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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi 

Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan Tahun Ajaran 2013 / 2014 yang berjumlah 30 

orang. Berikut adalah gambaran responden secara umum: 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No. Keterangan Jumlah (orang) % 

1. Jenis kelamin:   

a. Laki – laki  14 46.67 

b. Perempuan 16 53.33 

 Total: 30 100 

2. Rata – rata usia 21.2 tahun  

 Usia 20 tahun 2  

 21 tahun 21  

 22 tahun 6  

 23 tahun 1  

  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

 Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin laki – laki berjumlah 14 orang (46.67%) dan sisanya 16 orang (53.33%) 

adalah perempuan. Rata – rata usia dari seluruh responden adalah 21.2 tahun. 

Jumlah responden / sampel secara keseluruhan adalah 30 mahasiswa. Semua 

responden adalah mahasiswa aktif angkatan 2013 yang sedang mengampu mata 

kuliah konsentrasi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata dan belum berwirausaha. (sumber data: Progdi 

Manajemen) 
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4.2.Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.2.1. Hasil Uji Validitas Variabel Kreativitas 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n – k, dimana n adalah jumlah sampel, dan k 

adalah jumlah variabel (Ghozali, 2014). Didalam penelitian ini, jumlah sampel (n) 

adalah 30 responden dan jumlah variabel bebas (k) adalah 2 variabel, sehinggal 

besar df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df = 28 dan alpha = 0,05, maka 

didapati r tabel = 0,3610. Berikut adalah hasil uji validitas variabel kreativitas: 

Tabel 4.2.1.Validitas Kreativitas 

Item  r keterangan 

KR1 0,741 Valid 

KR2 0,740 Valid 

KR3 0,687 Valid 

KR4 0,752 Valid 

KR5 0,547 Valid 
  Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas konstruk 

yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah karakteristik / 

variabel dapat diukur secara akurat oleh indicator – indikatornya.Koefisien 

validitas diukur dari korelasi product moment kasar atau korelasi Pearson.Dalam 

hal ini, peneliti melakukan korelasi masing – masing skor KR1, KR2, KR3, KR4, 

dan KR5 dengan total skor Kreativitas. Item pertanyaan (indicator) dikatakan 

valid jika koefisien korelasi ( r) > r tabel (Ghozali, 2014). Berdasarkan hasil tabel 

validitas variabel Kreativitas diatas, semua item variabel Kreativitas dapat 

dikatakan Valid karena semua koefisien korelasi item >  r tabel. 
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4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kreativitas 

 

Suatu angket dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (sekaran, 2006 : 270). 

Pengujian reliabilitas dihitung dengan menggunakan formula Cronbach’s alpha. 

Reliabilitas dapat diterima jika α ≥ 0,7 (Nunnally, 1994) 

Tabel 4.2.2.Reliabilitas Kreativitas 

    

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel reliabilitas variabel Kreativitas diatas, semua jawaban 

responden terhadap variabel Kreativitas, Reliabel / Konsisten karena nilai 

cronbach Alpha 0,726 > 0,7 atau nilai cronbach Alpha sebesar 72,6%. 

4.2.3. Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi 

 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n – k, dimana n adalah jumlah sampel, dan k 

adalah jumlah variabel (Ghozali, 2014). Didalam penelitian ini, jumlah sampel (n) 

adalah 30 responden dan jumlah variabel bebas (k) adalah 2 variabel, sehinggal 

besar df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df = 28 dan alpha = 0,05, maka 

didapati r tabel = 0,3610. Berikut adalah hasil uji validitas variabel Motivasi: 

Tabel 4.2.3.Validitas Motivasi 

Item  r keterangan 

MO1 0,673 Valid 

MO2 0,709 Valid 

MO3 0,711 Valid 

MO4 0,716 Valid 

MO5 0,656 Valid 

MO6 0,739 Valid 

Variabel Cronbach Alpha Keteranga 

Kreativitas 0,726 Reliabel 
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Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas konstruk 

yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah karakteristik / 

variabel dapat diukur secara akurat oleh indicator – indikatornya.Koefisien 

validitas diukur dari korelasi product moment kasar atau korelasi Pearson.Dalam 

hal ini, peneliti melakukan korelasi masing – masing skor MO1, MO2, MO3, 

MO4, MO5, MO6 dengan total skor Motivasi. Item pertanyaan (indicator) 

dikatakan valid jika koefisien korelasi ( r) > r tabel (Ghozali, 2014). Berdasarkan 

hasil tabel validitas variabel Motivasi diatas, semua item variabel Motivasi dapat 

dikatakan Valid karena semua koefisien korelasi item >  r tabel. 

4.2.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Motivasi 

 

Suatu angket dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (sekaran, 2006 : 270). 

Pengujian reliabilitas dihitung dengan menggunakan formula Cronbach’s alpha. 

