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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teoritis 

1.  Entrepreneurship 

a. Definisi Entrepreneurship 

Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses penerapan 

kreativitas dan emosi dalam memecahkan sebuah permasalahan dan 

menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (Zimmerer, 1996). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Frederick & Kuratko (2010), mereka 

melihat entrepreneurship sebagai simbol dari ketekunan dan prestasi 

dalam bisnis. Iqbal (2015) berpendapat bahwa definisi entrepreneurship 

sudah semakin berkembang, dan berdasarkan literatur entrepreneurship, 

ada beberapa atribut yang menjelaskan entrepreneurship, yaitu proses, 

identifikasi peluang, dan sebagai simbol dari prestasi. Berdasarkan 

beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

entrepreneurship merupakan proses menjalani ketekunan dan menemukan 

peluang untuk menciptakan inovasi atas kreativitas yang ada, dan sebagai 

simbol dari prestasi diri. 

b. Pentingnya Konsep Manajemen Stratejik dalam Entrepreneurship 

Manajemen stratejik merupakan disiplin ilmu yang penting dalam 

entrepreneurship. Manajemen stratejik dalam entrepreneurship 

menganalisis dari segi individual dan perusahaan (firm), dimana konsep 
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tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada entrepreneur mengenai 

orientasi stratejik dan menjelaskan jenis-jenis pengambilan keputusan 

dalam entrepreneurial (Lumpkin & Dess, 1996). Manajemen stratejik 

berarti merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-

keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya (R.David, 

2004). Maka, memahami manajemen stratejik memungkinkan 

entrepreneur untuk dapat memformulasikan keputusan-keputusan yang 

dapat menguntungkan bisnisnya dimasa depan. Konsep ini telah ada 

dalam studi entrepreneurship sejak lama, namun dalam 10 tahun 

belakangan, konsep manajemen stratejik dalam entrepreneurship telah 

berkembang. Manajemen stratejik dilihat dari sudut pandang 

entrepreneur, tentang bagaimana mereka dapat bertahan dalam bisnisnya 

lebih lama. 

Pengembangan konsep ini menuntun pada studi atau penelitian lebih 

dalam mengenai perspektif individu dan kemampuan individu tersebut 

dalam menjalankan bisnisnya, sehingga munculah konsep 

Entrepreneurial Orientation (EO). Penelitian tentang EO terus dilakukan 

oleh para ahli dibidang entrepreneurship dalam rangka mengeksplor firm 

behavior (Covin & Slevin, 1991; Lumpkin, Cogliser & Schneider, 2009). 

Perilaku entrepreneur dan pengambilan keputusan terkait bisnis yang 

dijalankan membuka diskusi baru mengenai exit, tentang bagaimana exit 

merupakan bagian dari strategi yang dapat diambil oleh entrepreneur 
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dalam menjalankan proses entrepreneurship. Exit memiliki pilihan yang 

dapat menuntun entrepreneur kepada keberhasilan bisnis mereka. 

 

2. Definisi Business Exit 

 Business Exit dapat diartikan kedalam banyak cara. Menurut Decker & 

Mellewigt (2007), Business Exit terfokus pada level atau tingkatan dari 

usahanya, yang kemudian dibagi menjadi tiga tipe : market exit, technological 

exit atau firm exit (penutupan usaha). Sedangkan Schaper dan Volery (2007) 

menggunakan istilah ‘harvesting’ atau yang diartikan dengan ‘panen’. Van 

Praag dalam De Hoe (2016) berpendapat bahwa Business Exit berarti 

keputusan entrepreneur untuk meninggalkan self-employment. Lebih lanjut 

lagi, DeTienne (2010 : 203) berpendapat bahwa Business Exit sebagai  

“the process by which the founders of privately held firms leave the firm 

they helped to create; thereby removing themselves, in variying degree, 

from the primary ownership and decision-making structure of the firm”.  

