
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Kewirausahaan 

Di dalam banyak literatur, antara istilah wiraswasta dengan wirausaha 

sering berganti tempat alias artinya dianggap sama. Memang ada sebagian ahli 

membedakan pengertian kedua istilah tersebut. Tetapi pembedaan itu, menurut 

hemat penulis, tidaklah terlalu signifikan. Karena itu, demi memudahkan 

pembahasan, dalam tulisan ini kedua istilah itu dianggap sama artinya. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia juga tidak membedakan arti kedua istilah tersebut. 

Jika dilihat secara etimologis, istilah wiraswasta berasal dari dua kata, 

yakni ‘wira’ dan ‘swasta’. Wira memiliki arti berani, utama, atau perkasa. 

Sedangkan swasta ternyata juga berasal dari dua kata, yakni ‘swa’ dan ‘sta’. 

Swa artinya sendiri, dan sta, berarti berdiri. Jadi, swasta bisa dimaknai berdiri 

di atas kekuatan sendiri. (Soemanto, 1984 :43 ). 

Dengan melihat arti etimologis di atas bisa diambil pengertian 

wiraswasta ialah keberanian, keutamaan, atau keperkasaan dalam berusaha 

dengan bersandar pada kekuatan sendiri.  Disini yang perlu diperjelas adalah 

makna ‘kekuatan sendiri’. Makna dari ‘kekuatan sendiri’ bukanlah kegiatan 

usaha yang dilaksanakan secara sendirian, melainkan lebih mengacu kepada 

sikap mental yang tidak bergantung pada orang lain. Dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapi, ia lebih mengandalkan pada kekuatan sendiri 



 

daripada minta bantuan orang lain. Jadi, pengertian ‘menggunakan kekuatan 

sendiri’ bisa dikenakan pada usaha sendiri maupun bekerja sebagai karyawan. 

Istilah wirausaha atau wiraswasta merupakan terjemahan dari kata 

entrepreneur. Entrepreneur sendiri berasal dari bahasa Perancis yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau 

go-between.  

Menurut Schumpeter, seorang entrepreneur tidak selalu seorang 

pedagang (businessman) atau seorang manager; ia adalah orang yang unik yang 

berpembawaan pengambil resiko dan yang memperkenalkan produk-produk 

inovatif dan tehnologi baru ke dalam perekonomian. (Alma, 2001:22) 

Mc Clelland membuat kupasan yang menarik dari sisi psikologi tentang 

entrepreneur, beliau menguraikan bahwa ‘dorongan untuk mencapai 

keberhasilan’ merupakan faktor determinan, tidak saja bagi keberhasilan 

individu, tapi juga bangsa dalam memperoleh kemajuan hidup. Artinya, 

berhasil tidaknya sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan 

bergantung pada jumlah penduduk yang mempunyai ‘dorongan untuk berhasil’ 

need for achieving ini. 

 

2.2. Bisnis Online (Online shop) 

 Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses 

pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Sejak 

kehadiran internet, para  pedagang  telah   berusaha  membuat toko online  dan 



 

menjual  produk kepada mereka  yang  sering  menjelajahi dunia  maya  

(internet).  Para   pelanggan  dapat  mengunjungi  toko  online (online store) 

dengan mudah dan nyaman, mereka dapat melakukan transaksi di rumah, 

sambil duduk di kursi mereka yang nyaman di depan komputer 

(Wikipedia.com). 

Prasetio (2012) menyatakan bahwa bisnis online tidak terlepas dari 

adanya e-commerce yang berarti penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau 

jaringan komputer lainnya. Landon (2009) menyebutkan bahwa e-commerce 

adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. E-commerce juga 

memiliki kelebilan dalam hal kepadatan, kekayaan informasi dan interaksi 

intens antara penjual dan pembeli. 

Peluang bisnis online yang saat ini memang terbuka lebar bagi siapa 

saja yang mau berusaha maka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. 

