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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Jiwa Kewirausahaan 

1. Pengertian Jiwa Kewirausahaan 

Menurut Sumarti (2008) menyatakan bahwa kewirausahaan 

adalah merupakan jiwa yang bisa dipelajari dan diajarkan. Jiwa 

kewirausahaan seseorang tercermin pada berbagai hal misalnya 

kemampuan kepemimpinan, kemandirian (termasuk di dalamnya adalah 

kegigihan), kerja sama dalam tim, kreatifitas, dan inovasi. Proses kreatif 

dan inovatif erat hubungannya dengan entrepreneurship 

(kewirausahaan). 

Menurut Zimerrer (Sumarti, 2008), kewirausahaan 

(entrepreneurship) adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan inovasi 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan.  

Berbeda dengan pendapat Zimerrer, menurut Prawirokusumo 

(Sumarti, 2008) mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang 

melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan 

mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan 

peluang dan perbaikan hidupnya, sedangkan Alma (Sumarti, 2008) 

menyatakan bahwa wirausaha lebih menekankan pada jiwa, semangat, 

kemudian diaplikasikan dalam segala aspek bidang kehidupan. 
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Sedangkan Peter F. Drucker (Dr. Kasmir, 2011) mengatakan 

bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda.  

Menurut Frinces (2010) wirausaha atau entrepreneur yang 

berasal dari kata bahasa Perancis entreprendre yang berarti melakukan 

(to undertake) atau mencoba (trying). Dalam bahasa Indonesia yang 

sederhana wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan (an 

ability) yang di dalamnya termasuk dalam artian ‘usaha’ (effort), 

aktivitas, aksi, tindakan dan lain sebagainya untuk menyelesaikan suatu 

tugas (task). 

Osborne & Gaebler (Wibowo, 2011) mengatakan bahwa dalam 

perkembangan dunia dewasa ini dituntut pemerintah yang berjiwa 

kewirausahaan (Entrepreneurrial Governement). Dengan memiliki jiwa 

kewirausahaan maka birokrasi dan instansi akan memiliki inovasi, 

optimisme dan berlomba untuk menciptakan cara-cara baru yang lebih 

efisien, efektif, inovatif, fleksibel dan adaptif. 

Menurut  Hartanti (2008) jiwa adalah sesuatu yang abstrak, yang 

dipelajari hanya pernyataan-pernyataan yang tampak dengan tubuh, atau 

gejala-gejala yang tampak sebagai gerak-gerik sehingga jiwa 

merupakan roh, setiap manusia mempunyai sifat dan gejala abstrak 

terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya. Dapat 

dikatakan bahwa jiwa merupakan sesuatu yang abstrak berada dalam 
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tubuh manusia yang berupa tingkah laku merupakan keseluruhan dari 

gejala, sifat dan peristiwa jiwa. 

Jiwa kewirausahaan adalah jiwa yang mampu menciptakan nilai 

tambah dari keterbatasan dalam upaya menciptakan nilai tambah, 

dengan menangkap peluang bisnis dan mengelola sumber daya untuk 

mewujudkannya. Hakekatnya modal tidak harus dalam bentuk uang. 

Otak kita yang kreatif adalah modal utama 24 untuk memulai usaha. 

Jaringan persahabatan (network) juga termasuk modal (Hartanti, 2008). 

Jiwa kewirausahaan yaitu merupakan nyawa kehidupan dalam 

kewirausahaan yang pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku 

kewirausahaan yang ditunjukkan melalui sifat, karakter, dan watak 

seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif 

ke dalam dunia nyata secara kreatif  (Hartanti, 2008). 

Dari beberapa uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

Jiwa Kewirausahaan merupakan jiwa kemandirian seseorang yang 

kemudian untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha 

yang dihasilkan dari kreativitas, inovasi, dan lain-lain kemudian selalu 

memiliki optimisme yang tinggi dalam melakukan segala hal.  

