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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang mengambil topik 

tentang strategi, networking dan kinerja pengusaha. Penelitian ini menggunakan 

tiga penelitian terdahulu sebagai rujukannya yaitu sebagai berikut:  

2.1.1 Mustikowati dan Tysari (2014) 

Penelitian pertama dari Mustikowati dan Tysari (2014) yang berjudul 

“Orientasi Kewirausahaan, Inovasi, Dan Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan (Studi Pada UKM Sentra Kabupaten Malang)”. Tujuan utama 

dari peneliti ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dari orientasi 

kewirausahaan kinerja perusahaan, mengetahui pengaruh langsung dari inovasi 

terhadap kinerja perusahaan, dan mengetahui pengaruh langsung dari strategi 

bisnis terhadap kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

UKM Sentra Di Kabupaten Malang, jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebesar 82,394 UKM (pembulatan 100 UKM). Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode probability sampling, dengan teknik Proportional 

Random Sampling, yaitu pengambilan sampel secara proporsional untuk masing-

masing wilayah. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 

responden, yaitu pemilik atau manajer dari Usaha Kecil Menengah, dengan 

berdasarkan pada instrumen penelitian. Metode analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda 
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dengan menggunakan software SPSS versi 16. Regresi linier berganda bertujuan 

untuk menunjukkan hubungan antara variabel tergantung (Y) terhadap variabel 

bebas (X1,X2,X3), untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan, inovasi, 

strategi bisnis dan kinerja perusahaan. Variabel dalam penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu orientasi kewirausahaan (X1), inovasi (X2) 

dan Strategi Bisnis (X3), Kinerja Perusahaan (Y).  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, Koefisien pengaruh 

variabel orientasi kewirausahaan, inovasi dan strategi bisnis terhadap kinerja 

perusahaan adalah positif. Hasil ini memberi makna bahwa semakin baik 

indikator-indikator yang dimiliki oleh UKM Sentra maka pencapaian kinerja 

perusahaan juga akan semakin baik. 

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan strategi bisnis sebagai 

variabel independen (X) , kinerja wirausaha (Y) dan sampel yang digunakan yaitu 

sama-sama wirausaha. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

akan menambahkan networking sebagai variabel independen (X), serta 

menggunakan survey terhadap responden di Waru Sidoarjo. Adapun sampel yang 

digunakan adalah wirausaha muslim. 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran Mustikowati dan Tysari (2014) 

2.1.2 Analia, Syaukat, Fauzi, Dan Rustiadi (2019) 

Penelitian kedua dari Analia, Syaukat, Fauzi, Dan Rustiadi (2019) yang 

berjudul “Modal Sosial (Network) Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro 

Kecil (UMK) Di Kota Padang Sumatera Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

bagaimana modal sosial dalam bentuk jaringan (network) yang dilakukan oleh 

UMK dalam meningkatkan kinerja usaha. Metode penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis PLS-SEM dan jumlah responden dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 150 pelaku usaha makanan ringan yang ada di Kota Padang. 

Hasil penelitian melihatkan bahwa jaringan (network) UMKM yang terdiri 

dari variabel kemudahan informasi (IN), Kemudahan masuk pasar (PS), 

Organisasi (ORG) dan Inovasi (INV) merupakan variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja UMK. Untuk Kinerja UMK sendiri dilihat dari 

variabel aspek finansial (AF), aspek non finansial (ANF), modal intelektual (MI), 

manajemen pengetahuan (MP) dan tanggungajawab sosial (TJS). 

Orientasi 

Kewirausahaan 

Inovasi 

Strategi Bisnis 

Kinerja 

Perusahaan 

Kewirausahaan 
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Persamaan penelitian ini adalah menggunakan networking sebagai variabel 

independen (X) , kinerja wirausaha (Y) dan sampel yang digunakan yaitu sama-

sama wirausaha. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

akan menambahkan strategi bisnis sebagai variabel independen (X), serta 

menggunakan survey terhadap responden di Waru Sidoarjo. Adapun sampel yang 

digunakan adalah wirausaha muslim. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 

Kerangka Pemikiran Analia, Syaukat, Fauzi, Dan Rustiadi (2019) 

2.1.3 Klerk Dan Saayman (2012) 

Penelitian ketiga dari Klerk Dan Saayman (2012) yang berjudul 

“Networking As Key Factor In Artpreneurial Success”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menguji tingkat keterampilan networking saat ini dan untuk 

menentukan persepsi pengusaha tentang hubungan networking mereka saat ini. 

