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Lampiran 

 

Lampiran Kuesioner 

 

Kuesioner 

Pengaruh Motivasi dan Kreativitas Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha 

Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Bapak / Ibu / Saudara / i mengisi kuesioner ini dengan cara memberikan tanda centang 

(V) pada beberapa pertanyaan yang dianggap sesuai. 

2. Pada setiap pernyataan akan disediakan kategori jawaban: 

a. STS = Sangat Tidak Setuju 

b. TS = Tidak Setuju 

c. R = Ragu – ragu 

d. S = Setuju 

e. SS = Sangat Setuju 

3. Kuesioner ini dibuat hanya untuk keperluan tugas semata, tidak untuk tujuan tertentu. 

Data responden tidak untuk dipublikasikan. 

4. Ada 10 (sepuluh) pernyataan didalam kuesioner ini. Isilah sesuai dengan petunjuk yang 

sudah ditentukan guna menjamin keabsahan data. 
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Penjelasan Singkat 

1. Minat = Keinginan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 

Konsentrasi Kewirausahaan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk bekerja 

mandiri (selfemployed) atau menjalankan usahanya sendiri. 

2. Kreativitas = Adanya kemampuan yang kuat dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang untuk menciptakan (to create or to innovate) ide yang baru 

agar terciptanya pengembangan peluang / rencana bisnis yang baru. 

3. Motivasi = Sesuatu yang melatarbelakangi atau mendorong mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan, 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk melakukan sesuatu, termasuk 

menjadi wirausahawan muda (young entrepreneur). 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin  : 

Usia   : 

Pekerjaan  : 

 

 

 



56 
 

Motivasi 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 Ambisi Kemandirian: Aktivitas lebih bebas      

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin memiliki usaha sendiri.  

     

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin lebih dihormati  

     

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin menerapkan ide baru untuk usaha / 

bisnis saya sendiri. 

     

2 Realisasi Diri      

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin memperoleh posisi (strata) yang lebih 

baik di lingkungan. 

     

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin memotivasi dan memimpin orang lain.  

     

3 Faktor Pendorong      

 Saya ingin menjadi seorang wirausawan karena 

saya ingin memperoleh pendapatan yang lebih 

baik.  
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Kreativitas 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 Saya termasuk orang yang sering berfikir cepat.      

2 Dalam melakukan kegiatan, saya seringkali 

mencetuskan gagasan – gagasan yang baru yang 

berasal dari pemikiran saya sendiri. 

     

3 Saya termasuk orang yang sering menemukan 

solusi – solusi jika menghadapi masalah. 
 

     

4 Saya banyak menciptakan ide – ide yang baru dan 

ide – ide baru tersebut merupakan hasil 

penggabungan antara ide saya sendiri dengan ide 

– ide yang berasal dari orang lain. 

     

5 Saya sering meninjau kembali suatu persoalan 

melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan 

apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. 
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Minat 

No Pernyataan STS TS R S SS 

1 Menjadi wirausahawan merupakan sebuah  

penghargaan tersendiri yang menaikkan derajat 

hidup saya. 

     

2 Menjadi seorang wirausahawan merupakan 

sebuah tantangan bagi saya dan saya suka 

tantangan. 

     

3 Saya ingin menjadi „bos‟ dari bisnis saya sendiri.      

4 Saya ingin menciptakan dan mengembangkan 

sesuatu yang baru untuk bisnis saya. 

     

5 Menjadi seorang wirausahawan memudahkan saya 

dalam mengatur waktu jam kerja sesuka saya. 

(fleksibel) 

     

6 Saya mendapatkan laba dari bisnis yang saya rintis 

sendiri. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Tabulasi hasil kuesioner terbuka  

Motivasi 

No. Indikator No. Nama Responden Penjelasan Kesimpulan 

1. Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

memiliki usaha sendiri. 

1. Pramudya Sukma S. Memiliki usaha sendiri jauh lebih 

menguntungkan. 

Ingin menjadi wirausahawan 

karena lebih menguntungkan, 

lebih mandiri (tidak terikat 

dengan pihak manapun), dan 

merupakan sebuah pencapaian 

yang tinggi. 