 

Definisi tersebut menekankan kepada proses dari keputusan entrepreneur 

untuk keluar atau meninggalkan bisnis mereka dalam berbagai cara, dan 

terfokus kepada entrepreneur daripada firm atau usahanya. Berdasarkan 

pengertian mengenai konsep Business Exit dari beberapa ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Business Exit adalah keputusan entrepreneur untuk 

meninggalkan usahanya, dengan memanfaatkan value atau nilai guna atas 

investasi mereka terhadap usahanya. 
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3. Tipologi Business Exit 

 Ada beberapa jenis atau pilihan tentang business exit yang telah 

dikembangkan oleh para ahli. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa 

entrepreneur akan keluar dari bisnis atau usaha yang telah mereka bangun 

cepat atau lambat, baik secara sukarela maupun berdasarkan paksaan 

(Prisciotta & Weber dalam Iqbal, 2015). Entrepreneur yang exit dari bisnis 

melengkapi keseluruhan siklus entrepreneurship, karena setiap 

entrepreneurial entry memiliki potensi untuk menjadi entrepreneurial exit 

(Aldrich dalam DeTienne & Wennberg, 2016). Penting untuk dipahami 

bahwa cara untuk keluar dari bisnis (exit paths) yang dipilih oleh pemilik 

bisnis dari beberapa pilihan exit yang tersedia akan memberikan dampak yang 

berbeda sesuai dengan tingkat risiko yang ada, kompleksitas, dan tingkat 

potensi keterikatan setelah exit (DeTienne & Cardon dalam Iqbal, 2015). 

Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis business exit dalam literatur terkait exit 

options (Brenner & Schroff 2004; Certo, Covin, Daily & Dalton 2001; Petty 

1997; Prisciotta & Weber 2005; Wennberg et all. 2010 dalam Iqbal 2015) 

sebagai berikut : 

a. Harvest Sale 

Wennberg et al. (2010) berpendapat bahwa harvest sale adalah situasi 

dimana bisnis tetap berjalan sementara pemilik bisnis keluar (exit) dari 

pemilik saham mayoritas dengan menjual langsung kepada investor yang 

berminat. ‘Harvesting’ merujuk pada proses cashing atau menguangkan 

investasi yang dimiliki oleh pemilik bisnis (baik investasi dalam bentuk 
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waktu, uang dan tenaga) dan menyadari nilai guna dari investasi tersebut 

(Mason & Harrison dalam Wennberg & DeTienne, 2014). Harvest Sale 

dapat menjadi salah satu pilihan bagi entrepreneur dalam ‘memanen’ nilai 

guna yang maksimal dari bisnis mereka, terutama ‘exiting’ dari bisnis 

yang sedang prima (Wennberg et al. 2010). 

b. Distress Sale 

Wennberg et al. (2010) berpendapat bahwa distress sale dapat terjadi 

ketika bisnis sedang mengalami kesulitan dalam finansial. Lebih lanjut 

juga dijelaskan secara implisit bahwa firm sale hampir sama dengan 

‘memanen’ nilai guna usaha tersebut. Namun pada kenyataannya, menjual 

bisnis tidak selalu berkaitan dengan ‘panen’. Menjual bisnis mungkin 

menjadi salah satu pilihan untuk menghindari bisnis dari kebangkrutan 

atau likuidasi karena performa bisnis yang buruk. DeTienne (2010) 

menjelaskan bahwa bisnis, terutama yang baru berkembang akan 

dihadapkan pada dua pilihan, yaitu : (1) ‘menerima’ kegagalan atau (2) 

‘penutupan’ sukarela terkait performa bisnis yang buruk. Jika bisnis mulai 

mengalami kerugian finansial dan pemilik bisnis tidak mampu membuat 

keadaan menjadi lebih baik, maka mereka memiliki pilihan untuk menjual 

bisnisnya sebelum kerugian yang diderita semakin besar (Wennberg et al. 

2010). Maka, distress sale dapat menjadi pilihan bagi pemilik bisnis yang 

mengalami kemunduran, serta dapat menjadi alternatif untuk 

meminimalisasi kerugian yang diderita. 
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c. Merger dan Akuisisi 

Merger dan akuisisi muncul sebagai exit option ketika aset dan sumber 

daya dari dua atau lebih bisnis digabungkan untuk mencapai tujuan 

stratejik dan atau finansial. Brenner & Schroff (2004) menganalisis bahwa 

reverse merger dapat menjadi alternatif pilihan untuk exit seperti halnya 

Initial Public Offering (IPO). Lebih lanjut dijelaskan reverse merger 

strategy dapat terjadi ketika perusahaan swasta memiliki ketertarikan 

untuk mengelola sebuah perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek 

(publicly traded) yang sudah tidak aktif. Menurut DeTienne (2010), salah 

satu exit option dengan perkembangan yang pesat adalah akuisisi oleh 

lembaga pengelola dana yang terdiri atas investor-investor yang memenuhi 

syarat. 

d. Rekapitalisasi Bisnis 

Rekapitalisasi adalah sebuah transaksi yang menghasilkan realokasi 

hutang dan ekuitas dalam struktur modal bisnis (Brito, 2006). 