2. Dimensi Jiwa Kewirausahaan 

Menurut Fatkhurrahman (2016) dapat dijelaskan bahwa dimensi 

kewirausahaan antara lain: Kemamuan kuat untuk berkarya (utamanya 

bidang ekonomi) dengan semangat mandiri; mampu membuat 

keputusan yang tepat dan berani mengambil resiko; kreatif dan inovatif; 
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tekun, teliti, dan produktif; serta berkarya dengan semangat 

kebersamaan dan etika bisnis yang sehat.  

3. Ciri-ciri Jiwa Kewirausahaan 

Menurut Rianto (2013) ciri-ciri jiwa kewirausahaan sebagai 

berikut:  

a) Mempunyai spirit yang tegas untuk memimpikan keberhasilan 

usahanya. Boleh dikatakan, pengusaha adalah pemimpi, dia 

selalu berusaha merealisasikan mimpi. 

b) Berani menanggung resiko baik resiko kegagalan maupun 

resiko sukses dari usaha yang digelutinya. 

c) Gigih dan bekerja keras. Ia selalu berprinsip bahwa hanya 

dengan bekerja keras dan gigih maka usahanya akan bisa 

berkembang jauh ke depan. 

d) Selalu antusias dan energik dalam menghadapi tantangan, dalam 

merencanakan, memulai, membangun dan mengembangkan 

usaha yang digelutinya. 

e) Memiliki prinsip dan jiwa self confident yang tinggi. Ia selalu 

meyakini dirinya dalam menjalani usaha-usaha meskipun b dia 

berada di tempat yang masih asing baginya. Namun demikian ia 

juga mampu menyerap dan mendengarkan pendapat orang lain. 

Pendapat dan saran orang lain yang lebih berpengalaman dalam 

bisnis dapat dijadikan acuan. Meskipun demikian, biasanya 

tidak seluruh saran dan pendapat tersebut sesuai dengan bisnis 
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yang sedang dikembangkan; karena the nature dan lingkungan 

bisnis yang dikembangkan belum tentu sama dengan orang lain. 

f) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik sehingga 

memberikan kenyamanan bagi mitra atau lingkungan bisnisnya. 

g) Selalu yakin dan berani untuk mencoba mengembangkan usaha 

yang baru. 

h) Mampu memahami kebutuhan orang lain sehingga dijadikan 

sebagai peluang bagi bisnisnya. 

i) Selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa dan menyerah 

setiap ada kegagalan dan kendala dalam menjalankan usahanya. 

j) Berusaha meningkatka (Sumantri, 2000)n pengetahuannya. 

Seorang wirausaha yang sukses tidak pernah merasa puas, dia 

selalu merasa kurang dan kurang sehingga ia selalu tertantang 

untuk dapat mengasah dan meningkatkan pengetahuannya. 

k) Memiliki kemampuan untuk memimpin. Setidaknya menjadi 

pemimpin bagi dirinya dalam mengambil keputusan yang 

terkait dengan usahanya. Seorang pembaharu (innovator). Ia 

seringkali berpikiran jauh kedepan dan sangat kreatif dalam 

melihat suatu peluang usaha yang baru. 

l) Memiliki dedikasi yang kuat dan menularkan dedikasinya 

kepada setiap karyawan di lingkungan bisnisnya. 
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m) Memiliki komitmen yang kuat terhadap bisnis yang 

dikembangkannya; terhadap karyawannya; dan terhadap 

pelanggannya. 

n) Mencintai bisnis yang dibangunnya dan menebarkan benih cinta 

itu kepada setiap orang yang berhubungan dengan bisnisnya 

sehinga produk dan jasa yang dihasilkannya dicintai dan dicari 

oleh setiap orang. 

o) Mengejar dan memastikan keberhasilan. Keberhasilan baginya 

bukan sekedar keuntungan financial tapi juga kepuasan bathin 

atas keberhasilan yang telah dikerjakannya. 

p) Setelah sukses untuk usaha yang baru, orang yang memiliki jiwa 

kewirausahaan tidak berhenti disitu. Ia akan mengembangkan 

lagi usaha yang ada atau mencoba usaha lain sebagai tambahan 

atau secepatnya beralih ke usaha lain jika usaha sebelumnya 

dianggap gagal. 

