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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1.1 Self Leadership 

Self leadership merupakan proses untuk membangun pengarahan diri dan 

motivasi diri, terutama dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas pekerjaan yang 

penting serta kompleks. Self leadership adalah proses mempengaruhi diri sendiri untuk 

membangun self direction dan self motivation yang diperlukan untuk menghasilkan 

kinerja yang baik (Manz, 1986). El-Annan (2013); aini dkk (2015) self leadership dapat 

membuat penggunanya memiliki visi, inovasi dan bersikap proaktif. Visi karena itu 

yang menentukan arah dimana individu bermaksud untuk menyelaraskan dirinya dalam 

waktu dekat; inovasi karena individu muncul dengan cara baru sesuai dengan selera dan 

preferensi individu, mekanisme penghargaan, bersikap proaktif karena strategi 

mendorong individu untuk berpikir dengan cara tertentu, sehingga memberikan tekanan 

yang mendorong individu dengan cara tertentu yang menciptakan kinerja yang 

kompetitif. 

Self Leadership melibatkan keteguhan orang mengerahkan diri untuk mencapai 

motivasi diri dan pengarahan diri sendiri yang diperlukan untuk berperilaku dengan cara 

yang diinginkan. Penggunaan strategi kepemimpinan mandiri memfasilitasi persepsi 

kontrol dan tanggung jawab yang secara positif mempengaruhi hasil kinerja Tiga 

kategori kepemimpinan self-leadership yang berbeda namun saling melengkapi 

mempengaruhi hasil selanjutnya: strategi yang berfokus  



1. Behavior-focused strategies merupakan strategi berfokus pada perilaku 

merupakan strategi yang mengacu pada perilaku spesifik yang berfokus 

pada penilaian diri, penghargaan diri, dan disiplin diri. Contohnya 

termasuk mengidentifikasi perilaku spesifik untuk meningkatkan atau 

memodifikasi, melakukan analisis diri untuk mengidentifikasi tujuan 

jangka panjang, mengidentifikasi dan menerapkan penghargaan motivasi 

secara mandiri, mengurangi pola kebiasaan sendiri, dan mempraktikkan 

perilaku yang diinginkan. 

2. Natural reward strategies; merupakan strategi yang berkaitan dengan 

persepsi dan pengalaman positif yang terkait dengan tugas yang harus 

diselesaikan. Ini termasuk komitmen terhadap, kepercayaan, dan 

kenikmatan pekerjaan untuk nilainya sendiri;. Strategi penghargaan 

alami termasuk mencari aktivitas kerja yang menyenangkan dan 

menyenangkan. Individu dapat memfasilitasi strategi penghargaan alami 

dengan memodifikasi persepsi atau perilaku yang terkait dengan kinerja 

tugas sehingga meningkatkan kompetensi yang dirasakan, pengendalian 

diri, atau tanggung jawab tugas.  

3. Constructive thought pattern strategie merupakan Strategi pola pikir 

yang konstruktif berfokus pada pembentukan dan perubahan pola pikir 

dengan cara yang diinginkan. Empat strategi ini dapat digunakan untuk 

mengubah pola berpikir: analisis diri dan peningkatan sistem 

kepercayaan; mental imagery dari kinerja positif; self-talk positif untuk 



memfasilitasi kinerja; dan menggunakan script positif di tempat yang 

tidak efektif. 

Robbins (2006) memaparkan bahwa self leadership merupakan serangkaian 

proses yang digunakan individu untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Asumsi 

dasar dibalik kepemimpinan diri (self leadership) adalah bahwa individu dikatakan 

bertanggung jawab, dapat dan mampu membangun dan mengembangkan inisiatif,  bila 

tanpa ada tekanan dari atas dan pihak eksternal, tetap terbangun kesadaran untuk 

melakukannya. Mereka dapat memantau dan mengendalikan perilakunya sendiri. 