Rekapitalisasi bisnis dianggap sebagai salah satu pilihan exit ketika modal 

ekuitas sebuah perusahaan atau bisnis dijual dan kemudian dibeli oleh 

private equity fund, sehingga pemilik bisnis mendapat hasil pertukaran 

ekuitas mereka dengan sejumlah uang untuk mengembangkan bisnisnya di 

masa depan. Pemilik private equity fund akan mendapat sejumlah besar 

modal ekuitas sementara pemilik bisnis memiliki sedikit saham sisa 

penjualan dan tetap melanjutkan pengelolaan bisnisnya bersama dengan 

private equity fund untuk kemudian mengembangkan bisnis tersebut. 
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e. Employee Stock Ownership Plan (ESOP) 

Employee Stock Ownership Plan adalah sebuah rencana dimana 

karyawan membeli saham bisnis secara bertahap untuk membiayai 

pertumbuhan masa depan perusahaan (Scarborough & Zimmerer, 2006). 

ESOP juga dikenal dengan nama employee buyout. Menurut National 

Centre for Employee Ownership (NCEO), employee buyout adalah 

pembelian atas sebagian besar saham atau sekitar 50% minimal, dimana 

semua karyawan dalam perusahaan dapat berpartisipasi didalamnya 

(DeTienne & Cardon, 2010). Pilihan ini dapat menjadi alternatif bagi 

pemilik bisnis untuk exit karena kepemilikan saham akan berangsur-

angsur berkurang sesuai dengan jumlah saham perusahaan yang dibeli dan 

dimiliki oleh karyawan. 

f. Management Buy-Out (MBO) 

Management Buy-Out didefinisikan sebagai cara dimana pemilik 

bisnis memiliki pendapatan dari menjual bisnisnya kepada manajer atau 

rekan bisnis yang ada (Schaper & Volery, 2007; Timmons, 2004). 

Menurut Prisciotta & Weber (2005), ada beberapa pertimbangan yang 

perlu diperhatikan oleh pemilik bisnis apabila ingin melakukan MBO, 

yaitu : (1) apakah manajemen internal atau eksternal memiliki keinginan 

untuk membeli perusahaan atau tidak; (2) apakah manajemen internal 

memiliki keinginan untuk membeli atau meningkatkan posisi ekuitas 

perusahaan atau tidak; (3) apakah pemilik saham minoritas memiliki 

keinginan untuk membeli mayoritas saham atau tidak.  
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g. Family Succession 

Family Succession merupakan salah satu opsi atau pilihan exit bagi 

mereka yang memiliki bisnis keluarga (family-owned) dengan menurunkan 

kepemilikan kepada penerusnya, yaitu anggota keluarga yang lain agar 

nilai-nilai bisnis yang dibangun tidak mudah hilang. Namun, pilihan ini 

juga memberikan risiko yang perlu diperhatikan. DeTienne (2010) 

menjelaskan dalam literatur bahwa hanya beberapa bisnis keluarga yang 

dapat bertahan hingga generasi ketiga, sementara yang lainnya tidak dapat 

bertahan. Hal ini dapat terjadi apabila penerus bisnis keluarga kurang atau 

bahkan tidak memiliki kecakapan dalam mengelola bisnisnya, atau 

penerus bisnis tersebut tidak dapat mengimbangi dinamika yang terjadi 

dalam dunia bisnis. 

h. Initial Public Offering (IPO) 

Initial Public Offering adalah penjualan pertama saham perusahaan 

yang dibuka untuk umum. Schaper & Volery (2007) berpendapat bahwa 

strategi ‘panen’ ini membutuhkan persiapan yang matang karena dampak 

dari keputusan ini dapat merubah struktur keuangan perusahaan yang 

bersifat fundamental. Bisnis yang memiliki potensi perkembangan yang 

baik menjadi daya tarik untuk ditawarkan ke publik. Schaper & Volery 

(2007) juga berpendapat bahwa keuntungan antara menjual kepada publik 

(go public) dengan diakuisi (acquire) bergantung kepada sejauh mana IPO 

menawarkan nilai guna yang lebih tinggi atas tingkat pengembalian saham 
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perusahaan jika dibandingkan dengan opsi lain, seperti penjualan 

langsung. 