Metodologi penelitian ini adalah studi kuantitatif (kuesioner terstruktur) 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dan 137 pengusaha festival 
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berpartisipasi. Analisis faktor dilakukan dengan rotasi Oblimin untuk menentukan 

faktor-faktor yang paling kuat berkorelasi satu sama lain.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis faktor (pola matrix) 

identifikasi empat faktor: kepercayaan, hubungan, pilihan karir dan persepsi 

umum. Pilihan karir memiliki nilai rata-rata tertinggi (3,39) diikuti oleh 

kepercayaan (3,23) dan hubungan (2,99) dan persepsi umum memiliki nilai rata-

rata terendah (1,86). Dari hasil tersebut, bahwa jaringan (networking) berpengaruh 

positif dan merupakan faktor penting dalam kesuksesan menjadi pengusaha 

festival. 

Persamaan penelitian ini  adalah menggunakan pengetahuan networking 

sebagai variabel independen (X) dan sampel yang digunakan yaitu sama-sama 

wirausaha. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

akan menambahkan strategi bisnis sebagai variabel independen (X), kinerja 

wirausaha (Y), serta menggunakan survey terhadap responden di Waru Sidoarjo. 

Adapun sampel yang digunakan adalah wirausaha muslim. 

2.1.4 Rahmana, Iriani, Dan Oktarina (2012) 

Penelitian keempat dari Rahmana, Iriani, Dan Oktarina (2012) yang 

berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Sektor Industri 

Pengolahan”. Paradigma yang mendasari penelitian ini adalah bahwa UKM telah 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan 

kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 99,74% dari total serapan 

nasional dan memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 
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sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 56,73%. Rumusan strategi pengembangan yang 

diusulkan adalah menggunakan integrasi pendekatan location quotient (LQ), 

diamond cluster model, dan analisis SWOT.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM yang mempunyai potensi yang 

besar untuk dikembangkan adalah sektor Industri Pengolahan karena memiliki 

nilai indeks LQ terbesar yaitu 4,277.Selanjutnya strategi pengembangan UKM 

adalah strategi ST, yaitu strategi menggunakan kekuatan (strength) untuk 

mengatasi ancaman (threat). Dengan strategi ini, sebaiknya UKM melakukan 

diversifikasi produk presisi dengan menggunakan teknologi CNC, CAD, dan 

CAM, meningkatkan kualitas produk, dan membina kerja sama yang intensif 

dengan para supplier untuk memperoleh pasokan bahan baku yang memadai.  

Persamaan penelitian ini menggunakan strategi sebagai variabel 

independen (X) dan sampel yang digunakan yaitu sama-sama wirausaha. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini 

akan menambahkan neworking sebagai variabel independen (X), kinerja 

wirausaha (Y), dan penelitian ini sampel yang digunakan adalah untuk wirausaha 

muslim. 
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Gambar 2. 3 

Kerangka Pemikiran Rahmana, Iriani, Dan Oktarina (2012)  
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Tabel 2. 1 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DENGAN PENELITI TERDAHULU 

 

  

NO PENELITI DAN JUDUL VARIABEL SAMPEL & 

PERIODE  

TEKNIK ANALIS HASIL 

1 

Mustikowati dan Tysari 

(2014)  

“Orientasi Kewirausahaan, 

Inovasi, Dan Strategi Bisnis 

Untuk Meningkatkan 

Kinerja Perusahaan (Studi 

Pada Ukm Sentra Kabupaten 

Malang)”. 