Self leadership adalah sifat kepemimpinan diri untuk membuatnya berhasil 

dalam memimpin. Kepemimpinan diri akan berhasil dengan mensyukuri kekuatan-

kekuatan yang dimiliki. Tanda kesyukuran terhadap kekuatan diri yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan membutuhkan dukungan dari potensi diri dengan jalan membuat tujuan 

yang jelas, menciptakan rencana tindakan, menunjukkan cara melakukan tujuan, 

memperjelas peran, membuat jadwal waktu, menetapkan prioritas serta mengawasi dan 

mengevaluasi pekerjaan serta memberikan masukan (Ken Blanchand, 2006).  

Karakteristik kepemimpinan diri adalah memahami diri, mengelola diri, dan 

mengembangkan diri secara terus menerus (Rosiman, 2008). Memahami diri adalah 

memahami proses yang terjadi dalam diri; melakukan perenungan potret diri/ penilaian 

diri/self assessment(memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri sendiri); 

mengenal diri dari orang lain dengan cara melakukanfeedback(umpan balik), meminta 

masukan dan saran dari orang-orang yang sering berinteraksi; dan kemampuan 

mengelola diri. 



1.1.1 Indikator Self Leadership 

Neck P Christopher and J FM( 1994) baru-baru ini diusulkan dalam literatur perilaku 

organisasi bahwa karyawan dalam organisasi dapat mempengaruhi atau memimpin 

mereka dengan menggunakan strategi kognitif tertentu. konsep ini, berlabel Thought self 

leadership (TSL) mencoba untuk memperluas proses kepemimpinan diri yang 

diperkenalkan oleh Manz. Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam houghton and neck 

(2002) yang melanjutkan penelitian itu mengatakan bahwa self leadership memiliki 

indikator self talk, mental imagery, belief and assumptions yang meliputi.  

1. Mental imagery mengacu pada membayangkan kinerja sebuah tugas 

yang berhasil sebelum benar-benar selesai. Misalnya, manajer yang 

diminta untuk membuat presentasi publik berpotensi meningkatkan 

kinerja presentasi mereka dengan memvisualisasikan selesainya 

presentasi yang sukses di benak mereka sebelum benar-benar dilakukan. 

Kembali ke contoh kita, akuntan secara mental bisa membayangkan 

dirinya berhasil berinteraksi dengan sesama pekerja dan klien, menikmati 

proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, dan merasakan suatu 

tujuan dalam pekerjaannya dalam hal yang membantunya dalam Neck P 

Christopher and J FM( 1994). Mental imagery mengacu kepada simbol, 

penetapan mental, pengalaman diri sendiri/oranglain yang membuat 

suatu kinerja serasa telah terjadi dalam houghton and neck (2002) 

2. Self-talk, atau self-verbalizations, dapat didefinisikan secara sederhana 

seperti yang diam-diam kita katakan pada diri kita sendiri. Pembicaraan 



sendiri telah disarankan sebagai alat yang mempengaruhi diri sendiri 

untuk meningkatkan efektivitas pribadi karyawan dan manajer. 

Penelitian menunjukkan bahwa self talk sesuai dengan keadaan 

emosional, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku dan kognisi. 

Akibatnya, seorang karyawan mungkin dapat meningkatkan sikapnya 

tentang pekerjaannya dengan mengendalikan keadaan emosionalnya. 

Telah dinyatakan bahwa hal ini dapat dicapai melalui perubahan dialog 

internal karyawan dalam Neck P Christopher and J FM( 1994). Self talk 

yang positif dan inovatif dapat membuat menghilangkan pikiran negatif, 

self talk sering dilakukan pada tempat yang sesuai dapat menginstruksi, 

dan secara teratur berpengaruh kepada kinerja dalam houghton and neck 

(2002). 

3. Belief and Assumptions dijabarkan bahwa beberapa masalah yang 

dialami individu dihasilkan dari pemikiran disfungsional. Pikiran 

terdistorsi ini didasarkan pada beberapa kesamaan keyakinan 

disfungsional dan asumsi yang diaktifkan oleh situasi yang berpotensi 

mengganggu. Menurut pandangan ini, individu dapat mengidentifikasi 

dan menghadapi keyakinan disfungsional mereka dan menggantinya 

dengan keyakinan yang lebih rasional dalam Neck P Christopher and J 

FM( 1994). Belief mempengaruhi bagaimana pengusaha memandang dan 

mendekati event. Self leadership mencakup apa yang diyakini individu 

dan bagaimana kepercayaan ini mempengaruhi pola pikir mereka. 