 

Pilihan yang tersedia bagi pemilik bisnis untuk exit dapat menjadi 

bahan pertimbangan tersendiri. Namun, tidak semua opsi atau pilihan yang 

tersedia dapat cocok untuk diterapkan. Beberapa aspek internal (kondisi 

keuangan bisnis yang sedang dikelola, potensi pertumbuhan dan performa 

bisnis) dan eksternal (kondisi ekonomi negara, ketertarikan investor dan 

publik) dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum menerapkan business 

exit options terhadap bisnis yang sedang dijalani. 

 

4. Relevansi Variabel terhadap Business Exit 

 Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada beberapa opsi atau pilihan 

terkait dengan bagaimana cara entrepreneur dapat exit dari bisnisnya. Namun, 

ada beberapa hal yang mempengaruhi entrepreneur untuk melakukan exit 

tersebut. Hal ini akan dijelaskan melalui beberapa variabel atau faktor 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Variabel-variabel tersebut akan 

menjelaskan relevansi atau keterkaitan dengan business exit itu sendiri (Iqbal, 

2015) yang akan dijabarkan sebagai berikut : 

a. Firm Performance terhadap Business Exit 

Kinerja perusahaan (firm performance) merupakan salah satu faktor 

yang menentukan keinginan pemilik bisnis untuk exit dari bisnisnya. 

Seperti yang dikatakan oleh Leroy et al. (2007) bahwa kenaikan dorongan 
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finansial suatu perusahaan dapat meningkatkan keinginan pemilik bisnis 

untuk merencanakan dan mempersiapkan exit. Lebih lanjut lagi, bisnis 

dengan kinerja yang baik akan lebih menarik minat perusahaan lain untuk 

mengambil alih, hal ini dikarenakan kinerja perusahaan dilihat sebagai 

indikator kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup 

perusahaan menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan (progress) 

perusahaan, sehingga progress yang baik menjelaskan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki potensi untuk lebih dikembangkan. Semakin baik 

kinerja perusahaan akan semakin menarik minat entitas bisnis lain untuk 

mengambil alih, semakin banyak entitas bisnis lain yang ingin mengambil 

alih menunjukkan semakin besar kesempatan pemilik bisnis tersebut 

untuk exit. Hal ini menjelaskan hubungan antara kinerja perusahaan 

dengan business exit. 

Pakar lain menjelaskan hubungan antara kinerja perusahaan dengan 

business exit dari sudut pandang personal, yaitu pemilik bisnis. Wennberg 

et al. (2010) berpendapat bahwa pemilik bisnis dapat exit dari bisnisnya, 

baik itu bisnis dengan kinerja yang baik maupun bisnis dengan masalah 

keuangan (financial distress) dengan dua alasan utama, yaitu : 

(1) Pilihan karir atau career choice 

Beberapa pemilik bisnis mempertimbangkan exit berdasarkan 

kesukarelaan. Ada saat dimana mereka dipaksa exit, yaitu ketika 

likuidasi, namun ada saat dimana mereka memutuskan exit sebagai 

pilihan karir yang ingin mereka ambil. Salah satu contoh exit 
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sebagai pilihan karir adalah ketika pemilik bisnis memutuskan 

untuk pensiun atau retire, dan menyerahkan pengelolaan bisnisnya 

kepada pihak lain. Pada keadaan ini, pemilik bisnis cenderung 

memiliki lebih banyak exit option untuk dipilih, terlebih lagi 

apabila kinerja perusahaannya menunjukkan hasil yang baik. 

DeTienne & Cardon (2010) berpendapat bahwa kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari pengalaman pemilik bisnis dalam 

menjalankan bisnisnya yang berpengaruh terhadap voluntary exit 

options yang dapat dipilih. 

