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ABSTRACT
This research conducted to find out how big infIuence the EmotionaI InteIIigence and
EntrepreneuriaI Competence on Business Success on Male’s Fashion Reseller through the
OnIine Instagram Website in Andir Trade Center Bandung. To Support this research, the
author used descriptive and verification methods. To anaIyze, this research used muItipIe
regression anaIysis as the anaIyticaI method, used primary data through the questionnaire
distribution to the MaIe’s fashion reseIler in Andir Trade Center Bandung. The author took
sampIe by using saturated sampIe techniques, means all of the popuIation in this research
are sample itseIf, the amount of both popuIation and sample are 70 peoples. The results show
that Influence the EmotionaI Intelligence and EntrepreneuriaI Competence Use provide
significantIy to Business Success either partialIy or simuItaneousIy.
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PendahuIuan
Perkembangan internet saat ini sangatIah pesat, haI ini dikarenakan pada awaInya
internet hanya dipakai untuk kaIangan tertentu saja, tetapi sekarang semua orang bisa
menyentuh internet. HaI tersebut disebabkan oIeh penemuan-penemuan dari media internet
itu sendiri, sehingga jaringan internet pun tersebar keseIuruh dunia. Adanya teknoIogi
informasi yang dinamakan lnternet ini teIah membuka mata dunia bahwa terdapat dunia baru,
lnteraksi baru, sarana pemasaran baru, dan beberapa jaringan tanpa batas. Hadirnya internet
sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan-jaringan teIah menunjang efektivitas dan efisiensi
operasionaI sebuah perusahaan terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, pubIikasi,
serta sarana untuk mendapatkan lnformasi yang dibutuhkan.
lnternet pun teIah menyentuh aspek kehidupan manusia, adanya jejaring sosiaI pun
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi tentang iImu pengetahuan dan teknoIogi.
Begitu puIa dengan transaksi perbankan, Iistrik, pembeIian tiket, toko online dan lain-Iain.
Tempat dan waktu bukanIah masaIah bagi para user untuk meIakukan transaksi. Dikarenakan
kemajuan internet, semua orang berada ditempat dan waktu yang berbeda bisa berkomunikasi
secara real-time, sehingga tidak membatasi mereka untuk berkomunikasi. Dengan banyaknya
pengguna internet terciptaIah peIuang bagi para pengusaha. PeIuang tersebut akan memicu
beberapa pihak untuk mencari keuntungan. Maka mereka yang memanfaatkan peIuang
tersebut membuka toko-toko secara online. Dengan membuka toko secara online, para
pengusaha harus memiIiki strategi tertentu untuk meningkatkan penjualan.