  2. Faustina Jovita E. Memiliki usaha sendiri merupakan suatu 

pencapaian yang tinggi bagi saya. 

  3. Felita Hartono Saya tidak punya pilihan lain selain menjadi 

wirausahawan. 

  4. Yesi Taria Saya ingin menjadi pribadi yang mandiri. 

  5. Raymond Sandy H. Ingin mandiri, tidak terikat dengan kontrak 

kerja manapun 

2. Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

lebih dihormati. 

 

1. Pramudya Sukma S. Berwirusaha dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga kita menjadi pribadi 

yang bermakna bagi sesama. 

Ingin menjadi wirausahawan 

agar dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan, serta 

mengangkat derajat hidup.  2. Faustina Jovita E. Menjadi wirausahawan bukan untuk lebih 

dihormati, melainkan berguna bagi diri 

sendiri dan orang lain. 

 3. Felita Hartono Saya tidak setuju. Pola pikir tersebut dapat 

membuat kita menjadi orang yang sombong. 

 4. Yesi Taria Menjadi „bos‟ mengangkat derajat hidup 

saya. 

 5. Raymond Sandy H. Ya. „bos‟ akan selalu lebih dikenal daripada 

karyawan. 

3. 

 

 

 

 

Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

menerapkan ide baru untuk 

usaha / bisnis saya sendiri. 

 

1. Pramudya Sukma S. Ingin menjadi jalan keluar bagi orang lain 

melalui ide – ide saya. 

Ingin menjadi wirausahawan 

agar dapat memecahkan 

masalah yang ada dengan 

merealisasikan ide – ide yang 

dimiliki agar bisnis dapat terus 

2. Faustina Jovita E. Tanpa ide baru, bisnis tidak aka berjalan 

dengan baik. 

3. Felita Hartono Saya harus merealisasikan ide saya, bukan 
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 hanya sekedar rencana / wacana. berjalan. 

 

 

 

 

 

 

4. Yesi Taria Ide harus dijalankan, bukan hanya sekedar 

rencana. 

5. Raymond Sandy H. Ide itu inspirasi. Harus dilakukan agar bisnis 

maju. 

4. Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

memperoleh posisi (strata) yang 

lebih baik di lingkungan. 

1. Pramudya Sukma S. Ingin lebih menikmati hidup dengan 

mengatur pekerjaan saya sendiri. 

Ingin menjadi wirausahawan 

karena ingin memperoleh 

strata yang lebih baik. 2. Faustina Jovita E. Menjadi wirausahawan itu berarti menjadi 

„bos‟. Menjadi „bos‟ tentu memiliki posisi 

yang lebih baik daripada karyawan. 

3. Felita Hartono Menjadi seorang wirausahawan dapat 

mengangkat derajat dan gengsi apabila 

memiliki usaha sendiri. 

4. Yesi Taria Menjadi „bos‟ mengangkat derajat hidup 

saya. 

5. Raymond Sandy H. Menjadi bos membuat hidup saya dan 

keluarga jauh lebih baik daripada menjadi 

karyawan. 

5. Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

memotivasi dan memimpin 

orang lain.  

1. Pramudya Sukma S. Saya suka tantangan dan merasa tertantang 

untuk memimpin orang lain untuk mencapai 

tujuan yang baik 

Ingin menjadi wirausahawan 

karena merasa tertantang, dan 

tertarik menjadi seorang 

pemimpin. 2. Faustina Jovita E. Ya. Saya ingin menjadi pimpinan yang 

mampu memotivasi. 

3 Felita Hartono Ya. Karena saya suka tantangan dan senang 

bertukar pikiran. 

4. Yesi Taria Ya. Saya ingin berbagi tentang pemahaman / 

ilmu yang saya miliki kepada rekan kerja 

yang lain. 

5. Raymond Sandy H. Ya. Saya senang apabila dipercaya menjadi 

pemimpin. 
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6. 

 

Saya ingin menjadi seorang 

wirausawan karena saya ingin 

memperoleh pendapatan yang 

lebih baik.  

 

1. 

 

Pramudya Sukma S. 