X1 : Orientasi 

Kewirausahaan 

X2 : Inovasi 

X3 : Strategi Bisnis 

Y : Kinerja Perusahaan 

UKM Sentra di 

Kabuapten Malang 

Metode Probability 

Sampling 

Hasil penelitian menunjukkan Orientasi 

kewirausahaan, Inovasi dan Strategi 

berpengaruh langsung dan positif terhadap 

Kinerja perusahaan.. 

 

2 

Analia, Syaukat, Fauzi, 

Dan Rustiadi (2019)  
“Modal Sosial (network) 

Upaya Meningkatkan 

Kinerja Usaha Mikro Kecil 

(UMK) Di Kota Padang 

Sumatera Barat”. 

X1 : Modal Sosial (Network) 

Y : Kinerja Usaha 

Pelaku usaha 

makanan ringan di 

Kota Padang. 

Metode analisis 

PLS-SEM 

Hasil penelitian menunjukkan Jaringan 

networking berpengaruh positf terhadap 

Kinerja Usaha Mikro Kecil. 

3 

Klerk Dan Saayman (2012) 
“Networking As Key Factor 

In Artpreneurial Success”. 

X1 : Networking 

Y : Artpreneurial Succes  
Industri Pariwisata 

Menggunakan 

analisis frekuensi, 

ukuran indikator, 

kecenderungan dan 

program statistik 

SAS 

Hasil penelitian menunjukkan jaringan 

(networking) berpengaruh positif sebagai 

faktor penting dalam kesuksesan menjadi 

pengusaha festival. 

1
7 



18 
 

18 
 

NO PENELITI DAN JUDUL VARIABEL SAMPEL & 

PERIODE  

TEKNIK ANALIS HASIL 

4 

Rahmana, Iriani, Dan 

Oktarina (2012) 
“Strategi Pengembangan 

Usaha Kecil Menengah 

Sektor Industri Pengolahan”. 

X1 : Strategi 

X2 : Perkembangan Usaha 

Y : Sektor Industri 

Industri Pengolahan 

Integrasi 

pendekatan 

Location Quotient 

(LQ), Diamond 

Cluster Model, dan 

analisis SWOT 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM 

yang mempunyai potensi yang besar untuk 

dikembangkan adalah sektor Industri 

Pengolahan karena memiliki nilai indeks LQ 

terbesar yaitu 4,277.Selanjutnya strategi 

pengembangan UKM adalah strategi ST, 

yaitu strategi menggunakan kekuatan 

(strength) untuk mengatasi ancaman 

(threat). Dengan strategi ini, sebaiknya 

UKM melakukan diversifikasi produk 

presisi dengan menggunakan teknologi 

CNC, CAD, dan CAM, meningkatkan 

kualitas produk, dan membina kerja sama 

yang intensif dengan para supplier untuk 

memperoleh pasokan bahan baku yang 

memadai. 

5 

Rifqi (2019) 

“Pengaruh Strategi dan 

Networking Pada Kinerja 

Wirausaha Muslim (Study 

Pada Wirausaha Sandal Di 

Daerah Sidoarjo)” 

X1 : Strategi 

X2 : Networking 

Y : Kinerja Wirausaha 
Wirausaha Sandal 

Di Sidoarjo 
Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

strategi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja wirausaha, dan networking 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

wirausaha. 

Sumber: Data Diolah Dari Penelitian Terdahulu 

 

 

1
8 
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2.2 Landasan Teori 

Sebagai dasar dan alat pengukuran penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Strategi Bisnis dan Networking pada Kinerja Wirausaha Muslim” maka akan 

dijelaskan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian ini. 

2.2.1 Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah penerapan keinovasian & kreativitas untuk 

pemecahan masalah & memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi orang lain 

setiap hari (Zimmerer, Scarborough, & Doug dalam (Abdullah, 2013). Wirausaha 

ialah seseorang yang inovatif, kreatif dan mampu mewujudkanya kreatifitasnya 

agar meningkatnya kesejahteraan diri di lingkungan dan masyarakat (Bradley, 

Gillin, McCraty, & Atkinson, 2011). Kewirausahaan merupakan gabungan dari 

kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara 

kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Menurut (Harvad’s 

dalam (Husni & Dafik, 2018), kreativitas adalah berpikir susatu yang baru, 

sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Para wirausahawan akan 

berhasil apabila berpikir dan melakukan sesuatu yang baru atau berbeda. 