(2) Likuidasi atau liquidation 

Pemilik bisnis yang dipaksa untuk exit cenderung tidak memiliki 

exit option selain likuidasi atau penutupan bisnisnya. Exit secara 

paksa biasanya diartikan sebagai ketidakmampuan bisnis tersebut 

dalam memberikan kinerja yang baik. Faktor kinerja perusahaan, 

seperti kas, leverage dan lainnya menentukan probabilitas exit dari 

sebuah bisnis. Studi dari Balcaen, Manigart, Buyze, dan Ooghe 

(2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi kinerja perusahaan 

akan memberikan pilihan exit yang lebih beragam bagi pemilik, 

dan sebaliknya, semakin rendah kinerja perusahaan akan 

memberikan pilihan exit yang lebih sedikit pula. Wennberg et al. 

(2010) menambahkan bahwa perusahaan dengan kinerja yang baik 

dapat memicu faktor yang berhubungan dengan strategic thinking 

dari entrepreneur dan berdampak pada hasil exit dari pilihan 
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tertentu. Sebaliknya, semakin buruk kinerja perusahaan dapat 

menghasilkan kegagalan dalam bisnis, yang juga dapat memicu 

niat atau intention untuk exit. 

b. Motivasi terhadap Business Exit 

Motivasi merupakan proses mempengaruhi seseorang agar melakukan 

sesuatu yang diinginkan (Alma, 2009). Sedangkan menurut G.R Terry 

(2008), motivasi adalah keinginan yang ada pada individu yang 

merangsangnya untuk melakukan sebuah tindakan. Jika dilihat dari 

pengertian tentang motivasi menurut para ahli, dapat diambil kesimpulan 

bahwa motivasi adalah sebuah dorongan dari dalam individu untuk 

melakukan hal-hal yang diinginkannya. Masih sedikit pembahasan atau 

studi tentang hubungan antara motivasi dan business exit, tapi dalam 

literatur entrepreneurship, motivasi berarti dorongan awal entrepreneur 

untuk melakukan bisnisnya. Ukuran motivasi dalam entrepreneurship 

dilihat dari mengapa pemilik bisnis termotivasi untuk melakukan kegiatan 

entrepreneurial. Menurut Iqbal (2015), ada 3 (tiga) kemungkinan 

motivasi yang mendasari pemilik bisnis memulai bisnis mereka :  

(1) Keharusan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari; (2) Peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan 

dan (3) Peluang untuk meningkatkan kekayaan dan kemudian 

menjualnya dimasa depan.  

 

Motivasi entrepreneur untuk exit berhubungan dengan motivasi saat 

awal membangun bisnisnya, dalam hal ini berarti entry (DeTienne et al., 

dalam Wennberg, 2014). Contoh yang dikemukakan Wennberg (2014) 

adalah pemilik bisnis yang memulai bisnisnya untuk menambah 
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pendapatan, memiliki kecenderungan untuk meninggalkan bisnisnya 

apabila tambahan pendapatan sudah didapat sesuai jumlah yang 

diinginkan. Maka, perlu diteliti lebih lanjut mengenai hubungan antara 

motivasi terhadap business exit apabila telah ditemukan sebelumnya studi 

tentang exit yang dipengaruhi oleh entry atau motivasi awal entrepreneur 

untuk memulai bisnisnya. 

c. Exit Intention terhadap Business Exit 

Pengertian intensi atau intention menurut Engel et al. (1999) adalah 

kompetensi individu yang mengacu pada keinginan untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu. Ada 2 (dua) model teori yang relevan terhadap 

konteks intention, yaitu Theory of Planned Behavior (TPB) yang 

dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Shapero’s Entrepreneurial Event 

(SEE) yang dikembangkan oleh Rich Shapero, kedua model ini diteliti 

dan dibahas oleh Krueger et al. (2000) 

(1) Theory of Planned Behavior (TPB) 

 TPB adalah salah satu teori yang banyak digunakan dalam studi 

enterpreneurial behavior, dan penelitian-penelitian terdahulu telah 

membuktikan kegunaannya bagi studi business exit (Krueger et al., 

2000, Leroy et al., 2007, 2010). Menurut Ajzen (2006), ada tiga (3) 

determinan dari intensi, yaitu : 
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(a) Sikap terhadap perilaku 

Menurut Ajzen (2005), sikap terhadap perilaku didefinisikan 

sebagai derajat penilaian individu, baik itu positif atau negatif 

terhadap suatu perilaku. Lebih lanjut lagi Ajzen (2005) juga 

menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan suatu 

fungsi yang didasarkan pada belief yang selanjutnya disebut 

dengan behavioral beliefs. Sehingga, ketika individu memiliki 

penilaian bahwa perilaku yang dilakukan akan menghasilkan 

konsekuensi yang positif, maka individu tersebut akan cenderung 

bersikap favorable. Begitupula sebaliknya, individu tersebut akan 

semakin bersikap unfavorable ketika penilaian terhadap perilaku 

yang dilakukan menghasilkan konsekuensi negatif (Ajzen, 2005). 