Pendapat Sumantri (2000) bahwa orang-orang yang memiliki 

jiwa dan sikap kewirausahaan yaitu : 

a. Percaya diri (yakin, optimis dan penuh komitmen) 

Percaya diri dalam menentukan sesuatu, percaya diri dalam 

menjalankan sesuatu, percaya diri bahwa kita dapat mengatasi 

berbagai resiko yang dihadapi merupakan faktor yang mendasar 

yang harus dimiliki oleh wirausaha. Seseorang yang memiliki jiwa 

wirausaha merasa yakin bahwa apa-apa yang diperbuatnya akan 
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berhasil walaupun akan menghadapi berbagai rintangan. Tidak 

selalu dihantui rasa takut akan kegagalan sehingga membuat dirinya 

optimis untuk terus maju. 

Menurut Hakim (2005) ciri-ciri orang yang memiliki rasa 

percaya diri sebagai berikut: selalu bersikap tenang dalam 

mengerjakan sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang 

memadai, mampu menetralisir ketegangan yang muncul didalam 

berbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang menunjang 

penampilannya, memiliki kesadaran yang cukup, serta memiliki 

tingkat pendidikan formal yang cukup. 

b. Berinisiatif (energik dan percaya diri) 

Menunggu akan sesuatu yang tidak pasti merupakan sesuatu 

yang paling dibenci oleh seseorang yang memiliki jiwa wirausaha. 

Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan yang penuh dengan 

perubahan dan persoalan yang dihadapi, seorang wirausaha akan 

selalu berusaha mencari jalan keluar. Mereka tidak ingin hidupnya 

digantungkan pada lingkungan, sehingga akan terus berupaya 

mencari jalan keluarnya (berusaha mandiri). 

c. Memiliki motif berprestasi (berorientasi hasil dan berwawasan ke 

depan) 

Motif ini disebut juga sebagai need for echievment adalah 

suatu kebutuhan untuk dapat bersaing atau melampaui standard 

pribadi. Orang-orang yang memiliki motif berprestasi adalah yang 

Pengaruh Hardiness Terhadap…, Zhafira Riz Gusningtyas, Fakultas Psikologi, UMP, 2018 
 



 

13 
 

menyenangi situasi dimana ia mamikul tanggung jawab pribadi atas 

segala perbuatannya, kemudian berusaha mencari umpan balik 

terhadap perbuatannya. Tidak hanya itu, orang yang memiliki motif 

berprestasi tinggi juga dapat dilihat dalam menentukan tujuan 

prestasinya yang kemudian memilih resiko yang akan dihadapi, 

serta berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru dan kreatif. 

d. Memiliki jiwa kepemimpinan (berani tampil berbeda dan berani 

mengambil resiko dengan penuh perhitungan) 

Leadership atau kepemimpinan merupakan faktor kunci 

menjadi wirausahawan sukses. Berani tampil ke depan menghadapi 

sesuatu yang baru walaupun penuh resiko. Keberanian ini tentunya 

dilandasi perhitungan yang rasional. Seorang yang takut untuk 

tampil memimpin dan selalu melemparkan tanggung jawab kepada 

orang lain, akan sulit meraih sukses dalam berwirausaha. Sifat-sifat 

tidak percaya diri, minder, malu yang berlebihan, takut salah dan 

merasa rendah diri adalah sifat-sifat yang harus ditinggalkan dan 

dibuang jauh-jauh dari diri kita apabila ingin meraih sukses dalam 

berwirausaha. 

e. Suka tantangan 

Sering membaca atau menyaksikan beberapa kasus 

mundurnya seorang manajer atau eksekutif dari suatu perusahaan. 

Sebagian dari manajer ternyata merasa jenuh terus menerus 

mengemban tugas rutin yang entah kapan berakhirnya. Manajer 
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membutuhkan kehidupan yang lebih dinamis yang selama ini belum 

terdapat di perusahaan tempat karyawan bekerja. “Berwirausaha” 

ternyata menjadi pilihan sebagian besar manajer yang sengaja keluar 

dari kemapanannya di perusahaan. Ternyata begitu banyak variasi 

pekerjaan dan perubahan yang sangat menantang dalam dunia 

wirausaha. 