Reliabilitas dapat diterima jika α ≥ 0,7 (Nunnally, 1994) 

Tabel 4.2.4. Reliabilitas Motivasi 

 

 

 

Berdasarkan tabel reliabilitas variabel Motivasi diatas, semua jawaban 

responden terhadap variabel Motivasi dapat dikatakan Reliabel / Konsisten 

karena nilai cronbach Alpha 0,769 > 0,7 atau nilai cronbach Alpha sebesar 

76,9%. 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Motivasi 0,769 Reliabel 
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4.2.5. Hasil Uji Validitas Variabel Minat Berwirausaha 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk degree of freedom (df) = n – k, dimana n adalah jumlah sampel, dan k 

adalah jumlah variabel (Ghozali, 2014). Didalam penelitian ini, jumlah sampel (n) 

adalah 30 responden dan jumlah variabel bebas (k) adalah 2 variabel, sehinggal 

besar df dapat dihitung 30 – 2 = 28, dengan df = 28 dan alpha = 0,05, maka 

didapati r tabel = 0,3610. Berikut adalah hasil uji validitas variabel Minat: 

Tabel 4.2.5.Validitas Minat Berwirausaha 

Item  R keterangan 

MI1 0,759 Valid 

MI2 0,595 Valid 

MI3 0,885 Valid 

MI4 0,844 Valid 

MI5 0,602 Valid 

MI6 0,791 Valid 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah validitas konstruk 

yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan apakah karakteristik / 

variabel dapat diukur secara akurat oleh indicator – indikatornya.Koefisien 

validitas diukur dari korelasi product moment kasar atau korelasi Pearson.Dalam 

hal ini, peneliti melakukan korelasi masing – masing skor MI1, MI2, MI3, MI4, 

MI5, MI6 dengan total skor Minat. Item pertanyaan (indicator) dikatakan valid 

jika koefisien korelasi ( r) > r tabel (Ghozali, 2014). Berdasarkan hasil tabel 

validitas variabel Motivasi diatas, semua item variabel Motivasi dapat dikatakan 

Valid karena semua koefisien korelasi item >  r tabel. 
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4.2.6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Berwirausaha 

 

Suatu angket dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (sekaran, 2006 : 270). 

Pengujian reliabilitas dihitung dengan menggunakan formula Cronbach’s alpha. 

Reliabilitas dapat diterima jika α ≥ 0,7 (Nunnally, 1994). 

Tabel 4.2.6.Reliabilitas Minat Berwirausaha 

 

 

           Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 

Berdasarkan tabel reliabilitas variabel Minat diatas, semua jawaban 

responden terhadap variabel Minat, Reliabel / Konsisten karena nilai cronbach 

Alpha 0,835 > 0,7 atau nilai cronbach Alpha sebesar 83,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Minat 0,835 Reliabel 
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4.3. Hasil Multiple Regression Motivasi dan Kreativitas terhadap Minat 

               Berwirausaha 

 

Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel 

dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih dari satu 

(Ghozali, 2014).Regresi linear berganda dilakukan dengan menggunakan bantuan 

aplikasi SPSS. Berikut ringkasan hasil regresi linear berganda dari output SPSS: 

Tabel 4.3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi thitung Sig. 

(Konstanta) 5,885 1,959 0,060 

Motivasi (X1) 0,633 5,332 0,000 

Kreativitas (X2) 0,277 1,590 0,123 

Koefisien Determinasi ( R
2
): 0,667 

Multiple Corellation ( R ) : 0,817 

Fhitung  =27.089 

α = 5% 

 

 Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linear berganda, tabel di atas menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah cukup besar, hal 

tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu sebesar 0,667. Hasil 

perhitungan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengaruh motivasi dan kreativitas terhadap 

minat berwirausaha dapat dijelaskan sebesar 66,70% sedangkan sisanya sebesar 33,30% 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. 

Koefisien korelasi berganda R (multiple correlation) menggambarkan kuatnya hubungan 

antara variabel independent yang meliputi variabel kreativitas dan motivasi secara 

bersama-sama terhadap variabel dependent yaitu minat berwirausaha dengan nilai sebesar 

0,817.Nilai koefisien regresi variabel Motivasi (X1) adalah sebesar 0,633dan variabel 
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Kreativitas (X2) adalah sebesar 0,277, keduanya bernilai positif (+), sehingga dapat 

dikatakan bahwa Motivasi (X1) dan Kreativitas (X2) berpengaruh positif terhadap Minat 

(Y). Pengaruh positif disini yang dimaksudkan adalah semakin meningkat Motivasi (X1) 

dan  Kreativitas (X2) mahasiswa menjadi seorang wirausahawan maka semakin 

meningkat pula Minat (Y) mahasiswa menjadi seorang wirausahawan kelak.  

