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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan teori 

 Seperti yang telah diuraikan dalam identifikasi masalah, fokus penelitian 

ini adalah pada 3 variabel yaitu entrepreneurship orientation, learning 

orientation, dan innovation. Berikut ini dipaparkan kajian pustaka yang berkaitan 

dengan ketiga variabel tersebut. 

2.1.1 Entrepreneurship orientation 

 Enterpreneurship adalah sebuah pilihan untuk memasuki sebuah pasar 

baru (Basile, 2012). Entrepreneurship juga didefinisikan sebagai adventurism, 

addrenaline addiction, risk-taking, dan thrill seeking (Kao, 1989). 

Entrepreneurship terlihat sebagai sebuah mekanisme yang mempertimbangkan 

identifikasi keunggulan kompetitif melalui produk, proses, dan inovasi pasar 

(Preda, 2013).  Dolingger (2003) menyebutkan entrepreneurship adalah kreasi 

dari sebuah organisasi innovative (atau jaringan dari organisasi) yang bertujuan 

untuk mendapatkan kerugian atau pertumbuhan ketika mengambil resiko dan 

sebuah ketidakpastian. 

Istilah entrepreneurship pertama kali diperkenalkan oleh Richard 

Cantillon yang menggunakan kata dari bahasa Prancis entreprende yang berarti 

petualang, pencipta, dan pengelola usaha (Suryana dan Bayu, 2011:24). Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, entreprneurship diartikan sebagai wirausaha 

yang memiliki arti orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, 
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menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.  

Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk 

menciptakan peluang (Suryana dan Bayu, 2011:24). Menurut Widodo (2005) 

entrepreneurship adalah usaha atau bisnis yang selalu berusaha memindahkan 

segala sumber daya ekonomi dari wilayah yang kurang produktif ke wilayah yang 

lebih produktif untuk memproleh penghasilan yang besar dan semakin besar.  

Menurut Wickham (2004) ada beberapa istilah yang bersangkutan dengan 

entrepreneur, antara lain : 

1. Entrepreneur, seseorang yang melakukan proses dari awal, mulai dari 

opening, pengembangan, dan melakukan pendalaman mengenai sifat-sifat 

entrpreneurship. 

2. Entrepreneurship, semua hal yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. 

3. Entrepreneurial, kata sifat yang menggambarkan segala hal yang yang 

dilakukan oleh entrepreneur. 

4. Entrepreneurial process, entrepreneur terlibat secara langsung penciptaan 

nilai baru. 

 Kao (1989) menyebutkan tugas dari entrepreneur adalah untuk melihat 

sebuah peluang, mengelola manusia dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan, 

menguabah peluang menjadi sesuatu yang menghasilkan. Entrepreneur adalah 

seseorang yang mengambil inisiasi menggabungkan berbagai sumber daya 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION TERHADAP  
INNOVATION PADA PESERTA WIRAUSAHA MUDA MANDIRI 2014 SEKTOR KOTA 
SURABAYA DENGAN LEARNING ORIENTATION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

MUHAMMAD ALIF RIZKY



14 
 

 

melalui innovation dan kemauan untuk menanggung resiko atas ketidakpastian 

yang diambil (Hisrich, et al, 2010). Hitt, et al (2002) Entrepreneurs menciptakan 

barang dan jasa dan mengatur untuk meraih keunggulan bersaing melalui barang 

dan jasa yang telah diciptakan. 

 Entrepreneur merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan 

melihat dan menilai kesempatan usaha mengumpulkan serta sumber daya yang 

dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan 

yang tepat guna mencapai kesuksesan (Meredith, 2005).  Menurut Meredith 

(2005) menyatakan bahwa setiap entrepreneur memiliki karakterisitik,antara lain : 

1. Percaya diri dan optimis, meliputi kepercayaan, ketidakbergantungan, dan 
memiliki rasa optimisme. 

2. Berorientasi tugas dan hasil, meliputi kebutuhan, atau haus akan prestasi, 
berorientasi laba atau hasil, tekun dan tabah, memiliki tekad, bekerja 
keras, memiliki motivasi tinggi, berenergik, dan penuh inisiatif. 

