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ABSTRAK 

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dituntut agar bisa bertahan dan mengembangkan 

usahanya ditengah kondisi ekonomi dan persaingan industri. UMKM dalam 

bertahan memerlukan para pemilik usaha yang memiliki jiwa entrepreneurship 

yang bagus untuk mampu mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa Entrepreneurship Orientation 

akan mempengaruhi Performance, tidak hanya secara langsung hubungannya, 

namun juga bisa dimoderasi oleh variabel Transformational Leadership Behavior. 

Responden pada penelitian ini adalah pemilik UMKM yang dibina oleh dinas 

perdagangan Kota Surabaya. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 50 orang. 

Penelitian ini meneliti bagaimana variabel Transformational Leadership 

Behavior yang dijabarkan menjadi 6 dimensi yaitu Articulating a Vision, Providing 

an Appropriate Role Model, Facilitating a Group Goals, Setting High 

Expectations, Showing Supportive Behavior, dan Offering Intellectual Stimulation 

para pemilik UMKM ini bisa memiliki pengaruh memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara Entrepreneurship Orientation terhadap Small Medium Firm 

Performance. Transformational Leadership Behavior merupakan bagaimana 

perilaku seorang pemilik menguasai situasi organisasi dan mempengaruhi nilai – 

nilai dan aspirasi para bawahan. Seorang Entrepreneur merupakan seorang yang 

berani dalam mengambil resiko, selalu melakukan pembaruan-pembaruan, dan 

mengelola sebuah bisnis dengan efektif dan efisien. 

Dari hasil survey yang dilakukan kepada 50 responden dapat diketahui 

bahwa Entrepreneurship Orientation berpengaruh signifikan terhadap Small 

Medium Firm Performance, sementara pengaruh moderasi dari Articulating a Vison 

dan Offering Intellectual Stimulation terhadap hubungan antara Entrepreneurship 

Orientation terhadap Small Medium Firm Performance tidak signifikan, lalu 

pengaruh moderasi dari Providing an Appropriate Role Model dan Setting a High 

Expectations terhadap hubungan antara Entrepreneurship Orientation terhadap 

Small Medium Firm Performance berpengaruh secara negatif dan signifikan, dan 

pengaruh moderasi dari Facilitating a  Group Goals dan Showing Supportive 

Behavior terhadap hubungan antara Entrepreneurship Orientation terhadap Small 

Medium Firm Performance berpengaruh secara signifikan. 
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