(b) Norma subjektif 

Norma subjektif menurut Ajzen (2005) adalah persepsi 

individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku. Respon orang lain adalah penentu dari 

perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Ajzen (2005) 

berpendapat bahwa norma subjektif didasarkan oleh normative 

beliefs, yaitu belief mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan 

pihak lain sebagai respon atas perilaku individu dan dapat 

mengarah pada penghargaan atau hukuman yang diterima oleh 

individu tersebut. Sehingga, tekanan sosial akan muncul ketika 

individu tersebut mempersepsikan bahwa rujukan sosialnya 
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merekomendasikan untuk melakukan suatu perilaku, dan 

sebaliknya. 

(c) Perceived behavioral control 

Ajzen (2006) menjelaskan bahwa persepsi tentang kontrol 

perilaku (perceived behavioral control) adalah persepsi individu 

mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu 

perilaku. Selanjutnya, perceived behavioral control ini didasarkan 

oleh control beliefs, yaitu belief individu mengenai faktor 

pendorong dan penghambat untuk melakukan suatu perilaku yang 

didasarkan pada pengalaman terdahulu, informasi yang dimiliki 

hasil observasi atas diri sendiri  maupun orang lain yang dikenal 

oleh individu tersebut. Sehingga, semakin individu merasakan 

bahwa faktor pendukung yang diterima lebih banyak dibandingkan 

faktor penghambat, maka  individu tersebut akan cenderung 

mempersepsikan diri untuk dapat dengan mudah melakukan 

perilaku tersebut. Sebaliknya, semakin individu tersebut 

merasakan bahwa faktor penghambat yang lebih dominan 

dibandingkan faktor pendorong, maka persepsi individu tersebut 

adalah kesulitan untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2006). 

Pada konteks business exit, TPB menghasilkan 3 (tiga) variabel 

yang dapat meramalkan exit, yaitu : (1) perilaku pemilik bisnis yang 

relevan terhadap salah satu pilihan exit yang menjadi keinginan 

pribadi (personal attitude); (2) kemampuan penerimaan sosial yang 
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terkait dengan pilihan exit tertentu atas grup normative reference 

(subjective norm); dan (3) persepsi atas mudah atau sulit yang 

berkaitan dengan kemungkinan dalam pemilihan jenis exit tertentu 

(van Teefelen, 2013). 

 

(2) Shapero’s Entrepreneurial Event (SEE) 

 Model yang digunakan dalam SEE lebih cenderung membahas 

mengenai entrepreneurial entry daripada exit. Krueger et al. (2000) 

berpendapat bahwa model SEE didasarkan oleh sebuah ide dimana 

intensi untuk mengawali bisnis diperoleh dari persepsi individu atas 

keinginan (desirability), kemungkinan (feasibility), dan 

kecenderungan (propensity) untuk bertindak berdasarkan peluang. 

Perceived desirability mengarah kepada ketertarikan pribadi untuk 

memulai sebuah bisnis; perceived feasibility adalah derajat 

kepercayaan diri individu atas kemampuannya menghadapi fenomena 

tertentu seperti contoh memulai bisnis; propensity berarti keinginan 

individu untuk bertindak atas fenomena tertentu (Krueger et al. 2000). 

Lebih jauh dijelaskan bahwa adanya kemiripan antara SEE dan TPB 

dalam hal elemen-elemen yang secara konseptual terkait dengan 

keberhasilan diri (self-efficacy), seperti contoh, perceived behavioral 

control dalam TPB diasosiasikan seperti perceived feasibility dalam 

SEE, dan ukuran perilaku (attitude measure) dalam TPB serupa 

dengan konsep perceived feasibility dalam SEE. 
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Business exit adalah salah satu contoh dari intensi dan tindakan 

terencana yang digerakkan oleh variabel tertentu. Menurut DeTienne & 

Cardon (2010), pemilik bisnis memiliki keinginan untuk exit dipengaruhi 

oleh pengalaman entrepreneurial terdahulu mereka, pengalaman industri, 

usia dan tingkat pendidikan. 