Apabila belief negatif terjadi akibat pemikiran negatif, dapat dilakukan 

pendekatan untuk merubahnya dengan cara self talk dalam houghton and 

neck (2002). 

Hal hal yang diatas dijabarkan mirip dengan proses penciptaan yang 

dikemukakan Byne (2011:53) hal pertama yang dilakukan adalah meminta, ketika 

dijabarkan kembali proses “meminta” dilaksanakan dengan mencari tau apa yang 

diinginkan, berkata kepada diri sendiri serta, serta membayangkan apa yang anda 

inginkan. Proses ini menegaskan tidak boleh terjadi kebimbangan akan hal yang terjadi 

di dunia ini. Proses meminta yang di jabarkan diatas mirip dengan proses self talk dan 

mental imagery. Dilanjutkan kepada proses kedua yang merupakan proses percaya, 

dalam proses ini dijabarkan anda dengan rileks percaya akan hal yang anda minta telah 

anda dapatkan merasakan apa yang anda minta, serta menggunakan nya dan walaupun 

itu dalam benak anda sendiri. Tahap kedua akan memicu menarik apa yang benar benar 

anda inginkan. 

2.2 Self Efficacy 

Bandura dalam (Mukhid; 2009). mendefinisikan self-efficacy sebagai judgement 

seseorang atas kemampuannya untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang 

mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Bandura menggunakan istilah self-efficacy 

mengacu pada keyakinan (beliefs) tentang kemampuan seseorang untuk 

mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian hasil. Dengan kata 

lain, selfefficacy adalah keyakinan penilaian diri berkenaan dengan kompetensi 

seseorang untuk sukses dalam tugas-tugasnya. Self efficacy diatas dijabarkan mirip 



dengan proses percaya yang dikemukakan byne (2011:58) dijelaskan kembali anda tidak 

perlu mengetahui kapan, bagaimana, mengapa hal yang anda inginkan akan terjadi. 

Anda hanya perlu percaya akan hal tersebut. Hal ini menjelaskan untuk tidak berfokus 

akan hambatan atau masalah yang terjadi, akan tetapi berfokus akan tujuan. Dilanjutkan 

kepada proses ketiga yaitu menerima, proses ini  adalah proses untuk menerima yang 

anda inginkan dan memikirkan apa yang anda inginkan telah sempurna. 

Bandura dalam (Mukhid; 2009). keyakinan self-efficacy merupakan faktor kunci 

sumber tindakan manusia (human egency), “apa yang orang pikirkan, percaya, dan 

rasakan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak”. Keyakinan/ efficacy juga 

mempengaruhi cara atas pilihan tindakan seseorang, seberapa banyak upaya yang 

mereka lakukan, seberapa lama mereka akan tekun dalam menghadapi rintangan dan 

kegagalan, seberapa kuat ketahanan mereka menghadapi kemalangan, seberapa jernih 

pikiran mereka merupakan rintangan diri atau bantuan diri, seberapa banyak tekanan 

dan kegundahan pengalaman mereka dalam meniru (copying) tuntunan lingkungan, dan 

seberapa tinggi tingkat pemenuhan yang mereka wujudkan. Wilson,ect (2007) 

menyatakan  

Perasaan efficacy yang kuat meningkatkan kecakapan seseorang dan 

kesejahteraan (well-being) dalam cara yang tak terbayangkan. Individu yang confident, 

memandang tugas-tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai daripada sebagai 

ancaman untuk dihindari (Mukhid; 2009). Mereka memiliki minat yang lebih kuat dan 

keasyikan yang mendalam pada kegiatan, menyusun tujuan yang menantang mereka, 

dan memelihara komitmen yang kuat serta mempertinggi dan mendukung usaha-usaha 



mereka dalam menghadapi kegagalan. Mereka lebih cepat memulihkan confident 

setelah mengalami kegagalan atau kemunduran. Self-efficacy yang tinggi membantu 

membuat perasaan tenang dalam mendekati tugas dan kegiatan yang sulit (Mukhid; 

2009). 