 

Apabila ditekuni dengan baik, tidak 

menutup kemungkinan untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih dari pegawai 

kantoran. 

 

Ingin menjadi wirausahawan 

karena ingin mendapatkan 

pendapatan yang lebih dari 

gaji karyawan pada umumnya. 

  2. Faustina Jovita E. Ya. Sekarang biaya / kebutuhan semakin 

tinggi maka pendapatan pun harus lebih baik 

lagi. 

 3. Felita Hartono Ya. Karena apabila bisnis kita sukses, sudah 

pasti pendapatan yang didapat jauh lebih 

baik dari gaji karyawan pada umumnya. 

4. Yesi Taria Ya. Menjadi wirausaha memiliki 

penghasilan yang jauh lebih baik 

dibandingkan dengan karyawan biasa. 

5. Raymond Sandy H. Pendapatan dari hasil usaha sendiri jauh 

lebih baik daripada gaji karyawan pada 

umumnya. 
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Kreativitas 

No. Indikator No. Nama Responden Penjelasan Kesimpulan 

1. Saya termasuk orang yang sering 

berfikir cepat. 

1. Pramudya Sukma S. Saya sudah terbiasa berpikir cepat. Kegiatan 

perkuliahan pun menuntut saya untuk 

berpikir cepat. Berpikir cepat yang 

dimaksud adalah berpikir cepat dalam 

menyelesaikan masalah yang nantinya 

timbul didalam kegiatan berwirausaha. 

Responden termasuk orang – 

orang yang sering berpikir 

cepat didalam kegiatan 

perkuliahan dan bermuara 

pada kegiatan wirausaha 

kelak. 

 ( Berfikir cepat yang dimaksud 

adalah berfikir cepat dalam hal 

apa? Terkait dengan apa? ) 

2. Faustina Jovita E. Saya dapat berpikir cepat. Berpikir cepat 

yang dimaksud adalah berpikir cepat dalam 

menemukan ide / inovasi dalam sebuah 

kegiatan berwirausaha. 

  3. Felita Hartono Berpikir cepat sudah menjadi kebiasaan 

saya. Berpikir cepat yang dimaksud adalah 

berpikir cepat didalam kegiatan perkuliahan, 

namun nantinya kebiasaan baik ini akan 

terus terbawa hingga memiliki usaha / bisnis 

di kemudian hari. 

  4. Yesi Taria Saya tidak suka berpikir dan bekerja 

lamban. Saya ingin semua serba cepat. 

Berpikir cepat yang dimaksud adalah 

berpikir cepat dalam kegiatan perkuliahan. 

Saya percaya kebiasaan untuk berpikir cepat 

ini dapat berguna apabila saya menjadi 

wirausahawan kelak. 

  5. Raymond Sandy H. Saya memang pribadi yang mudah 

memahami sesuatu / berpikir cepat. Berpikir 

cepat yang dimaksud adalah berpikir cepat 

ketika saya harus memaksakan diri 

menyerap dengan baik pelajaran yang saya 

dapat dari kegiatan perkuliahan. 
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2. Dalam melakukan kegiatan, saya 

seringkali mencetuskan gagasan – 

gagasan yang baru yang berasal 

dari pemikiran saya sendiri 

 

( Dalam hal apa? Terkait dengan 

apa? ). 

1. Pramudya Sukma S. Sering memunculkan ide secara tiba – tiba 

dan ide tersebut terkadang berguna untuk 

saya. Ide yang dimaksud adalah ide untuk 

mencari topik apa yang harus 

dipresentasikan didepan kelas selama 

kegiatan perkuliahan, membangun sebuah 

usaha / bisnis kelak, dan ide untuk 

memecahkan suatu persoalan. 

Responden merupakan orang 

– orang yang mencetuskan ide 

atau gagasan baru tentang 

wirausaha / bisnis yang 

berasal dari pemirkiran 

responden sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Faustina Jovita E. Ya. Hal ini dapat mempercepat penyelesaian 

suatu kegiatan / pekerjaan. Gagasan / ide 

baru yang berasal dari pemikiran saya 

sendiri adalah ide untuk menyelesaikan 

pekerjaan baik itu dalam hal perkuliahan 

maupun kegiatan wirausaha kelak yang 

berasal dari pemikiran saya sendiri. 