2.2.2 Strategi Bisnis 

Strategi adalah sejumlah keputusan, tindakan, dan reaksi yang pertama-tama 

menciptakan, dan kemudian mengeksploitasi sebuah usaha dengan cara 

memaksimalkan manfaat dari kebaruan serta meminimalkan biaya (Hisrich dalam 

(Mustikowati & Tysari, 2014). Strategi sangat dibutuhkan bila terjadi adanya 

permasalahan. Dengan adanya strategi, wirausaha bisa mengidentifikasi masalah-

masalah yang bisa menghambat pertumbuhan perusahaan. Untuk bisa 
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mendapatkan nilai lebih kewirausahaan harus memiliki strategi agar memiliki 

keunggulan yang lebih baik. 

Para ahli perencana strategi percaya bahwa filosofi umum yang 

menggambarkan bisnis atau kewirausahaan tercermin pada misi yang harus dapat 

diterjemahkan pada pernyataan dalam strategi bisnis yang ditetapkan. 

Perencanaan strategi bahwa strategi jangka panjang diturunkan dari usaha 

kewirausahaan untuk mencari dasar keunggulan bersaing dari strategi generik 

(Pearce & Robinson dalam (Mustikowati & Tysari, 2014) yaitu:  

1. Mengejar untuk mencapai biaya rendah (Overall Cost Leadership) dalam 

industri. Untuk pengendalian biaya dalam overal cost leadership dilakukan 

efisiensi biaya yang dapat diperoleh dari memiliki karyawan yang 

berpengalaman, pengendalian biaya everhead, meminimalkan biaya 

penelitian dan pengembangan, service, wiraniaga, periklanan dan lain 

sebagainya.  

2. Mengejar untuk mencaiptakan produk yang unik untuk pelanggan yang 

bervariasi atau differensiasi (differentiation). Differensiasi dapat dilakukan 

melalui dimensi citra rancangan atau merk, teknologi yang digunakan, 

karakteristik khusus, service pada pelanggan dan punya distribusi yang lebih 

baik.  Keunggulan dalam menggunakan differensiasi selain laba di atas rata-

rata adalah kepekaan konsumen terhadap harga kurang, produk-produk 

differensiasi menciptakan hambatan masuk yang tinggi dan posisi terhadap 

produk pengganti juga tinggi. 
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3. Mengejar untuk melayani permintaan khusus pada satu atau beberapa 

kelompok konsumen atau industri. Memfokuskan (focusing) pada biaya atau 

diferensiasi. Strategi focus didasarkan pada usaha memenuhi kebutuhan 

khususnya dari pelanggan, dengan lini produk yang sedikit. Semua itu untuk 

menghindar dari produk konsumen yang rawan terhadap perang iklan dan 

introduksi produk baru yang pesat. 

Merujuk pada jurnal (Nurbaya & Moerdiyato dalam (Syamsuddin, Asima, 

& Alimin, 2018) indikator yang digunakan untuk mengukur strategi bisnis adalah: 

1. Kemampuan membuat inovasi produk.  

2. Pelaksanaan inovasi produk. 

3. Pemahaman tentang pengembangan strategi bisnis. 

4. Pelaksanaan pengembangan strategi bisnis. 

5. Pengembangan daerah pemasaran. 

6. Inovasi proses produksi. 

7. Melakukan inovasi proses produksi. 

2.2.3 Networking 

Networking adalah suatu jaringan dari prosedur prosedur yang berkaitan 

satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu 

fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan (Mcdade, B.E. & Spring dalam 

(Klerk & Saayman, 2012). Networking adalah sekelompok bagian bagian atau alat 

dan sebagainya yang bekerja bersama sama untuk melakukan sesuatu maksud 

(Lerner & Haber dalam (Klerk & Saayman, 2012). Untuk membangun sebuah 

hubungan kerjasama yang baik dan kuat tidaklah mudah. Wirausaha harus jeli 
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melihat situasi usaha dari pihak lain. Jaringan yang baik akan menciptakan 

hubungan kerjasama antar usaha lain bisa berjalan tanpa adanya kendala apapun. 