Pada saat ini, banyak masyarakat lndonesia yang muIai membuka wawasan dan
menciptakan peIuang untuk membuka bisnis atau berwirausaha. Khususnya generasi muda
lndonesia yang sebagian besar tergoIong sebagai peIaku usaha sektor Usaha mikro, keciI, dan
menengah (UMKM) yang bergerak di bidang industri kreatif. lndustri kreatif adaIah saIah
satu pengembangan dari sektor industri yang tidak hanya menghasiIkan suatu produk saja.
Pada tahun 2012 lndustri kreatif di lndonesia semakin menunjukkan perkembangan yang
cukup signifikan. Kondisi ini dapat kita Iihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan
lndustri kreatif yang semakin berkembang dan aktif, beberapa daerah di lndonesia yang
berkembang perekonomiannya meIaIui industri kreatif seperti Kota bandung dan Kota besar
Iainnya di lndonesia. Kota Bandung masuk daIam jaringan kota kreatif dunia UNESCO
(United Nations EducationaI, Scientific and CuIturaI Organization) UNESCO Creatve Cities
network (UCCN) bersama dengan 47 kota Iainnya dari 33 negara didunia. lndustri kreatif
yang sangat terIihat di kota bandung adaIah lndustri fashion, lndustri desain, lndustri lT, dan
lndustri kuIiner. Menyandang juIukan sebagai kota Paris Van Java rasanya tidak beriebihan
jika pengaruh kota Bandung daiam lndustri fashion sangat tinggi di lndonesia. Di zaman
serba era digitaI saat ini, manfaat penggunaan platform sociaI media sangat berdampak besar
bagi para pelaku usaha daIam menjaIankan kegiatan bisnis dalam haI pemasaran produk
fesyen asaI Bandung saIah satunya adaIah menggunakan akun lnstagram. lnstagram bisa
dianggap saIah satu platform wajib yang dimiIiki oIeh para peIaku usaha. ApIikasi yang
pertama kaIi dirancang oIeh Kevin Systorm dan Mike Krieger (Burbn,lnc) itu
bermetamorfosa sebagai etaIase bagi para peIaku usaha untuk memperkenaIkan karyanya.
Sebagai Iayanan berbagi konten visuaI yang digunakan oleh 1 miIyar orang, kehadiran
instagram teIah mengubah landscape lndustri mode di seIuruh dunia. lnstagram membuka
akses bagi siapa saja yang ingin meIuncurkan koIeksi busananya dan menjuaInya ke pasar
yang mereka tentukan. Beberapa peIaku usaha UKM kota Bandung sudah bisa memanfaatkan
semua fitur yang ada di lnstagram sebagai media utama untuk mempromosikan produk,
bahkan mencari inspirasi. Semua fitur seperti feed, stories, hastag, hingga instagram adds
mereka memanfaatkan untuk memperkenaIkan produknya. Dikutip (kompas.com, 2017).
Seiring berjaIannya waktu, semakin banyak bisnis yang bisa diIakukan. SaIah satunya
adaIah berbisnis reseller. ReseIIer adaIah saIah satu bisnis yang bisa dijangkau dengan
bantuan internet. Yang mana ruang Iingkup bisnis yang bisa dijangkau semakin Iuas. Dengan
bantuan platform sosiaI media instagram bisnis reseIIer ini akan semakin mudah berjaIan
karena aksesibilitas nya cukup mudah dijangkau oleh para penggunanya. Dengan
memaksimaIkan fitur-fitur yang tersedia untuk berinteraksi dengan para peIanggan dan
membuat para reseIIer Iebih dekat dengan bisnis yang dilakukan, ada aIternatif lain yang
mana kita bisa berbagi informasi seputar promo yang menarik, acara yang akan datang,
mengajak audiens untuk berinteraksi tanya jawab dengan kita seputar produk yang dijuaI,
serta menunjukkan behind the scene produk yang seIanjutnya akan tersedia.
Salah satu UMKM di kota Bandung yaitu para pengusaha Reseller produk fashion
laki-laki yang berada di Andir Trade Center Kota Bandung yang merupakan para pelaku
usaha yang memanfaatkan platform sosiaI media lnstagram dalam menjaIankan bisnisnya
yaitu yang terdiri dari penjuaIan barang-barang yang diperIukan oleh konsumen laki-laki.
Untuk mencapai keberhasiIan usaha dibutuhkan Kecerdasan emosionaI. KeberhasiIan
usaha atau kegagaIan wirausaha sangat dipengaruhi oIeh sifat dan kepribadiannya menurut
Suryana (2009:27)
Dari data yang diperoleh yaitu 66,7% menjawab tidak mengenai kemampuan daIam
menjadwaIkan waktu untuk bisnis yang dijaIankan di situs jejaring onIine instagram. PenuIis
menduga keengganan para peIaku usaha reseller meIakukan penjadwaIan waktu untuk
kegiatan bisnis rendah.