Gagasan tentang entrepreneur self efficacy didasarkan pada pendekatan sosio-

kognitif yang secara bersamaan mengkritisi interaksi dinamik di antara individu dan 

lingkungan sekitarnya dengan menjelaskan apa itu keterampilan kognitif, motivasional 

dan teridentifikasi yang identik dengan keputusan individu untuk mencapai aktivitas 

kewirausahaan yang inentrepreneurial (Drnovs ˇek; 2010), kami menunjukkan bahwa 

dimensi ESE dapat mencakup dua jenis keyakinan yang berbeda: keyakinan tujuan dan 

keyakinan kontrol. Efisiensi diri wirausaha mencakup setidaknya dua dimensi: jenis 

keyakinan tujuan (tugas / hasil), dan jenis kepercayaan kontrol (positif / negatif) yang 

ada dalam konteks proses start up bisnis. 

Forbes (2005)Self eficacy adalah penentu penting perilaku manusia. Individu 

cenderung menghindari tugas yang saat individu tersebut memiliki self efficacy yang 

rendah begitu pula sebaliknya. Selain itu, orang-orang dengan efisiensi tinggi cenderung 

tampil lebih baik dalam tugas-tugas yang mereka anggap sebagai kepercayaan dan 

kurang baik dalam tugas-tugas yang mereka yakini rendah diri. Tingkat self-efficacy 

yang tinggi, walaupun seringkali merupakan sumber efek menguntungkan (misalnya, 

peningkatan kinerja tugas, pembentukan tujuan yang menantang) tidak selalu 

menghasilkan hasil positif. Sebaliknya, di beberapa lingkungan (misalnya, yang sangat 

dinamis) - dan terutama bila dikombinasikan dengan tingkat optimisme tinggi, self 



efficacy yang tinggi dapat memberikan dampak yang merugikan daripada 

menguntungkan pada kinerja perusahaan. Rupanya, di lingkungan yang dinamis, 

kombinasi antara Self Efficacy yang tinggi dan optimisme disposisi yang tinggi 

hanyalah hal yang sangat bagus di mana para pengusaha khawatir. 

Dalam penelitian lanjutan houghton and neck (2002); godwin et al (2016) bahwa 

thought patterns disebut juga self efficacy merupakan hasil maintenance pola pikir 

akibat dampak dari self talk, mental imagery, beliefs and assumptions. Thought Patterns 

digambarkan sebagai "cara berpikir tertentu tentang pengalaman kita" dan sebagai "cara 

berpikir biasa". Pandangan ini berpendapat bahwa individu cenderung terlibat dalam 

rantai pikir negatif dan positif (cara berpikir kebiasaan) yang mempengaruhi reaksi 

emosional dan perilaku. Pikiran ini mengalir dalam pola berulang yang relatif konsisten 

saat dipicu oleh keadaan tertentu. TSL menunjukkan bahwa keyakinan dan asumsi, self-

talk dan citra mental saling mempengaruhi untuk menghasilkan pola pikir individu.  

2.2.1 Indikator Self Efficacy 

 Wilson,ect (2007); (Marlino & Wilson, 2003). Self Efficacy diukur dengan skala 

penilaian 6 item Percaya diri, Financial control, Inovasion, Meyakinkan, Management, 

and Risk taking Item dalam skala ini mewakili kompetensi yang terkait dengan 

kesuksesan bisnis/ kewirausahaan, dan dikembangkan berdasarkan wawancara pakar 

dengan pimpinan bisnis 

1. Percaya diri, kepercayaan dalam kemampuan untuk dapat menyelesaikan 

masalah 



2. Financial control, berperan sebagai Planning, Organizing, 

Actuating, dan Controlling keuangan 

3. Inovasion,  langkah-langkah untuk memulai dan memperbaiki produk dan 

gagasan. 

4. Meyakinkan, langkah langkah yang membuah diri dipercaya orang lain. 

5. Management, langkah langkah untuk mengontrol orang lain. 

6. Risk taking, langkah-langkah untuk membuat dan mengambil tanggung jawab 

atas keputusan. 