3. Pengambil resiko, meliputi kemampuan pengambilan resiko, dan suka 
pada tantangan.  

4. Kepemimpinan, adalah mampu memimpin, dapat bergaul dengan orang 
lain, terbuka dalam menanggapi saran dan kritik. 

5. Keorisinilan, meliputi innovative (pembaruan), kreatif, fleksibel, banyak 
sumber, dan serba bisa. 
 

 Entrepreneurship intention  adalah faktor pendorong yang menyebabkan 

seseorang untuk mencapai tujuan entrepreneurial (Hisrich, et al, 2010).  

Enterpreneurship dalam learning organization menyiratkan entrepreneurship 

orientation, yang berhubungan dengan mencari peluang untuk meningkatkan 

material dan kondisi pembelajaran (Xaba dan Malindi, 2010). Miller dalam 

Renko, et al (2009) mengatakan bahwa entrepreneurship orientation adalah suatu 

hal yang yang menekankan untuk melakukan inovasi terus menerus, pengambilan 
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resiko, dan kecenderungan menjadi yang pertama dalam suatu persaingan. 

Entrepreneurship orientation adalah cara untuk menerapkan entrepreneurship 

dalam sebuah organisasi yang didirikan (Fatoki, 2014). Entrepreneurship 

orientation sangat penting bagi perusahaan untuk menemukan peluang 

entrepreneurial dan bersaing dengan perusahaan lain (Li et al, 2008).  

Entrepreneurship orientation adalah bagaimana pengusaha menerapkan 

entrepreneurship dalam mewujudkan ambisinya (Jun dan Deschoolmeester). 

Entrepreneurship orientation menciptakan lingkungan yang baik dimana 

perusahaan dapat mengembangkan kemampuan innovation dan melalui 

kemampuan itu perusahaan akan mendapatkan kinerja yang unggul (Lisboa, et al, 

2010). Entrepreneurship orientation berkaitan dengan proses, praktik, dan 

pengambilan keputusan kegiatan yang mengarah pada usaha baru (Lumpkin dan 

Dess, 1996).   

Entrepreneurship orientation mewakili kebijakan dan praktik yang 

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang akan diambil 

(Perez-Luno, et al, 2010). Thornberry dalam Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) 

mengatakan dengan menghadirkan sebuah peluang, melalui mendapatkan 

sumberdaya, kinerja, dan memproduksi serta memasarkan barang dan jasa baru, 

entrepreneurship  akan mengarah ke innovation. Pada dasarnya, seorang 

wirausaha atau wiraswasta harus mampu melihat suatu peluang dan 

memanfaatkannya untuk mencapai keuntungan atau manfaat bagi dirinya dan 

dunia sekelilingnya serta kelanjutan usahanya. Mereka harus mampu mengambil 

resiko dengan mengadakan pembaruan (innovation) (Suryani dan Bayu, 2011: 33) 
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2.1.2 Learning orientation 

 Organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan 

bukan hanya dari sisi efisiensi proses informasi, namun juga harus mampu 

menciptakan pengetahuan dan informasi (Hernaus, et al, 2009). Learning 

organization sebagai sebuah organisasi yang memfasilitasi pembelajaran dari 

seluruh anggotanya dan secara terus menerus mentransformasi diri (Ginting, 

2004). Learning organization adalah organisasi terampil yang menciptakan, 

memperoleh, dan mentransfer pengetahuan dan memodifikasi perilaku untuk 

mencerminkan pengetahuan dan wawasan baru (Giesecke dan McNeil, 2004). 

 Menurut Brown dan Duguid (1991), organization learning adalah konsep 

yang digunakan untuk menggambarkan beberapa jenis kegiatan yang terjadi 

dalam suatu organisasi. Menurut Brockman dan Morgan dalam Ma’atoofi dan 

Tajeddini (2010) organizational learning adalah faktor penting dalam mencapai 

keunggulan untuk bersaing. Organzational learning merefleksikan suatu proses 

melalui pengumpulan informasi dan kemudian dintrepretasikan melalui suatu 

pemahaman dan proses sosial (Kinicki, et al, 2003) 

 Menurut Rhee, et al dalam Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) learning 

orientation merupakan indikasi dari sebuah organisasi untuk menciptakan dan 

menggunakan pengetahuan di dalam organisasi. Learning orieantation mengacu 

pada aktivitas organisasi secara luas untuk menciptakan dan menggunakan 

pengetahuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif (Calantone, et al, 2001). 