Keuntungan pertama adalah kita tidak perlu memiliki sebuah bentuk fisik dari 

usaha kita seperti bangunan untuk kantor atau toko, tetapi yang dibutuhkan 

hanyalah sebuah website dimana akan kita jadikan sebagai kantor atau toko 

online usaha kita nantinya. Dengan menggunakan website, kita tidak perlu lagi 

membayar pajak penggunaan bangunan yang kita gunakan sebagai kantor 

ataupun tempat usaha kita serta biaya-biaya lainnya, yang perlu dibayar 

hanyalah domain dan hosting untuk membangun sebuah website. Tentunya 

jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli atau mengontrak bangunan 



 

secara fisik. 

Keuntungan kedua dari menggunakan peluang bisnis online sebagai 

pilihan usaha  adalah  bisa menyebarkan informasi tentang usaha kepada setiap 

orang yang membutuhkan tanpa ada batas waktunya. Jika dibandingkan dengan 

usaha konvensional yang hanya mampu memberikan informasi kepada para 

calon pelanggan kita dalam waktu 8 jam sehari dan 6 hari kerja, website 

perusahaan  bisa digunakan untuk memberikan informasi penting terkait 

dengan semua kebutuhan dan penawaran perusahaan kita kepada para calon 

pelanggan tanpa batasan waktu karena website dapat diakses dalam 24 jam 

sehari dan 7 hari kerja dalam satu minggu dengan kata lain tidak pernah libur. 

 

2.3. Penelitian Lee and Stearns  

Penelitian Lee and Stearns (2012) mengembangkan instrumen baru 

untuk mengukur persepsi wirausaha dalam penetapan tujuan mereka dan 

menggunakan faktor kesuksesan bisnis mereka dengan menggunakan sampel 

pengusaha wanita di Korea. Pada penelitian ini menggunakan empat faktor 

kritis tersebut yaitu: 

1. Dukungan keluarga dan pengetahuan, dengan indikator:  

a) Dukungan keluarga: merupakan tingkat sejauh mana keluarga 

memberikan dukungan kepada seorang pengusaha wanita untuk 

bisa sukses. 



 

b) Pengetahuan akan budaya dan bahasa: sebaik mana pengetahuan 

seorang wanita akan budaya dan bahasa mempengaruhi 

kesuksesannya. 

2. Ketrampilan berkomunikasi dan pengetahuan bisnis, dengan indikator:  

a) Ketrampilan PR (public relations): seberapa baik ketrampilan 

seseorang menjadi PR. 

b) Kemahiran berkomunikasi: seberapa baik seseorang dapat 

berkomunikasi dengan mudah dipahami oleh orang lain. 

c) Kualitas pribadi: seperti apakah kualitas kepribadian seseorang yang 

akan mendorong kesuksesannya. 

d) Pengetahuan akan produk dan jasa: sebaik mana pengetahuan akan 

produk atau jasa yang dipasarakannya. 

3. Kompetensi produk dan kapabilitas bisnis, dengan indikator:  

a) Kualitas produk dan jasa: seberapa baik kualitas dari produk dan jasa 

yang ditawarkannya. 

b) Loyalitas konsumen: seberapa baik loyalitas konsumen 

mempengaruhi kesuksesannya. 

c) Kualitas personal: seorang wirausaha memiliki kualitas kepribadian 

yang baik untuk dapat sukses. 

d) Ketersediaan jasa profesional: seorang wirausaha memperoleh 

bantuan dari jasa professional lain untuk bisa sukses. 



 

e) Keunggulan teknologi: seberapa jauh teknologi dapat menunjang 

kesuksesan seorang wirausaha. 