 3. Felita Hartono Ya. Karena mengemukakan pendapat berarti 

memberikan lebih banyak alternatif / pilihan 

dalam menghadapi masalah dalam hal 

perkuliahan maupun berwirausaha kelak. 

 4. Yesi Taria Saya suka berimajinasi, jika ada 

kesempatan, saya akan mengemukakan hal 

tersebut kepada orang lain. Berimajinasi 

yang dimaksud adalah imajinasi dalam 

banyak hal termasuk dalam hal kegiatan 

perkuliahan. 

 5. Raymond Sandy H. Ya. Karena untuk melakukan sesuatu, kita 

harus memikirkan sesuatu yang baru / 

berinovasi. Inovasi yang dimaksud adalah 

inovasi dalam berwirausaha kelak. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

Saya termasuk orang yang sering 

menemukan solusi – solusi jika 

menghadapi masalah. 
 

( Dalam hal apa? Terkait dengan 

apa? ). 

 

1. 

 

Pramudya Sukma S. 

 

Saya membutuhkan orang lain untuk 

menemukan solusi. Solusi yang 

dimaksudkan adalah solusi dalam 

menghadapi masalah dalam kegiatan 

perkuliahan maupun masalah dalam 

kegiatan sehari – hari termasuk masalah 

yang nantinya akan muncul dalam 

beriwirausaha kelak. 

 

Responden merupakan orang 

– orang yang sering 

menemukan solusi untuk 

permasalahan pribadi, kuliah, 

maupun dalam perihal 

wirausaha di waktu yang akan 

datang. Beberapa diantara 

responden tersebut ada 

responden yang juga 

membutuhkan saran – saran 

dari orang lain untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan. 

 

 

 

 

 

 

2. Faustina Jovita E. Saya butuh orang lain untuk mendiskusikan 

sebuah solusi yang berkaitan dengan 

masalah dalam kegiatan perkuliahan 

maupun dalam kehidupan sehari – hari. 

3. Felita Hartono Tidak selalu demikian, saya juga 

membutuhkan orang lain agar dapat 

menemukan solusi perihal tugas kuliah 

maupun di organisasi, dan tak menutup 

kemungkinan juga untuk menemukan solusi 

apabila nanti dalam berwirausaha saya 

menemukan kesulitan. 

4. Yesi Taria Ya. Saya tidak suka berputar terlalu lama 

pada sebuah masalah. Masalah yang 

dimaksud adalah masalah dalam organisasi. 

Saya mengerti bahwa hal ini sangat penting 

untuk jika nanti saya menemukan masalah 

ketika berwirausaha kelak. 

5. Raymond Sandy H. Ya. Saya merupakan pribadi yang sering 

menemukan solusi untuk masalah yg 

bersifat personal maupun masalah di 

organisasi atau kuliah. 
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4. Saya banyak menciptakan ide – 

ide yang baru dan ide – ide baru 

tersebut merupakan hasil 

penggabungan antara ide saya 

sendiri dengan ide – ide yang 

berasal dari orang lain. 

 

( Apakah ide – ide tersebut akan 

ditindaklanjuti? Jika iya, 

ditindaklanjuti dalam hal apa? ). 

1. Pramudya Sukma S. Saya sering menciptakan ide yang kemudian 

disempurnakan oleh hasil diskusi dengan 

orang lain. Nantinya mungkin akan saya 

realisasikan ide – ide tersebut dalam bentuk 

berwirausaha. 

Responden merupakan orang 

– orang yang dapat 

menciptakan ide baru yang 

merupakan penggabungan dari 

ide responden sendiri dengan 

ide yang berasal dari orang 

lain. 
2. Faustina Jovita E. Ide dari satu orang belum tentu merupakan 

ide yang terbaik, sehingga dibutuhkan orang 

lain untuk menyempurnakan ide yang ada. 

Berwirausaha adalah bentuk realisasi dari 

ide – ide tersebut kelak. 