Menurut Mitchell dan Larson (1987) learning melibatkan perubahan, yaitu 
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mengenai akuisisi pengetahuan maupun ketrampilan yang baru, dan learning 

berdasarkan kepada pengalaman. 

 Learning orientation menandakan kapasitas perusahaan untuk belajar, 

terus menerus menguji asumsi yang digunakan, dan mempromosikan perubahan 

dan adaptasi dari waktu ke waktu (Lam et al, 2011). Learning orientation dapat 

dikonseptualisasikan sebagai upaya meningkatkan nilai-nilai organisasional yang 

mempengaruhi kemungkinan perusahaan menciptakan dan memanfaatkan 

pengetahuan (Prakosa, 2005). Learning orientation adalah kemampuan 

perusahaan mentransformasikan informasi pasar yang diperoleh ke seluruh 

anggota organisasi sehingga seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman 

yang sama atas kebutuhan konsumen (Anshori, 2010). 

Didalam organisasi yang menerapkan learning orientation akan terjadi 

proses pengembangan kemampuan yang dilakukan secara terus menerus guna 

menciptakan masa depan yang lebih baik (Schein, 1996). Perusahaan yang 

menerapkan learning orientation memiliki seperangkat nilai yang mempengaruhi 

keinginannya untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan (Sinkula, et al, 

1997). Ada tiga nilai penting yang membentuk learning orientation, yaitu 

commitment to learning, open-mindness, dan shared vision yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Commitment to learning,  Ma’atoofi dan Tajeddini (2010) mengartikan 

commitment to learning sebagai seberapa besar organisasi menganggap 

learning adalah hal yang penting dalam organisasi dan organisasi 
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berkomitmen untuk menciptakan dan memperkuat suasana learning dalam 

organisasi. 

2. Open mindness, adalah ketika organisasi proaktif menanyakan rutinitas 

yang telah lama ada, asumsi, dan keyakinan yang ada. Setelah itu 

organisasi akan melakukan kajian dan menerima ide baru guna 

memperbaiki atau meningkatkan rutinitas, asumsi, dan keyakinan yang 

ada. 

3. Shared vision, tidak hanya merupakan visi bersama namun juga 

merupakan konsentrasi para anggota untuk penguatan energi dan 

komitmen untuk mencapai visi bersama yang ada. 

2.1.3 Innovation 

Menurut Wickham (2004) innovation merupakan kombinasi dari tiga 

faktor yaitu : bahan baku, kemampuan fisik dan mental, dan modal (uang). 

Sumber dari innovation adalah ketika organisasi harus berhadapan dengan 

lingkungan yang ada (Tsang, 1997).  Ada dua jenis innovation menurut Tushman 

dan Nadler (1986) yaitu product innovation dan process innovation.  

Product innovation adalah bagaimana organisasi menciptakan produk 

yang baru dengan melibatkan ide dan teknologi yang terbarukan. Process 

innovation adalah mengubah cara untuk membuat atau menyampaikan suatu 

product dan jasa (Tushman dan Nadler, 1986). Perkembangan dunia yang cepat 

menuntut entrepreneur untuk memiliki imajinasi, kreatifitas, dan innovation agar 

organisasi tetap sukses dan bertahan (Scarborough, 2011). Menurut Scarbrough 
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(2011) kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

untuk menemukan cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sedangkan 

innovation adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif untuk masalah 

dan peluang demi meningkatkan atau mensejahterakan kehidapan seseorang. 

Inovasi adalah kreativitas yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang dapat 

diimplmentasikan dan memberi nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki 

(Suryana dan Bayu, 2011:213). Menurut Hurley dan Hult (1998) innovation 

adalah suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang 

dinamis. Menurut Robbins dan Judge (2008) organisasi yang berhasil saat ini 

harus membantu perkembangan innovation dan menguasai seni perubahan atau 

mereka akan menjadi kandidat kepunahan. 