 

5. Memahami Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia 

a. Konsep Umum UKM 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan ketiga jenis usaha 

tersebut secara terpisah berdasarkan kriteria yang tercantum pada pasal 6, 

sebagai berikut : 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha 

Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria yang 

dimaksud adalah : 

(a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, atau 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang : 

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha, atau 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 
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banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, yaitu : 

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha, atau 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 

milyar rupiah). 

 

Berikut ini disajikan tabel perbandingan kriteria Usaha Mikro, Kecil, 

dan menengah sesuai UU RI No. 20 Tahun 2008 : 

Tabel 1.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

Ukuran 

Usaha 

Kriteria 

Aset Bersih Hasil Penjualan Tahunan 

Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Kecil >50 juta dan ≤500 juta* >300 juta dan ≤2,5 milyar* 

Menengah >500 juta dan ≤10 milyar* >2,5 milyar dan ≤50 milyar* 

Keterangan :  

* = tidak termasuk tanah dan bangunan 

 Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 

 

b. Peranan UKM terhadap Perekonomian Indonesia 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 

merupakan krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia, terutama 
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pada masa Orde Baru. Krisis ini mengakibatkan menurunnya nilai tukar 

rupiah terhadap dolar, banyak bank dilikuidasi, dan sektor riil 

menunjukkan banyaknya usaha-usaha besar yang bankrut (Sugiyono 

dalam Prasatiany, 2015). Namun ditengah krisis ekonomi tersebut, UKM 

bertahan dengan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

perekonomian Indonesia. Menurut Partomo dan Soejodono dalam 

Prasastiany (2015), UKM dapat bertahan selama krisis ekonomi karena 

beberapa hal, yaitu : 

1) Sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa 

dengan tingkat elastisitas permintaan terhadap penghasilan atau 

pendapatan rendah. 

2) Sebagian besar UKM tidak mengandalkan modal pinjaman dari 

perbankan, melainkan menggunakan modal sendiri. Sehingga, 

ketika krisis ekonomi berdampak terhadap aktivitas perbankan 

yang menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman bank, 

kegiatan dan kinerja UKM tidak terpengaruh. 

3) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi 

disektor formal meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia 

selama 1997-1998. PHK tersebut akhirnya memaksa para 

penganggur untuk memasuki sektor informal, yaitu dengan 

melakukan kegiatan usaha berskala kecil yang mengakibatkan 

peningkatan jumlah UKM saat itu. 



32 
 

Kontribusi UKM sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 

Pertama, UKM dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi 

pengangguran. Semakin banyak UKM yang didirikan oleh masyarakat 

berarti semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang ditawarkan dan 

semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja. Pengangguran yang 

disebabkan oleh PHK di sektor formal, seperti perusahaan-perusahaan 

besar dapat berkurang apabila para penganggur beralih ke usaha informal 

dan membangun usaha mereka sendiri. Atau setidaknya, mereka bisa tetap 

menjadi pekerja pada UKM-UKM yang telah ada. Pertumbuhan UKM dan 

pelaku usahanya saat ini semakin meningkat, hal ini dapat memberikan 

dampak baik bagi perekonomian Indonesia. Data dari Dinas Koperasi dan 

UMKM Indonesia pada tahun 2013, peningkatan jumlah UKM dari tahun 

2012-2013 saja sebanyak 10% atau lebih dari 27.000 unit usaha. 

Peningkatan jumlah pelaku usaha dari 2012-2013 sebesar 44% atau lebih 

dari 1,6 juta pelaku usaha. 

Kontribusi kedua, UKM dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto 

(PDB) negara. PDB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui 

kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode. PDB pada dasarnya 

adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu negara atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu. Dua macam 

PDB menurut BPS 2013, yaitu PDB atas dasar harga berlaku yang 

digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dan PDB atas 
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dasar harga konstan yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Data dari Dinas Koperasi dan 

UMKM menunjukkan peningkatan PDB atas dasar haraga berlaku dari 

tahun 2012-2013 sebesar 20% atau sekitar 194.000 milyar dan PDB atas 

dasar harga konstan sebesar 21% atau sekitar 68.000 milyar.  
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