3. Felita Hartono Saya sering berimajinasi dan berbagi 

pendapat dengan orang lain. Saya ingin 

merealisasikan ide tersebut dengan 

berwirausaha kelak. 

4. Yesi Taria Menurut saya apabila ide saya 

dikolaborasikan dengan ide orang lain, maka 

hal tersebut akan menjadi lebih sempurna. 

Saya ingin sekali merealisasikan ide tersebut 

kedalam sebuah bisnis. 

5. Raymond Sandy H. Saya punya banyak ide dan saya senang 

apabila dapat membagikannya kepada orang 

lain. Terlebih lagi apabila ide tersebut tidak 

hanya menjadi wacana saja, melainkan 

menjadi bisnis yang nyata. 

5. Saya sering meninjau kembali 

suatu persoalan melalui cara dan 

perspektif yang berbeda dengan 

apa yang sudah diketahui oleh 

orang banyak. 

1. Pramudya Sukma S. Saya biasa mengevaluasi masalah dengan 

melihat dari sudut pandang saya dan orang 

lain untuk mendapatkan solusi terbaik. 

Responden merupakan orang 

– orang yang meninjau 

kembali suatu persoalan 

melalui cara dan perspektif 

yang berbeda agar dapat 

memecahkan sebuah 

persoalan. 

2. Faustina Jovita E. Belum tentu sebuah masalah dapat 

diselesaikan dengan cara yang sering 

dipakai atau diketahui orang banyak. 

3 Felita Hartono Terkadang saya langsung menerima saran / 

solusi dari orang lain, terkadang juga tidak 

demikian. 
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4. Yesi Taria Setiap masalah tidak dapat diselesaikan 

dengan solusi / sudut pandang yang sama. 

5. Raymond Sandy H. Saya sering memberikan banyak pilihan 

solusi karena saya selalu memandang 

masalah dari sudut pandang yang lain. 

 Apakah kreativitas anda 

mempengaruhi minat anda untuk 

menjadi seorang wirausahawan? 

1. Pramudya Sukma S. Dalam membangun sebuah bisnis / usaha 

memang diperlukan kreativitas, tapi 

kreativitas yang saya miliki ini belum teruji 

secara nyata karena saya belum memiliki 

bisnis sendiri. Semuanya masih hanya 

sebatas rencana saja. 

Kreativitas responden ternyata 

tidak mempengaruhi minat 

menjadi seorang 

wirausahawan. selain dari 

penjelasan responden yang 

terkait dengan elaborasi 

kreativitas terhadap minat, 

pada tabulasi variabel minat 

dibawah akan dapat 

menjelaskan lebih lanjut 

mengenai fenomena ini. 

2. Faustina Jovita E. Menurut saya tidak terlalu berpengaruh 

karena faktanya banyak wirausahawan – 

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. 

3. Felita Hartono Menurut saya kreativitas hanya dibutuhkan 

untuk mempertahankan sebuah usaha. Untuk 

memulai sebuah usaha yang dibutuhkan 

hanya tekad dan perhitungan untung rugi 

yang terukur saja. 

4. Yesi Taria Kreativitas memang dibutuhkan untuk 

menciptakan bisnis yang unik sehingga 

dapat berlangsung lebih lama. Saat ini saya 

masih mengenyam pendidikan di bangku 

kuliah. Gambaran tentang dunia kerja 

mungkin sudah saya dapatkan ketika saya 
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berorganisasi di kampus. Namun saya yakin 

pengalaman saya itu masih terlalu sedikit, 

sehingga saya juga tidak terlalu yakin 

apakah kreativitas yang saya miliki ini 

mampu bersaing didunia bisnis nantinya 

atau tidak. 

5. Raymond Sandy H. Menurut saya kreativitas sangat dibutuhkan 

ketika nanti akan merintis suatu usaha. 

Mungkin kreativitas yang saya miliki saat 

ini masih jauh dari sempurna untuk 

memiliki sebuah usaha. Jika nantinya ketika 

akan merintis sebuah usaha / bisnis yang 

sesungguhnya dan kreativitas yang saya 

miliki ini tidak mampu menghasilkan bisnis 

yang unik dan bersaing sekalipun, saya akan 

tetap memiliki minat berwirausaha. 
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Minat 

No. Indikator No. Nama Responden Penjelasan Kesimpulan 

1. Menjadi wirausahawan merupakan 

sebuah  penghargaan tersendiri yang 

menaikkan derajat hidup saya. 