B. Hardiness 

1. Pengertian Hardiness 

Menurut Sukmono (2009) hardiness sebagai suatu ketahanan 

psikologis yang dapat membantu dalam mengelola stress. Hardiness 

merupakan tipe kepribadian yang penting dalam perlawanan terhadap 

stress. 

Schultz (Nurtjahjanti & Ratnaningsih, 2011) menjelaskan 

bahwa individu yang memiliki tingkat hardiness yang tinggi memiliki 

sikap yang membuat mereka lebih mampu dalam melawan stres. 

Individu yang memiliki hardiness yang rendah dalam kondisi memiliki 

ketidakyakinan akan kemampuan dalam mengendalikan situasi. 

Individu dengan hardiness yang rendah memandang kemampuannya 

rendah dan tidak berdaya serta diatur oleh nasib. Penilaian tersebut 

menyebabkan kurangnya pengharapan, membatasi usaha dan mudah 

menyerah ketika mengalami kesulitan sehingga mengakibatkan 

kegagalan. 
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Kreitner dan Kinicki (Nurtjahjanti & Ratnaningsih, 2011) 

menyebutkan bahwa hardiness melibatkan kemampuan secara sudut 

pandang atau secara keperilakuan mengubah stressor yang negatif 

menjadi tantangan yang positif. Merujuk pada beberapa penjelasan di 

atas, dapat disimpulkan bahwa hardiness adalah karakteristik 

kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk mengendalikan 

kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan memberikan makna 

positif terhadap kejadian tersebut sehingga tidak menimbulkan stres 

pada individu yang bersangkutan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

hardiness merupakan kepribadian yang mampu mengendalikan emosi 

pada saat stres atau lawan dari stres sendiri, dengan kata lain dapat 

membawa pengaruh yang baik dan positif di dalam kehidupannya, serta 

memunculkan rasa tertantang dalam terhadap apa yang terjadi sehari-

hari. 

2. Aspek-aspek Hardiness 

Berbagai penelitian tentang hardiness merujuk pada aspek-

aspek yang dibangun oleh Kobasa & Maddi (2005), meliputi: 

a. Komitmen (commitment)  

Komitmen mencerminkan sejauhmana seorang individu terlibat 

dalam apapun yang sedang ia lakukan. Orang yang berkomitmen 

memiliki suatu pemahaman akan tujuan dan tidak  menyerah di 
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bawah tekanan karena mereka cenderung menginvestasikan diri 

mereka sendiri dalam situasi tersebut. 

b. Kontrol (control)  

Kontrol melibatkan keyakinan bahwa individu mampu 

mempengaruhi kejadian-kejadian dalam hidupnya. Orang-orang 

yang memiliki ciri ini lebih cenderung meramalkan peristiwa yang 

penuh stres sehingga dapat mengurangi keterbukaan mereka pada 

situasi yang menghasilkan kegelisahan. Selanjutnya, persepsi 

mereka atas keadaan terkendali dan mengarahkan ”hal-hal 

internal” untuk menggunakan strategi penanggulangan yang 

proaktif. 

c. Tantangan (challenge)  

Tantangan merupakan keyakinan bahwa perubahan merupakan 

suatu bagian yang normal dari kehidupan. Oleh karena itu, 

perubahan dipandang sebagai suatu kesempatan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan dan bukan sebagai ancaman pada 

keamanan.  
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C. PKL (Pedagang Kaki Lima) 

1. Pengertian PKL (Pedagang Kaki Lima) 

Menurut Wibawanto & Prasetya (2008) Pedagang kaki lima 

yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu 

dikembangkan disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

Istilah pedagang kaki lima cenderungannya memang negatif, artinya 

bahwa kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan 

terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi 

dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber 

perekonomian masyarakat bisa berkembang.  

Pada setiap daerah di seluruh Indonesia keberadaan PKL 

(Pedagang Kaki Lima) masih menjadi momok yang memprihatinkan 

sebagai ujung tombak perekonomian. Ini berkaitan dengan tanggapan 

negatif dari masyarakat tertentu yang terusik dengan keberadaan PKL, 

dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah terhadap ketertiban 

dan keindahan daearah perkotaan (Wibawanto & Prasetya, 2008). 