Usaha bisa berkembang luas dan bisa meningkatkan daya saing. 

Jaringan Bisnis Menurut (Anderson dalam (Trihudiyatmanto, 2019) jaringan 

bisnis adalah hubungan bisnis yang terbentuk dari satu jaringan atau lebih. 

Jaringan bisnis dilihat dari tiga komponen, pelaku, aktivitas, dan sumber di setiap 

networking (Huggins, 2018). Akibatnya, jaringan bisnis akan mencakup jaringan 

individual, jaringan kinerja, dan jaringan sumber. Jaringan bisnis yang dapat 

diidentifikasi adalah perusahaan, departemen, grup, dan individu. Jejaring sosial 

individu dibangun di atas interaksi sosial, informasi, dan bisnis. Jejaring sosial 

dibuat oleh personel seperti keluarga, kolega, rekan dan karyawan. Kompetensi 

sosial wirausaha berupa networking akan membuat seorang wirausahawan mudah 

berkomunikasi dengan bagian internal dan eksternal melalui interaksi sosial. 

Menurut (Cunningham & Lischeron dalam (Zainol, Daud, Abubakar, 

Shaari, & Halim, 2018) menyatakan bahwa profil wirausahawan yang sukses 

adalah individu yang tegas yang memiliki kepercayaan seorang diri tinggi, aktif, 

mudah bergaul dengan orang lain, berorientasi tunggal, diplomatis, berani 

mengambil keputusan dan mampu memberikan evaluasi yang tepat. Seorang 

wirausahawan yang memiliki modal sosial tinggi (berdasarkan jejaring sosial 

yang luas, status, hubungan pribadi, dan referensi lainnya) kemungkinan akan 

menerima lebihbanyak dana dari investor dibandingkan dengan wirausahawan 

yang memiliki modal sosial lebih rendah (Shane dalam (Zainol, Daud, Abubakar, 

Shaari, & Halim, 2018).  
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Kompetensi sosial yang dimiliki oleh seorang wirausahawan akan 

melakukan peran penting dalam menentukan hasil akhir (apakah mereka akan 

menerima dukungan keuangan, mendapatkan pesanan, menarik rekan bisnis dan 

karyawan, dan hal-hal lain yang serupa). 

Merujuk pada jurnal (Raza, Minai, Haq, Ismail, & Zain, 2018) indikator 

yang digunakan untuk mengukur jaringan (networking) adalah: 

1. Kemampuan pengoperasian internet. 

2. Penggunaan internet untuk bisnis. 

3. Hubungan dengan pelanggan (konsumen). 

4. Hubungan dengan pemasok (supplier). 

5. Hubungan dengan penguasa pemerintah setempat. 

6. Hubungan dengan pengusaha sejenis. 

7. Hubungan dengan bank atau lembaga keuangan. 

8. Sosial media (whatsApp; twitter; instagram; facebook).  

9. Penggunaan sosial media dalam bisnis. 

2.2.4 Kinerja Wirausaha 

Wirausaha yang mampu melakukan identifikasi sumber daya berdasarkan 

kelemahan atau kekuatan yang dimiliki, mampu membuat skala prioritas dan 

memilih sumber daya mana yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan 

produktivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai keberhasilan usaha. Kinerja 

merupakan ukuran keberhasilan atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu usaha 

yang diukur tiap kurun waktu tertentu. Kinerja wirausaha adalah pencapaian usaha 
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sebagaimana tujuan wirausaha tersebut didirikan yaitu mendapatkan keuntungan 

sebesar-besarnya untuk dapat menopang pertumbuhan dan perkembangan. 

