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ABSTRAK 
 

Usaha skala menengah mampu menyumbang 56,7% PDB Indonesia dan membuka 
kesempatan kerja bagi masyarakat. Sumbangan dari Usaha menengah sangat signifikan 
dibanding dengan besar usahanya. Pada tahun 2007 usaha menengah mengalami 
kemunduran yang disebabkan gempuran produk-produk impor dan kesulitan dalam 
pencairan pinjaman dari perbankan. Kemampuan pengusaha selaku owner-manager 
dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada berperan sangat penting. Seorang owner-
manager perlu memikirkan dan bertindak agar usahanya tetap berjalan. Penerapkan 
strategi bisnis yang handal sangat membantu dalam mencapai prestasi perusahaan yang 
optimal atau hanya sekedar bertahan dalam situasi pasar global. Permasalahan dalam 
skripsi ini mengangkat mengenai pengaruh seorang owner-manager usaha menengah 
yang menerapkan entrepreneurial leader dan dampaknya pada kinerja usaha menengah 
yang dipimpinnya. Kemudian seorang owner-manager dalam penerapan orientasi pasar 
sebagai strategi bisnis dan sebagai tujuan akhirnya adalah tentu saja pada kinerja usaha 
menengah yang dipimpinnya. Penelitian ini mengambil sampel dari usaha menengah di 
Jawa Timur. Data usaha menengah yang dibutuhkan dikumpulkan melalui survey dan 
didapatkan 167 perusahaan berskala menengah. Data yang sudah terkumpul selanjutnya 
diolah dan diuji menggunakan teknik Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan peran 
entrepreneurial leader sangat menunjung kinerja usaha menengah. Nilai koefisien jalur 
pengaruh tidak langsung bernilai positif meski lebih kecil. Hal itu disebabkan karena 
owner-manager pada usaha menengah tidak melakukan koordinasi intern perusahaan 
dalam pengelolaan informasi pelanggan dan pesaing. Semua informasi dikelola oleh 
owner-manager sendiri tanpa bantuan dari karyawan. Berdasarkan hasil penelitian 
disimpulkan bahwa: 1) entrepreneurial leadership berpengaruh langsung terhadap kinerja 
bisnis secara signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,25. 2) entrepreneurial 
leadership berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja bisnis melalui orientasi pasar 
sebagai variabel intervening dengan koefisien jalur sebesar 0,084.  
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