4. Ketersediaan sumber daya, dengan indikator:  

a) Ketersediaan keuangan: seberapa kuat modal yang dimilikinya untuk 

dapat mengembangkan usaha dan menjadi sukses. 

b) Kehadiran kesempatan: seberapa baik seorang wirausaha dapat 

memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada. 

c) Keinginan untuk sukses: seberapa tinggi keinginan seorang 

wirausaha untuk bisa menjadi sukses. 

d) Hubungan personal dengan industri: seberapa kuat pengaruh 

seseorang dalam bisnis industrinya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee and Stearns (2012) menyatakan 

bahwa faktor kesuksesan dari pengusaha wanita adalah dukungan keluarga dan 

pengetahuan, ketrampilan berkomunikasi, pengetahuan berbisnis, kompetensi produk, 

kapabilitas berbisnis dan ketersediaan sumber daya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penelitian ini akan mengidentifikasi kesuksesan pengusaha wanita online 

shop dengan menggunakan pendekatan Lee and Stearns (2012) yaitu ditinjau dari 

dukungan keluarga dan pengetahuan, ketrampilan komunikasi dan pengetahuan 

bisnis, kompetensi produk dan kapabilitas bisnis, ketersediaan sumber daya. 

 

2.5. DEFINISI OPERASIONAL 

a. Pengusaha wanita Online Shop adalah pengusaha wanita yang bergerak di bidang 

online shop. 

b. Pendekatan Lee and Stearns (2012) adalah salah satu teori kesuksesan yang ditinjau 

dari kesuksesan pengusaha wanita , yaitu: 

Pengusaha wanita 

 Online Shop 

Identifikasi Kesuksesan 

(Lee & Stearns) 

Ketrampilan 
komunikasi dan 

pengetahuan bisins 
Dukungan keluarga 

dan pengetahuan 

Kompetensi produk 

dan kapabilitas bisnis 

Ketersediaan 

sumber daya 



 

1. Dukungan keluarga (orang tua, saudara, suami) dan pengetahuan, dengan 

indikator:  

a) Dukungan keluarga: merupakan sejauh mana keluarga (orang tua, 

saudara, suami) memberikan dukungan kepada seorang pengusaha 

wanita untuk bisa sukses. Diukur dengan bentuk dukungan keluarga 

yaitu orang tua dan saudara atau suami masing-masing pengusaha. 

b) Pengetahuan akan bahasa: sebaik mana pengetahuan seorang wanita 

akan bahasa mempengaruhi kesuksesannya. 

2. Ketrampilan berkomunikasi dan pengetahuan bisnis, dengan indikator:  

a) Hubungan dengan konsumen, diperoleh dari pendapat responden 

atau konsumen dalam akun BB (BlackBerry), FB (Facebook), 

Twitter selama 1 minggu. 

b) Ketrampilan berkomunikasi: jawaban atau komentar responden 

tentang seberapa baik seseorang dapat berkomunikasi dengan mudah 

dipahami oleh orang lain. 

c) Kualitas pribadi: seperti apakah kualitas kepribadian seseorang yang 

akan mendorong kesuksesannya. 

d) Kualitas produk atau jasa: pendapat responden atau konsumen 

mengenai kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. 

3. Kompetensi produk dan kapabilitas bisnis, dengan indikator:  

a) Kualitas produk dan jasa: seberapa baik kualitas dari produk dan jasa 

yang ditawarkannya. 



 

b) Loyalitas konsumen: jumlah konsume yang menjadi pelanggan tetap. 

c) Kualitas personal: pendapat responden atau konsumen mengenai 

kualitas penjual. 

d) Ketersediaan jasa profesional: seorang wirausaha memperoleh 

bantuan dari jasa professional lain untuk bisa sukses. 

e) Keunggulan teknologi: seberapa jauh teknologi dapat menunjang 

kesuksesan seorang wirausaha. 

4. Ketersediaan sumber daya, dengan indikator:  

a) Ketersediaan keuangan: seberapa kuat modal yang dimilikinya untuk 

dapat mengembangkan usaha dan menjadi sukses. 

b) Kehadiran kesempatan: seberapa baik seorang wirausaha dapat 

memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada. 

c) Keinginan untuk sukses: seberapa tinggi keinginan seorang 

wirausaha untuk bisa menjadi sukses. 

d) Hubungan personal dengan relasi bisnis: seberapa kuat pengaruh 

seseorang dalam bisnis industrinya. 

 

 

 

 

 

 




