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KATAPENGANTAR 

Dalam upaya mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia, 
khususnya dalam hal peningkatan penelitian berkualitas dan diseminasi 
pengetahuan bidang manajemen konteks Indonesia, PPM School of 
Management bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Mataram menyelenggarakan Konferensi Nasional Riset 
Manajemen X (KNRM X) yang berlangsung di Lombok pacta tanggal 20-
22 September 2016. Terna konferensi adalah "Akselerasi Daya Saing 
Menuju Keunggulan Organisasi yang Berkelanjutan". 

Berdasarkan tema yang dipilih, diharapkan melalui KNRM X dihasilkan 
pengetahuan baru mengenai peran akselerasi daya saing dalam menunjang 
keberlangsungan suatu organisasi. Melalui konferensi ini juga diharapkan 
para peneliti dapat berbagi pemahaman dan pengalaman dalam hal 
metodologi penelitian, yang pada akhimya diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas penelitian di Indonesia. Dari basil penilaian tim pengkaji, terpilih 
104 paper dari 168 basil penelitian yang diajukan untuk dipresentasikan 
pada KNRM X. Selamat kepada tim peneliti. Semoga prestasi yang diraih 
menjadi inspirasi bagi peneliti lainnya sehingga kegiatan penelitian yang 
berkualitas semakin membudaya di kalangan akademisi Indonesia. 

Sebagai kata penutup, semoga seluruh peserta yang mengikuti konferensi 
ini mendapatkan manfaat yang positif dan kembali berkontribusi pada 
kegiatan Konferensi Nasional Riset Manajemen tahun depan. 

Erlinda Nusron Yunus, Ph.D. 
Penyelenggara 
PPM School of Management 

Sulhaini, Ph.D. 
Penyelenggara 
Universitas Mataram 
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ABSTRAK 

Setiap negara perlu memastikan keberlangsungan dari penciptaan 
bisnis (kewirausahaan) jika ingin mempertahankan dan menjaga 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penciptaan bisnis juga 
merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan indeks 
daya saing suatu negara. Studi tentang hubungan antara penciptaan 
bisnis dan sektor perbankan, terutama dalam hal pembiayaan masih 
belum banyak diterapkan. Tujuan dari studi ini adalah untuk 
mengukur seberapa pembiayaan perbankan (kredit) berperan untuk 
mendorong penciptaan bisnis, terutama ketika sebuah bisnis dimulai. 
Studi ini mengamati data lima negara Asia Tenggara untuk periode 
2004-2012. Data bersumber dari World Bank Entrepreneurship 
Snapshots. Model linier yang dibangun, diestimasi dengan metode 
ordinary least squares. Temuan pe11elitian menunjukkan bahwa 
terdapat variasi dalam pertumbuhan penciptaan bisnis dengan 
tantangan yang berbeda untuk setiap negara. 

Kata kunci: penciptaan bisnis, pembiayaan perbankan. ASEAN. 
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