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ABSTRAK 

Atika, Mery. 2016. Pengaruh Kompetensi Entrepreneurial terhadap Keberhasilan 

UMKM dengan Modal Sosial sebagai Variabel Moderat Sebagai Upaya 

Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan Kabupaten Sumenep. Tesis, Psikologi 

Komunitas dan Pembangunan, Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga.  

 

Meningkatkan peluang keberhasilan pada UMKM akan memiliki implikasi besar 

bagi pertumbuhan dan kesejahteraan sosial ekonomi suatu negara. Tujuan 

digalakkannya program-program pemerintah terkait entrepreneurial adalah salah satu 

upaya dalam pengentasan kemiskinan. Terkait kemiskinan di pedesaan beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dari 

pada di perkotaan, survei menunjukkan prosentase penduduk miskin kabupaten 

Sumenep tahun 2013 sebesar 21,29%, sedangkan indeks keparahan kemiskinan di 

kabupaten Sumenep pada tahun 2012 mencapai 0, 70%, angka ini lebih tinggi jika 

dibandingkan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,56%, 

temuan data tersebut mengindikan bahwa kemiskinan di kabupaten Sumenep perlu 

mendapat perhatian dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan di berbagai bidang. 

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan keberhasilan 

entrepreneurial dalam bisnis menawarkan sebuah upaya pengentasan kemiskinan dan 

membangun kesejahteraan. Berdasarkan hal ini maka, memahami prediksi 

keberhasilan pada UMKM sangat penting. Pada kenyataannya kendala UMKM saat 

ini di Indonesia sulit untuk memastikan mengapa dalam situasi yang sama beberapa 

pengusaha gagal sementara yang lain berhasil, oleh karena itu penelitian ini fokus 

pada kompetensi entrepreneurial dan modal sosial yang dibangun apakah 

memperkuat atau justru memperlemah terhadap keberhasilan UMKM yang terjadi di 

lapangan dengan tujuan  untuk menawarkan upaya mengatasi fenomena tersebut. 

Penciptaan UMKM yang sukses berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, 

meningkatkan pendapatan daerah dan implikasinya adalah terhadap angka 

kemiskinan. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

tipe penelitian eksplanatori. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode 

nonprobability sampling dengan teknik insidental pada pelaku UMKM di pedesaan  

Kabupaten Sumenep sebanyak 124 pelaku UMKM. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner dari 3 skala yaitu skala kompetensi entrepreneurial, skala 

modal sosial dan skala keberhasilan UMKM. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi entrepreneurial berpengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan UMKM di pedesaan Kabupaten Sumenep. Modal 

sosial signifikan dalam memoderasi antara kompetensi entrepreneurial dan 

keberhasilan UMKM di pedesaan Kabupaten Sumenep.  

Kata kunci: kompetensi entrepreneurial, modal sosial, kemiskinan, keberhasilan 

UMKM 
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