 Wirausaha yang mampu melakukan identifikasi sumber daya berdasarkan 

kelemahan atau kekuatan yang dimiliki, mampu membuat skala prioritas dan 

memilih sumber daya mana yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan 

produktivitas dan efisiensi dalam rangka mencapai keberhasilan usaha. Kinerja 

usaha dapat diartikan sebagai persepsi pemilik tentang kinerja bisnisnya 

dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kinerja usaha diukur dengan tiga 

indikator yakni pertumbuhan penjualan, pertumbuhan profit dan pertumbuhan 

modal (Lee dan Tsang dalam (Sarwoko, Surachman, Amunu, & Hadiwidjojo, 

2013). 

Kinerja usaha merupakan salah satu tujuan dari setiap wirausaha. Kinerja 

usaha industri kecil dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam pencapaian 

maksud atau tujuan yang diharapkan. Sebagai ukuran kinerja usaha dapat dilihat 

dari berbagai aspek, seperti: kinerja keuangan dan image perusahaan.  

Menurut (Prasetyo, Tomy, & Harjanti dalam (Analia, Syaukat, Fauzi, & 

Rustiadi, 2019) Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil keputusan 

yang superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti peningkatan 

profit dan petumbuhan usaha. 

 Merujuk pada jurnal (Mustikowati & Tysari, 2014), indikator yang 

digunakan untuk mengukur kinerja wirausaha adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Penjualan. 

2. Biaya penjualan. 
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3. Aset yang dimiliki. 

4. Citra Merek dan Aset Tetap yang dimiliki oleh Perusahaan.  

2.2.5 Pengaruh Strategi Bisnis terhadap Kinerja Wirausaha 

Dalam berwirausaha tentu memiliki strategi tersendiri. Ketika memulai 

usaha tentu ada modal yang harus dikeluarkan, untuk itu pengaruh dari seberapa 

besar strategi wirausaha yang dimiliki seseorang akan dapat mempengaruhi 

tingkat kinerja wirausaha Muslim. Strategi di dalam penelitian ini terbagi menjadi 

strategi bisnis. Sehingga, dorongan seseorang atas berwirausaha bisa melalui 

dorongan dari inovasi atau dorongan bisnis. Berdasarkan jurnal (Mustikowati & 

Tysari, 2014) mengatakan bahwa strategi bisnis berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja wirausaha. Strategi bisnis akan semakin kuat apabila 

wirausaha menciptakan ide baru dan sangat diperlukan komitmen yang baik agar 

tidak terjadi penipuan atau perbuatan yang tercela. 

2.2.6 Pengaruh Networking terhadap Kinerja Wirausaha 

Pengaruh networking terhadap kinerja wirausaha adalah seberapa besar 

pengaruh dengan adanya strategi yang dilakukan wirausaha baru. Strategi-strategi 

baru yang dibuat untuk menciptakan hal-hal baru dan networking industri 

seberapa banyak jaringan untuk berkembangnya usaha.Untuk membangun sebuah 

hubungan kerjasama yang baik dan kuat tidaklah mudah. Wirausaha harus jeli 

melihat situasi usaha dari pihak lain. Jaringan yang baik akan menciptakan 

hubungan kerjasama antar usaha lain bisa berjalan tanpa adanya kendala apapun. 

Usaha bisa berkembang luas dan bisa meningkatkan daya saing. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Analia, Syaukat, Fauzi, & Rustiadi, 2019) 
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yang menyatakan bahwa jaringan atau networking mempengaruhi kinerja 

wirausaha. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Pada sub bab ini akan memberikan gambaran alur variabel yang sudah ada 

dari penelitian terdahulu berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah 

dirujuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN YANG SEDANG DILAKUKAN 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Strategi Bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja wirausaha. 

H2 : Networking berpengaruh positif terhadap kinerja wirausaha. 

Strategi 

Bisnis 

Networking 

Kinerja 

Wirausaha 

H1 

H2 

Mustikowati dan Tysari (2014) 

Analia, Syaukat, Fauzi, Dan 

Rustiadi (2019) 