1. Pramudya Sukma S. Menjadi wirausahawan merupakan suatu 

pencapaian bagi saya. 

Responden memiliki perasaan 

bangga, sukses, dan merupakan 

suatu pencapaian yang tinggi 

apabila kelak dapat menjadi 

seorang wirausahawan. 
  2. Faustina Jovita E. Menjadi wirausahawan bisa membantu 

membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. 

  3. Felita Hartono Dengan tidak menjadi karyawan, sudah jelas 

menjadi „bos‟ dapat menaikkan derajat 

hidup saya. 

  4. Yesi Taria Apabila kelak menjadi wirausahawan, saya 

akan merasa bangga dan merasa lebih 

sukses. 

  5. Raymond Sandy H. Menurut saya menjadi seorang wirausaha 

sangat penting dan memiliki keuntungan 

yang banyak, salah satunya waktu yang 

fleksibel. 

2. Menjadi seorang wirausahawan 

merupakan sebuah tantangan bagi 

saya dan saya suka tantangan. 

1. Pramudya Sukma S. Saya menyukai tantangan, terutama 

dibidang bisnis. 

Responden merupakan orang – 

orang yang menyadari bahwa 

menjadi wirausahawan tidaklah 

mudah. Ada banyak tantangan 

dan responden menyukai 

tantangan. 

 2. Faustina Jovita E. Tantangan membuat saya berpikir untuk 

melakukan perubahan perubahan / inovasi 

agar dapat terus bersaing dengan pesaing 

lain. 

 3. Felita Hartono Saya suka tantangan, karena untuk mencapai 

kesuksesan, dibutuhkan tantangan. 

 4. Yesi Taria Saya suka tantangan dan apabila dapat 

menaklukannya hal tersebut merupakan 

kebanggaan tersendiri bagi saya. 

 5. Raymond Sandy H. Menjadi wirausahawan tidak mudah karena 

banyak tantangan, dan saya suka tantangan. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

Saya ingin menjadi „bos‟ dari bisnis 

saya sendiri. 

1. Pramudya Sukma S. Dengan menjadi „bos‟ saya dapat 

mengarahkan usaha saya sesuai dengan apa 

yang saya inginkan 

Responden ingin menjadi “bos” 

dari usaha yang dirintis sendiri. 

Selain waktu yang fleksibel, 

perasaan bangga, dan 

keuntungan yang didapat apabila 

menjadi seorang wirausahawan, 

menjadi wirausahawan juga 

merupakan sudah menjadi cita – 

cita yang ingin dicapai 

responden setelah lulus kuliah 

nanti. 

 

 

2. Faustina Jovita E. Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri 

karena menjadi „bos‟ dari usaha yang saya 

rintis sendiri. 

3. Felita Hartono Beriwirausaha merupakan cita – cita saya 

setelah lulus kuliah. 

4. Yesi Taria Saya tidak senang diatur, oleh karena itu 

dengan menjadi bos saya dapat mengatur 

orang lain. 

5. Raymond Sandy H. Jadi „bos‟ sangat menguntungkan saya. 

4. Saya ingin menciptakan dan 

mengembangkan sesuatu yang baru 

untuk bisnis saya. 

1. Pramudya Sukma S. Berinovasi merupakan hal yang mutlak agar 

bisnis dapat bertahan. 

Responden ingin menciptakan 

dan mengembangkan sesuatu 

yang baru / berinovasi agar dapat 

menciptakan bisnis yang unik.  
2. Faustina Jovita E. Harus dilakukan agar dapat terus bersaing. 

3. Felita Hartono Ya, karena menurut saya inovasi akan 

memperpanjang keberlangsungan usaha. 

4. Yesi Taria Bisnis tanpa inovasi tidak akan dapat 

bertahan lama. 