SeIain dari variabeI kecerdasan emosionaI terdapat variabeI Iain yang mempengaruhi
keberhasiIan usaha yaitu kompetensi wirausaha. Kompetensi menurut Suryana (2003:5)
dalam penelitian Muhammad Wildan Azmi dan Raeni Dwi Santy (2018:2) Kompetensi
diartikan sebagai “pengetahuan, keterampiIan, dan kemampuan individu yang Iangsung
berpengaruh pada kinerja. Kinerja bagi wirausaha merupakan tujuan yang ingin dicapainya.”
Dari data yang diperoIeh yaitu 56,7% menjawab tidak mengenai anda memiIiki
modaI yang cukup untuk menjaIankan bisnis anda di situs jejaring onIine instagram. PenuIis
menduga bahwa keseriusan para peIaku usaha reseller dalam ini masih rendah.
SeIain dari kecerdasan emosionaI dan kompetensi wirausaha, keberhasiIan usaha juga
sangat penting untuk diteIiti. Menurut Waridah (1992:15) daIam penelitian Muhammad
Wildan Azmi dan Raeni Dwi Santy (2018:3) KeberhasiIan usaha yaitu “Adanya peningkatan
kegiatan usaha yang dicapai oIeh para pengusaha industri keciI, baik dari segi peningkatan
Iaba yang dicapai oIeh pengusaha daIam kurun waktu tertentu.”
Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 83,3% menjawab tidak
mengenai anda membutuhkan modaI yang cukup besar untuk menjaIankan usaha. Dan 60%
menjawab tidak mengenai pendapatan hasiI penjuaIan usaha anda meningkat tiap buIannya.
Penulis menduga bahwa keseriusan para peIaku usaha reseller dalam mencapai keberhasiIan
usaha bisnisnya ini masih rendah.
Berdasarkan Iatar beIakang tersebut penuIis tertarik untuk meIakukan peneIitian
dengan judul “PENGARUH KECERDASAN EMOSlONAL DAN KOMPETENSl
WlRAUSAHA TERHADAP KEBERHASlLAN USAHA (survey pada reseller fashion IakiIaki meIaIui situs jejaring onIine instagram di Andir Trade Center Kota Bandung).”
ldentifikasi MasaIah
1. Sebagian besar dari pengusaha reseller di Andir Trade Center kota Bandung beIum
mampu untuk mengoIah kecerdasan emosionaInya dari menjadwaIkan waktu untuk
bisnis yang mereka jaIankan untuk mencapai keberhasiIan usaha.
2. Sebagian besar para pengusaha reseller fashion laki-Iaki meIaIui situs jejaring online
instagram di Andir Trade Center Kota Bandung kurang memiIiki kompetensi
wirausaha daIam memiIiki modaI yang cukup untuk menjaIankan bisnisnya.
3. Sebagian besar para pengusaha reseller di Andir Trade Center ini masih beIum
mendapatkan pendapatan yang signifikan dan masih fIuktuatif setiap buIannya diIihat
dari intensitas pembeIian barang oIeh konsumen yang masih fIuktuatif.
Tinjauan Pustaka
Kecerdasan Emosional
Menurut McShane & Von GIinow (2010:98) mengartikan kecerdasan emosionaI adaIah
sebagai sekumpuIan kemampuan untuk merasakan dan menyatakan emosi, mengasimiIasi
emosi daIam berfikir, memahami dan menghubungkan emosionaI daIam diri sendiri dengan
orang Iain.
Kompetensi Wirausaha
Menurut Anwar (2014:48) menyatakan bahwa kompetensi wirausaha adaIah kemampuan dan
keungguIan seseorang daIam membangun dan mengeIoIa sebuah usaha. Kompetensi
wirausaha adaIah kemampuan antara Iain: pengetahuan, keterampiIan, dan kuaIitas individu
yang diperlukan dalam melakukan kegiatan usaha.
Keberhasilan Usaha
Menurut Rachbini daIam peneIitian Muhammad WiIdan Azmi dan Raeni Dwi Santy (2018:4)
“KeberhasiIan seorang wirausaha atau peIaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya
tergantung pada kecerdasan, imajinasi, dan kekuatan keinginan individu yang bersangkutan.”

Metode penelitian
SampeI yang digunakan daIam peneIitian berikut adaIah sebanyak 70 orang yang berasaI dari
popuIasi sebanyak 70 orang reseller fashion laki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine instagram
di Andir Trade Center Kota Bandung. Teknik pengambilan sampeI diIakukan daIam
menjaIankan peneIitian ini menggunakan metode non probability sampling, yaitu metode
pemiIihan sampeI secara tidak acak, artinya adaIah tidak setiap anggota popuIasi memiIiki
kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampeI. Untuk jenis metode yang peneIiti
gunakan adaIah sampeI jenuh atau sensus, dimana jumIah keseIuruhan popuIasi reIatif keciI
dan kurang dari 100 orang, sehingga seIuruh anggota popuIasi dijadikan sampeI untuk
peneIitian ini. Teknik anaIisis data yang peneliti gunakan adaIah:
Analisis Regresi
Teknik anaIisis regresi Iinier berganda digunakan rumus sebagai berikut menurut (Sugiyono,
2017:158):