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai signifikansi untuk variabel 

Motivasi (Sig.)  0,000< 0,05 artinya “Motivasi (X1) berwirausaha berpengaruh 

signifikan terhadap Minat (Y) berwirausaha”. Temuan ini sama dengan penemuan pada 

penelitian – penelitian sebelumnya. Fenomena ini terjadi bukan karena tanpa alasan yang 

tidak jelas.Selaras dengan jawabam wawancara dari lima (5) responden dapat 

mengungkap fenomena mengapa motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap 

minat berwirausaha. Dari semua penjelasan responden, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi beriwirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.Penjelasan 

mengapa motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha dapat diuraikan sebagai 

berikut; Ingin menjadi wirausahawan karena lebih menguntungkan, lebih mandiri (tidak 

terikat dengan pihak manapun), dan merupakan sebuah pencapaian yang tinggi.Dengan 

memiliki usaha sendiri dirasa menguntungkan, karena dapat dengan leluasa mengatur jam 

kerja, tidak terikat dengan kontrak kerja dengan pihak manapun, dapat bekerja dengan 

santai tanpa tekanan, dan dapat lebih menikmati hidup sebagai anak muda di jaman 

modern ini; 

Motivasi responden untuk menjadi wirausahawan adalah agar dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan, serta mengangkat derajat hidup. Memiliki kesadaran akan kebutuhan 

lapangan pekerjaan yang semakin tinggi juga menjadi salah satu faktor penting yang 
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membuat responden termotivasi untuk menjadi wirausahawan. Dengan menjadi 

wirausahawan, maka peluang akan terciptanya harapan untuk bekerja bagi banyak 

kalangan akan terbuka.Selain itu menjadi wirausahawan juga mengangkat derajat hidup. 

Selain itu, Motivasi responden untuk menjadi wirausahawan berikutnya adalah 

agar dapat memecahkan masalah yang ada dengan merealisasikan ide – ide yang dimiliki 

agar bisnis dapat terus berjalan.Responden juga berpikir cukup kritis.halini disebabkan 

dengan banyaknya masalah – masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari 

dan tak jarang juga masalah – masalah tersebut sering terjadi di masyarakat sehingga 

memancing responden untuk menciptakan peluang usaha dari masalah – masalah 

tersebut. Tentu saja ide – ide bisnis dari responden nantinya akan menjadi sangat unik 

karena akan menjadi solusi dari masalah – masalah yang ada sekaligus menjadi 

kebutuhan. 

Motivasi responden untuk menjadi wirausahawan yang selanjutnya dikarenakan 

ingin memperoleh strata yang lebih baik.Responden memiliki pandangan bahwa menjadi 

seorang wirausahawan / “bos” merupakan sebuah pencapaian yang baik sehingga dapat 

meningkatkan derajat hidup seseorang apabila menjadi seorang wirausahawan. 

Motivasi responden untuk menjadi wirausahawan yang selanjutnya adalah karena 

merasa tertantang, dan tertarik menjadi seorang pemimpin.Segala ilmu yang sudah 

didapat responden selama berada di bangku perkuliahan tentu saja ingin langsung di 

praktikan di dunia nyata / kerja. Sehingga ilmu yang didapat tidak hanya menjadi sebuah 

teori belaka, namun dapat menjadi sebuah ajang pembuktian bahwa apa yang sudah 

didapat di kegiatan perkuliahan dapat direalisasikan. Hal ini membuat responden menjadi 
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tertantang untuk berwirausaha agar dapat memimpin dan memotivasi rekan kerja yang 

lain. Lalu motivasi untuk menjadi wirausahawan yang terakhir adalah ingin menjadi 

wirausahawan karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dari gaji karyawan pada 

umumnya.Responden yakin penghasilan dari hasil berwirausaha yang akan didapatkan 

dapat jauh lebih baik daripada bekerja dan mendapatkan gaji dari orang lain. 

 Pengaruh Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha 

Sedangkan nilai signifikansi untuk variabel Kreativitas (Sig. ) 0,123 < 0,05 

artinya “Kreativitas (X2) berwirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat 

(Y) berwirausaha. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penelitian – penelitian 

sebelumnya yang menjadi acuan peneliti.Hasil dari dua penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa kreativitas berpengaruh signifikan terhadap minat.Oleh karena itu ada fenomena 

yang terjadi di kalangan mahasiswa yang menyebabkan kreativitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha. Salah satu kendala konseptual utama terhadap 

studi kreativitas adalah pengertian tentang kreativitas sebagai sifat yang diwarisi oleh 

orang yang berbakat luar biasa atau genius.Kreativitas diasumsikan sebagai sesuatu yang 

dimiliki atau tidak dimilliki, dan tidak banyak yang dapat dilakukan melalui pendidikan 

untuk mempengaruhinya (Munandar, 2014).Hal terlihat jelas terlihat dalam jawaban 

responden terhadap kuesioner dalam penelitian ini.Secara garis besar jawaban responden 

terhadap kuesioner terbuka menunjukkan bahwa responden merupakan pribadi yang 

cukup kreatif.Namun pemahaman responden terhadap kreativitas sangatlah minim. 