Menurut Breman (Wibawanto & Prasetya, 2008), pedagang 

kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang 

berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang 

terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam 

sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan 

tidak trampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan 

hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada batas-batas tertentu. 
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2. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Menurut Wirosardjono (Wibawanto & Prasetya, 2008)  

pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-

kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut: 

a. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan 

maupun penerimaannya. 

b. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan 

yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering 

dikategorikan liar ). 

c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya 

kecil dan diusahakan dasar hitung harian. 

d. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.  

e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan 

usaha-usaha yang lain. 

f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. 

g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga 

secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga 

kerja. 

h. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang 

sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari 

daerah yang sama. 
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i. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan 

sebagainya. 

j. Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan 

mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai 

yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya. 

 

D. Kerangka Berfikir 

Berwirausaha pada PKL terdapat beberapa situasi-situasi yang 

harus dihadapi, salah satunya adalah relokasi. Dengan adanya relokasi 

seharusnya yang dibutuhkan adalah adanya percaya diri, berinisiatif, 

memiliki motif berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, dan suka 

tantangan, namun yang terjadi dilapangan PKL justru takut kehilangan 

pelanggan, menurunnya pendapatan, dan sampai tidak mau berjualan 

kembali. Hal tersebut berarti bahwa jiwa kewirausahaan dari PKL tersendiri 

lemah, seharusnya dengan adanya relokasi tidak membuat PKL mengaluh, 

maka terdapat hardiness (pantang menyerah) yang dapat mempengaruhi 

PKL tidak bermasalah untuk berjiwa kewirausahaannya.  

Jiwa Kewirausahaan merupakan jiwa kemandirian seseorang yang 

kemudian untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha yang 

dihasilkan dari kreativitas, inovasi, dan lain-lain kemudian selalu memiliki 

optimisme yang tinggi dalam melakukan segala hal. Berdasarkan penjelasan 

tersebut bahwa jiwa kewirausahaan berkaitan dengan hardiness, hardiness 

adalah karakteristik kepribadian yang melibatkan kemampuan untuk 

Pengaruh Hardiness Terhadap…, Zhafira Riz Gusningtyas, Fakultas Psikologi, UMP, 2018 
 



 

20 
 

mengendalikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan 

memberikan makna positif terhadap kejadian tersebut sehingga tidak 

menimbulkan stres pada individu yang bersangkutan. 

Hasil penelitian dari Dewi (2013) menyatakan bahwa seorang 

yang ingin sukses dalam berwirusaha maka harus memiliki jiwa 

kewirausahaan yang berupa kerja keras, mampu berfikir kreatif dan inovatif. 

Hal tersebut terlihat dari sikap optimisme responden (pedagang) yang 

mempunyai pandangan ke depan serta mau bekerja keras dan berani 

mengambil resiko demi mengembangkan usaha yang telah dijalani. 

Berdasarkan hasil penelitian Moordiningsih (2012) bahwa aspek-

aspek mental yang diperlukan saat mengelola ataupun berproses 

menjalankan wirausaha, terutama adalah sikap pantang menyerah, ulet, 

kombinasi keberanian dan sikap saba, ramah serta ikhlas dalam menjalani 

proses. Kondisi ini terkait dengan harapan, perasaan tentang keyakinan atau 

keraguan dalam pencapaian tujuan. Jika seseorang yakin, maka yang terjadi 

adalah tidak adanya tindakan atau usaha yang dilakukan. Sikap pantang 

menyerah dan sabar adalah bagian dari keyakinan terhadap hasil, sehingga 

usaha-usaha akan terus dilakukan untuk mencapai tujuan berwirausaha. 

Berdasarkan uraian di atas Kepribadian Hardiness dapat 

mendorong munculnya Jiwa Kewirausahaan karena para PKL yang 

memiliki optimisme dan memberikan dampak positif dalam menjalankan 

pekerjaannya setiap hari. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah di uraikan, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: Ada pengaruh Hardiness terhadap Jiwa 

Kewirausahaan pada PKL (Pedagang Kaki Lima) Di Purwokerto Timur. 
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