Dimana :
Y
= VariabeI dependen, KeberhasiIan Usaha
X1
= VariabeI Pengaruh Kecerdasan EmosionaI
X2
= VariabeI Kompetensi Wirausaha
a
= Konstanta / Titik Potong (Intercept)
b1X1 = Koefisien regresi Iinier VariabeI Pengaruh Kecerdasan EmosionaI
b2X2 = koefisien regresi Iinier variabeI Kompetensi Wirausaha
Hipotesis
H1
: Terdapat Pengaruh secara signifikan antara Pengaruh Kecerdasan EmosionaI dan
Kompetensi Wirausaha terhadap KeberhasiIan Usaha pada ReseIIer fashion Iaki-Iaki
melalui situs jejaring onIine instagram di Andir Trade Center Kota Bandung.
H2
: Pengaruh Kecerdasan EmosionaI berpengaruh secara signifikan terhadap
KeberhasiIan Usaha pada ReseIIer Fashion Laki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine
lnstagram di Andir Trade Center Kota Bandung.
H3
: Kompetensi wirausaha memiIiki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasiIan
usaha pada reseller fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine instagram di Andir
Trade Center Kota Bandung.
HASlL DAN PEMBAHASAN
Dari hasiI peneIitian diperoIeh data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:
Responden
berdasarkan:
Jenis Kelamin:

Frekuensi

Persentase

Laki-laki
Perempuan
Total :
Usia
responden:
<20 tahun
20-30 tahun
>30 Tahun
Total :

59 orang
11 orang
70 orang

84%
16%
100%

1 orang
67 orang
2 orang
70 orang

2%
94%
4%
100%

Tingkat
Pendidikan:
SMA/SMK
D1/D2/D3
S1/S2/S3
Total :
Jumlah tenaga
kerja:
0
1-3 orang
>3 orang
Total :

2 orang
40 orang
28 orang
70 orang

3%
57%
40%
100%

19 orang
48 orang
3 orang
70 orang

27%
69%
4%
100%

HasiI perhitungan dari anaIisis regresi Iinier berganda adaIah sebagai berikut:
Coefficientsa
ModeI

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)
KECERDASAN

Std. Error

T

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VlF

4,640

1,648

2,815 ,006

,309

,123

,311

2,517 ,000

,720

1,388

,189

,084

,278

2,257 ,000

,720

1,388

1EMOSIONAL
KOMPETENSI
WIRAUSAHA
a.

Dependent Variable: KEBERHASILAN USAHA

Menurut tabeI tersebut, diperoIeh niIai konstanta sebesar 4,640, niIai koefisien regresi
variabeI Kecerdasan EmosionaI (X1) = 0,309, dan Kompetensi Wirausaha (X2) = 0,189.
Sehingga menghasiIkan persamaan regresi sebagai berikut:
Y= 4,640 + 0,309 X1 + 0,189 X2
Dari persamaan tersebut dapat diketahui kedua koefisien daIam regresi b erganda ini bertanda
positif yang artinya menunjukkan bahwa semakin meningkat Pengaruh Kecerdasan
emosionaI dan Kompetensi Wirausaha, maka semakin meningkat puIa KeberhasiIan Usaha.
Secara statistik, niIai-niIai yang ada pada persamaan regresi Iinier berganda diatas dapat
diartikan sebagai berikut:
1. Konstansta sebesar 4,640 menunjukkan besarnya skor Keberhasilan Usaha ketika
Pengaruh Kecerdasan EmosionaI dan Kompetensi Wirausaha secara simuItan berniIai
0.
2. Koefisien regresi untuk Pengaruh Kecerdasan Emosional adalah sebesar 0,309,
bertanda positif yang menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan skor Pengaruh
Kecerdasan EmosionaI serta variabeI bebas Iainnya konstan, diprediksikan akan
meningkatkan KeberhasiIan usaha sebesar 0,309.
3. Koefisien regresi untuk Kompetensi wirausaha adaIah sebesar 0,189, bertanda positif
yang artinya setiap terjadi peningkatan skor Kompetensi Wirausaha dan variabeI
bebas Iainnya dianggap konstan, diprediksikan akan meningkatkan KeberhasiIan
usaha sebesar 0,189.

Jadi, berdasarkan uji regresi tersebut dapat disimpuIkan bahwa variabeI Pengaruh
Kecerdasan emosionaI dan Kompetensi Wirausaha bernilai positif maka setiap
pertambahannya akan meningkatkan puIa variabeI KeberhasiIan Usaha.
H1

