreneur Goals & Motives, Economid Factor dan Socio-Cultural Factors 

terhadap Women Entrepreneur Performance dengan variabel intervening 

Opportunity Recognition, sumber : Hasan dan Almubarak (2016) 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1 : Entrepreneurial Orientation berpengaruh terhadap Opportunity 

Recognition 

H2 : Human Capital berpengaruh terhadap Opportunity Recognition 

H3 : Entrepreneurs Goals & Motives berpengaruh terhadap Opportunity    

Recognition 

H4 : Economic Factors berpengaruh terhadap Opportunity Recognition 

H5 : Socio-Cultural Factor berpengaruh terhadap Opportunity Recognition 

H6 : Opportunity Recognition berpengaruh terhadap Women Entrepreneur 

Performance 
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