Wilson,ect (2007) menambahkan indikator percaya diri dalam self efficacy hasil 

ini didapat dari sampel siswa sma hingga kuliah; sedangkan forbes (2005) 

menggunakan 5 indikator yaitu marketing, inovasion, manajemen, risk taking dan 

finacial control. Indikator marketing dalam penelitian forbes memiliki kemiripan 

dengan indikator meyakinkan dalam wilson (2007). 

2.3 Entrepreneur Performance 

Business perfomance definisinya mengacu pada tingkat pencapaian kinerja atau 

pencapaian perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja perusahaan merupakan 

perkembangan penting perusahaan. Tujuan perusahaan terdiri dari: terus eksis (survive), 

menghasilkan keuntungan (benefit) dan pengembangan (growth) (Setyanti 2013), 

dilanjutkan pada penelitian tersebut juga menggunakan 3 indikator yaitu Pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan aset dan profitabilitas sama dengan penelitian sebelumnya oleh 

Suci dkk (2009) serta sejalan dengan penelitian raymond and pierre (2003). 



Laitinen (2002) mendefinisikan kinerja sebagai kemampuan suatu benda untuk 

menghasilkan hasil dalam dimensi yang ditentukan secara apriori, dalam kaitannya 

dengan target. Kinerja ini secara tradisional diukur secara finansial. Yang paling umum 

digunakan adalah efisiensi (ROI), pertumbuhan (kenaikan penjualan) dan keuntungan. 

Dalam proses penciptaan Byne (2011:53) meminta adalah pertama untuk memberi 

tujuan pasti, proses yang dijelaskan ini memfokuskan akan hasil, yang membuat 

penggunakanya merasa rileks dan spontan dalam menjalankan tujuannya. Ini dapat 

membuat pengguna akan “melupakan” hambatan yang didapat penggunanya, terlihat 

dalam proses ini memberi influence yang akan berdampak kepada kepercayaan diri nya, 

dijelaskan kembali bahwa bagaimana, kenapa, mengapa dan lainnya yang berhubungan 

dengan akan anda dapatkan sejalan dengan proses tersebut bahkan anda akan menerima 

apa yang diingkan dengan sempurna sesuai yang anda inginkan, 

Reijonen dan Komppula (2007) membahas interaksi antara pertumbuhan bisnis, 

melalui peningkatan lapangan kerja dan omset, dan metrik sukses subyektif pengusaha. 

Pengusaha nampaknya biasanya menetapkan tujuan non-keuangan untuk bisnis mereka. 

Mereka tidak cenderung menganggap maksimalisasi keuntungan sebagai hal yang 

paling penting. Menghasilkan nafkah lebih penting daripada menghasilkan keuntungan 

2.3.1 Indikator entrepreneur performance 

Dalam penelitian Setyanti (2013); Suci dkk (2009); Raymond and pierre (2003) 

menggunakan 3 indikator yaitu  

1. Pertumbuhan penjualan,  Mencerminkan keberhasilan penjualan dalam 

periode waktu, yang dapat dijadikan cerminan untuk masa yang akan datang 



2. Pertumbuhan aset,  Mencerminkan keberhasilan pengembangan aset dalam 

periode waktu, yang dapat dijadikan cerminan untuk masa yang akan datang 

3. Profitabilitas, suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat 

diterima.  

2.3.2 Startup 

Saputra (2015) menyatakan startup identik dengan perusahaan kecil yang 

memiliki ide inovatif dan lekat dengan istilah entrepreneur. Blank S.G &B Dorf (2012) 

mendefinisikan startup sebagai sebuah organisasi temporer yang dibentuk dengan tujuan 

untuk mencari model bisnis yang repeatable dan scalable. Eric Ries (2011) mencoba 

mengembangkan definisinya sendiri atas startup dan entrepreneur yang membedakan 

startup dengan usaha kecil lain, yakni Startup adalah sebuah institusi yang diciptakan 

untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi 

ketidakpastian yang tinggi. Setiap orang yang membuat produk atau layanan baru dalam 

kondisi ketidakpastian yang tinggi adalah seorang entrepreneur, terlepas dari apakah dia 

bekerja sendiri, bekerja untuk perusahaan forprofit maupun organisasi non-profit 

 

 