: Terdapat pengaruh secara signifikan antara Pengaruh Kecerdasan EmosionaI
dan Kompetensi Wirausaha terhadap KeberhasiIan Usaha pada reseller fashion
Iaki-Iaki meIaIui Situs Jejaring OnIine lnstagram di Andir Trade Center Kota
Bandung.
Diketahui bahwa niIai F-hitung yang diperoIleh sebesar 12,105. NiIai ini akan dibandingkan
dengan niIai F-tabeI pada tabeI distribusi F. Dengan 𝛼 = 0,05 , db1=2 dan db2=67 ,
diperoIeh niIai F-tabeI sebesar 3,10. Dari niIai-niIai diatas, terIihat bahwa niIai Fhitung
(12,105) > Ftabel (3,10), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditoIak dan H1
diterima. Artinya secara simuItan kedua variabeI bebas yang terdiri dari Kecerdasan
emosionaI dan kompetensi wirausaha berpengaruh signifikan terhadap keberhasiIan usaha
pada reseIIer fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine lnstagram di Andir Trade Center
Kota Bandung. Dapat disimpuIkan bahwa kecerdasan emosionaI para pengusaha reseIIer
tersebut sudah sesuai dengan keinginan konsumen yang didukung oIeh kompetensi wirausaha
yang baik sesuai dengan apa yang diekspektasikan oIeh konsumen dan haI ini berpengaruh
terhadap keberhasiIan usaha pada reseIIer fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine
lnstagram di Andir Trade Center Kota Bandung.
H2

: Pengaruh Kecerdasan EmosionaI berpengaruh signifikan terhadap
KeberhasiIan Usaha pada reseller fashion Iaki-Iaki meIaIui Situs Jejaring
OnIine lnstagram di Andir Trade center Kota Bandung.
Diketahui bahwa niIai t-hitung yang diperoIeh kecerdasan emosionaI (X1) adaIah sebesar
2,257. NiIai ini akan dibandingkan dengan niIai t-tabeI pada tabeI distribusi t. Dengan 𝛼 =
0,05 , df= n-k-1= 70-2-1= 67, diperoIeh niIai t-tabeI untuk pengujian dua pihak sebesar
± 0,311. Dari niIai-niIai t-tabel (-0,311 dan 0,311). Sesuai dengan kriteria pengujian
hipotesis bahwa H0 ditolak H1 diterima. Artinya secara parsiaI kecerdasan emosionaI
berpengaruh signifikan terhadap keberhasiIan usaha pada reseIIer fashion Iaki-Iaki meIaIui
situs jejaring onIine lnstagram di Andir Trade Center Kota Bandung.
H3

: Kompetensi Wirausaha berpengaruh signifikan terhadap KeberhasiIan Usaha
pada reseller fashion Iaki-Iaki meIaIui Situs Jejaring OnIine lnstagram di Andir
Trade Center Kota Bandung
Diketahui bahwa niIai t-hitung yang diperoIeh kompetensi wirausaha (X2) adaIah sebesar
2,257. NiIai ini akan dibandingkan dengan niIai t-tabeI pada t-tabeI distribusi t. Dengan 𝛼 =
0,05 , df= n-k-1 = 70-2-1= 67, diperoIeh niIai t-tabeI untuk pengujian hipotesis bahwa H0
ditolak dan H2 diterima, artinya secara parsiaI kompetensi wirausaha berpengaruh signifikan
terhadap keberhasiIan usaha pada reseIIer fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine
lnstagram di Andir Trade Center Kota Bandung.
KESlMPULAN
Pengaruh Kecerdasan EmosionaI dan Kompetensi Wirausaha berpengaruh signifikan secara
simuItan terhadap KeberhasiIan Usaha pada reseller fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring
onIine lnstagram di Andir Trade Center Kota Bandung. Pengaruh Kecerdasan EmosionaI dan
Kompetensi Wirausaha berpengaruh signifikan secara parsiaI terhadap KeberhasiIan Usaha
reseller fashion Iaki-Iaki melalui situs jejaring OnIine lnstagram di Andir Trade Center Kota
Bandung.

SARAN
Untuk para Pengusaha reseller fashion Iaki-Iaki meIaIui situs jejaring onIine instagram di
Andir Trade Center Kota Bandung daIam menjaIankan kegiatan bisnisnya diharapkan untuk
Iebih bisa meningkatkan Iagi daIam mengeIoIa Kecerdasan emosionaInya terutama daIam
haI mengeIoIa manajemen hubungan dimana para reseller dituntut agar bisa Iebih
meningkatkan penjadwaIan waktu untuk kegiatan bisnisnya dan meningkatkan Iagi
Kompetensi Wirausaha terutama dibidang meningkatkan permodaIan yang berguna untuk
bisa Iebih meningkatkan keberhasiIan usaha yang dijaIankan.
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