Innovation dapat dilakukan dengan memadukan pengetahuan dan 

kreatifitas yang ada dalam perusahaan dan didukung dengan fasilitas yang tersedia 

dalam perusahaan (Dhewanto et al, 2014:302). Innovation dalam perusahaan 

dapat menghasilkan R & D (Research and Development), produksi serta 

pendekatan pemasaran  dan akhirnya mengarah kepada komersialisasi innovation 

tersebut (Ahmed dan Sheperd, 2010). Innovation sangat penting dalam 

pengembangan sebuah perusahaan, perusahaan tidak boleh berhenti dalam 

melakukan innovation (Dhewanto et al, 2014:302) 

UMKM membutuhkan penguatan nilai-nilai inti dimana inovasi dihormati 

dan dimungkinkan untuk mempertahankan perubahan dengan kombinasi ide-ide 

kreatif yang dapat disalurkan dalam melakukan inovasi (Dhewanto et al, 
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2014:322). Pengusaha selalu mengembangkan ide ataupun gagasan dalam bentuk 

rencana yang mantap, tetapi mampu mengantisipasi dalam pelaksanaanya jadi 

harus kreatif dalam menemukan target baru (Suryana dan Bayu, 2011:232). 

Entrepreneur sebagai innovator, adalah orang-orang yang membuat kombinasi 

baru dari faktor-faktor ( bahan baku, kemampuan fisik dan mental, dan modal 

(uang) ) ini dan kemudian mengenalkannya ke pasar untuk dinilai oleh konsumen 

(Wickham, 2004). CEO pada organisasi yang innovative mempunyai gaya 

kepribadian yang memperlihatkan rasa percaya diri pada kemampuan mereka 

untuk  mengkontrol lingkungan, mempunyai kekuasaan sentral untuk kontrol 

maksimum, serta mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai perubahan 

yang sedang berjalan di lingkungan organisasi mereka (Robbins, 1994). Ciri 

perusahaan inovativ dapat berbasis inovasi continuous, bertahap (incremental) 

dan spiral yaitu mengolah informasi dari luar ke dalam, guna memecahkan 

masalah dan mengadaptasi perubahan suatu lingkungan (Suryana dan Bayu, 

2011:229) 

2.2 Penelitian sebelumnya 

2.2.1 The Effect of Entrepreneurship Orientation on Learning Orientation 

and Innovation: A Study of Small-Sized Business Firms in Iran 

Jurnal yang dituluis oleh Ali Reza Ma’atoofi dan Kayhan Tajeddini  

diterbitkan pada tahun  2010 ini menyororti usaha kecil di Provinsi Tehran, Iran. 

Dengan semakin kencangnya arus globalisasi maka dibutuhkan bagi pelaku usaha 

kecil untuk ber-innovation agar organisasinya tetap bertahan dan sukses.Ma’atofi 
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dan Tajeddini meneliti bagaimana entrepreneurship orientation berpengaruh 

terhadap learning orientation dan innovation. 

 Dalam jurnal ini disebutkan 3 variabel utama yang sesuai judul yaitu 

entrepreneurship orientation, learning orientation, dan innovation. Namun 

learning orientation dijabarkan menjadi 3 dimensi yaitu commitment to learning, 

open-mindness, dan shared vision. Terdapat 6 hipotesis dalam jurnal ini yaitu : 

1. Hipotesis 1 : entrepreneurship orientation memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap commitment to learning. 

2. Hipotesis 2 : commitment to learning memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap innovation. 

3. Hipotesis 3 : entrepreneurship orientation memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap open-mindness. 

4. Hipotesis 4 : open-mindness memiliki hubungan positif yang signifikan 

terhadap innovation. 

5. Hipotesis 5 : entrepreneurship orientation memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap shared vision. 

6. Hipotesis 6 : shared vision memiliki hubungan positif yang signifikan 

terhadap innovation. 

Penelitian ini meneliti perusahaan kecil di Provinsi Tehran, Iran yang 

menurut data statistik yang ada dalam situs perindustrian dan perusahaan tambang 

ada sekitar 7101 perusahaan kecil di Provinsi Tehran. Dengan menggunakan 

standar deviasi 0,8 maka jumlah perusahaan setalah dibagi dengan standar deviasi 

ditemukan angka 81, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05, kekuatan uji (1-β) 
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dari 0,8, dan error maksimum dari 0,25. Kuisioner yang dibagikan pada penelitian 

ini sebanyak 220 buah dan dikirim ke perusahaan kecil yang dipilih secara acak. 

Jumlah kuisioner yang kembali sebanyak 82 buah. 

Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah semua hipotesis yang diuji 

terbukti memiliki hubungan positif yang signifikan. Selain itu diketahui bahwa 

entrepreneurship orientation berpengaruh secara signifikan terhadap innovation. 

Bahkan pada hasil akhir penelitian ini ditemukan hasil tambahan yaitu adanya 

hubungan antara entrepreneurship orientation, innovation, dan performance pada 

perusahaan kecil (dilihat dari profitability, sale dan ROI). Hasil pengujian data 

menunjukkan bahwa  Entrepreneurship orientation memiliki hubungan positif 

yang signifikan dengan profitability. 

 Berdasarkan hasil yang diungkapkan oleh Ma’atofi dan Tajeddini ini, 

maka penulis melakukan penelitian yang sama terhadap pendaftar program 

Wirausaha Muda Mandiri. Jika didalam jurnal yang ditulis oleh Ma’atofi dan 

Majeddini membagi learning orientation kedalam 3 dimensi, penulis pada 

penelitian ini tidak membagi learning orieantation kedalam 3 dimensi. Perbedaan 

objek penelitianpun berbeda, jika Ma’atofi dan Tajeddini melakukanya di Provinsi 

Tehran, Iran, penulis pada penelitian ini memiliki objek peserta Wirausaha Muda 

Mandiri 2014 Sektor Kota Surabaya. 

,2.3 Hipotesis 

2.3.1 Entrepreneurship orientation dan innovation 

 Entrepreneurship orientation menciptakan lingkungan yang baik dimana 

perusahaan dapat mengembangkan kemampuan innovation dan melalui 
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kemampuan itu perusahaan akan mendapatkan kinerja yang unggul (Lisboa et al, 

2010). Entrepreneur sebagai innovator, adalah orang-orang yang membuat 

kombinasi baru dari faktor-faktor ( bahan baku, kemampuan fisik dan mental, dan 

modal (uang) ) ini dan kemudian mengenalkannya ke pasar untuk dinilai oleh 

konsumen (Wickham, 2004). Ma’atofi dan Tajeddini (2010) menemukan bahwa 

entreprenership orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation. 

Hipotesis 1 : entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

innovation. 

2.3.2 Entrepreneurship orientation dan learning orientation 

Entrepreneurship dilihat sebagai sebuah mekanisme yang 

mempertimbangkan identifikasi keunggulan kompetitif melalui produk, proses, 

dan inovasi pasar (Preda, 2012).  Learning orieantation mengacu pada aktivitas 

organisasi secara luas untuk menciptakan dan menggunakan pengetahuan untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif (Calantone et al, 2001). Perusahaan yang 

semakin menerapkan nilai entrepreneurship, maka perusahaan itu juga semakin 

memiliki learning orientation didalamnya (Wang, 2008). 

Hipotesis 2 : entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

learning orientation. 

2.3.3 Learning orientation dan innovation 

 Learning orientation menandakan kapasitas perusahaan untuk belajar, 

terus menerus menguji asumsi yang digunakan, dan mempromosikan perubahan 
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dan adaptasi dari waktu ke waktu (Lam et al, 2011). Menurut Hurley dan Hult 

(1998) innovation adalah suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan yang dinamis. Innovation merupakan proses learning yang akan 

menciptakan ide, produk, dan proses baru (Calantone et al, 2001) 

Hipotesis 3 : Learning orientation berpengaruh signifikan terhadap innovation  

2.3.4 Entrepreneurship orientation, lerarning orientation, dan innovation 

 Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ma’atofi dan Tajeddini 

(2010) bahwa entrepreneurship orientation berpengaruh signifikan terhadap 

innovation melalui learning orientation. 

Hipotesis 4 : entrepreneurship orientation berpengaruh terhadap innovation 

melalui learning orientation. 

2.4 Kerangka konseptual  

Gambar 2.1 
Kerangka Konseptual 
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Keterangan : 

1. EO      : entrepreneurship orientation 

2. LO  : learning orientation 

3. I  : innovation 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION TERHADAP  
INNOVATION PADA PESERTA WIRAUSAHA MUDA MANDIRI 2014 SEKTOR KOTA 
SURABAYA DENGAN LEARNING ORIENTATION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

MUHAMMAD ALIF RIZKY