Bahkan ada responden yang berpendapat bahwa kreativitas tidak terlalu 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha karena faktanya banyak wirausahawan – 
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wirausahawan yang sukses justru tanpa adanya kreativitas. Contohnya department store 

dan penjual pakaian kaki lima di pasar johar. Mereka sama – sama menjual pakaian. 

Padahal hanya sekedar menjual pakaian.Tidak ada sesuatu yang dapat dikatakan 

kreatif.Namun kenyataannya, keduanya sukses walaupun didalam cakupan yang berbeda. 

Selain itu ada juga responden yang beranggapan bahwa kreativitas hanya 

dibutuhkan untuk mempertahankan sebuah usaha saja.Untuk memulai sebuah usaha yang 

dibutuhkan hanya tekad dan perhitungan untung rugi yang terukur saja.Kreativitas 

memang dibutuhkan untuk menciptakan bisnis yang unik sehingga dapat berlangsung 

lebih lama.Sehingga hal ini mendorong mahasiswa agar dapat terus mengasah kreativitas 

yang mereka miliki.Hanya saja ada juga diantara responden tersebut yang merasa tidak 

yakin apakah kreativitas yang dimilikinya mampu bersaing didunia bisnis kelak atau 

tidak. Selama berkuliah, gambaran tentang dunia bisnis hanya terpaku pada kegiatan – 

kegiatan organisasi (SEMF, BEMF, UKM) saja. Meskipun dengan adanya organisasi – 

organisasi intra kampus yang dinilai mampu memberikan gambaran umum akan dunia 

kerja / bisnis pada mahasiswa yang terlibat langsung didalamnya, tetap saja ada rasa tidak 

yakin akan kemampuan diri sendiri, dalam hal ini adalah kreativitas responden sendiri.  

Meskipun demikian, jika nantinya ketika akan merintis sebuah usaha / bisnis yang 

sesungguhnya dan kreativitas yang dimiliki responden tidak mampu menghasilkan bisnis 

yang unik dan bersaing sekalipun, responden akan tetap memiliki minat 

berwirausaha.Sudah jelas hal ini disebabkan oleh pola pikir mahasiswa yang salah 

terhadap kreativitas.Namun hal tersebut tidak mempengaruhi minat mahasiswa menjadi 

seorang wirausahawan.Mahasiswa tetap memiliki minat yang cukup tinggi untuk 

berwirausaha. 
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 Pengaruh Motivasi dan Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha 

 Apabila diuji secara bersama – sama,  variabelmotivasi dan kreativitas secara 

simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini disebabkan perbuatan yang 

mengarahkan kepada suatu tujuan dan merupakan suatu dorongan hasil interaksi dengan 

dunia luar, berupa keingintahuan dan rasa senang terhadap apa yang diminatinya. Dalam 

diri manusia terdapat dorongan-dorongan dan keinginan yang mendorong manusia untuk 

berinteraksi dengan dunia luar, dan apa yang sudah menjadi minat seseorang 

mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik (Purwanto, 2006 dalam Sugiarto, 

dkk). Hal tersebut menimbulkan motivasi untuk berwirausaha. Motivasi – motivasi 

tersebut adalah Ingin menjadi wirausahawan karena lebih menguntungkan, lebih mandiri 

(tidak terikat dengan pihak manapun), dan merupakan sebuah pencapaian yang tinggi, 

Ingin menjadi wirausahawan agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan, serta 

mengangkat derajat hidup, Ingin menjadi wirausahawan agar dapat memecahkan masalah 

yang ada dengan merealisasikan ide – ide yang dimiliki agar bisnis dapat terus berjalan, 

Ingin menjadi wirausahawan karena ingin memperoleh strata yang lebih baik, Ingin 

menjadi wirausahawan karena merasa tertantang, dan tertarik menjadi seorang pemimpin, 

dan Ingin menjadi wirausahawan karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih dari 

gaji karyawan pada umumnya.Motivasi – motivasi inilah yang kemudian memicu daya 

kreativitas untuk beriwirausaha.Sehingga motivasi dan kreativitas berpengaruh secara 

bersama - sama terhadap minat berwirausaha. Sebagian besar responden meyakini bahwa 

motivasi saja tidak cukup untuk memulai suatu usaha / bisnis, melainkan juga 

membutuhkan kreativitas agar bisnis dapat berlangsung lama. 

 