5. Raymond Sandy H. Setiap bisnis membutuhkan inovasi agar 

bisnis dapat terus berlanjut. 

5. Menjadi seorang wirausahawan 

memudahkan saya dalam mengatur 

waktu jam kerja sesuka saya. 

(fleksibel) 

1. Pramudya Sukma S. Dengan berwirausaha saya bisa dengan 

sesuka hati mengatur kapan saya harus 

bekerja, kapan saya melakukan hobi saya. 

Responden ingin menjadi 

wirausahawan karena dengan 

menjadi wirausahawan, 

responden dapat dengan leluasa 

mengatur jam kerja secara 

fleksibel. 

 

 

2. Faustina Jovita E. Sebagai seorang atasan, kita harus 

memberikan contoh kepada rekan kerja yang 

lain agar dapat menjadi contoh yang baik, 

salah satunya dengan tidak mengatur jam 

kerja sesuka hati saya. 

3 Felita Hartono Ya, waktu kerja dapat disesuaikan dengan 

keadaan (fleksibel). 

4. Yesi Taria Saya suka waktu yang fleksibel, 
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memudahkan saya bekerja sesuai dengan 

kemauan saya. 

5. Raymond Sandy H. Dengan menjadi „bos‟, maka saya dapat 

memperkerjakan banyak orang, sehingga 

punya lebih banyak waktu luang. 

6. Saya mendapatkan laba dari bisnis 

yang saya rintis sendiri. 

1. Pramudya Sukma S. Apabila usaha saya menghasilkan laba, hal 

tersebut merupakan sebuah indicator 

keberhasilan usaha saya. 

Mendapatkan laba dari bisnis 

yang dirintis sendiri oleh 

responden merupakan indicator 

keberhasilan menjadi seorang 

wirausahawan. 

 

 

  2. Faustina Jovita E. Ya. Sekarang biaya / kebutuhan semakin 

tinggi maka pendapatan pun harus lebih baik 

lagi. 

 3. Felita Hartono Ya, hal ini membuktikan bahwa saya telah 

bekerja keras didalam merintis usaha saya. 

4. Yesi Taria Laba adalah indicator keberhasilan usaha 

saya. 

5. Raymond Sandy H. Saya bangga apabila mempunyai 

penghasilan sendiri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat krusial dalam kemajuan 
perekonomian suatu bangsa. Melaalui pendidikan, sumber daya manusia dapat 
dibangun dan akan berdampak pada peningkatan keunggulan kompetitif suatu 
bangsa. Pendidikan memang sudah seharusnya menjadi perhatian yang sangat 
serius. 
Data BPS (Badan Pusat Stastistik) yang dikutip dari www.bps.go.id 
menunjukkan bahwaAngkatankerja Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 
122,4 juta orang, berkurang sebanyak 5,9 juta orang dibanding Februari 2015 
dan bertambah sebanyak 510 ribu orang dibanding Agustus 2014.[37] [39] [33] [76] ... Penduduk 
bekerja pada Agustus 2015 sebaanyak 114,8 juta orang, berkurang 6,0 juta 
orang dibanding keadaan Februari 2015 dan bertambah 190 ribu orang 
dibanding keadaan Agustus 2014.[76] [37] [39] [33] ... Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
Agustus 2015 sebesar 6,18 persenn meningkat dibanding TPT Februari 2015 
(5,81 persen) dan TPT Agustus 2014 (5,94 persen).[37] [39] [69] [76] ... Selama setahun terakhir 
(Agustus 2014–Agustus 2015) kenaikan penyerapan tenaga kerja terjadi 
terutama di Sektor Konstruksi sebaanyak 930 ribu orang (12,77 persen), Sektor 
Perdagangan sebanyak 850 ribu orang (3,42 persen), dan Sektor Keuangan 
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sebanyak 240 ribu orang (7,92 persen).[33] [69] [76] [37] ... Penduduk bekerja di atas 35 jam per 
minggu (pekerja penuh) paada Agustus 2015 sebanyak 80,5 juta orang (70,12 
persen), sedangkan penduduk yang bekerjaa kurang dari 15 jam per minggu 
sebanyak 6,5 juta oranag (5,63 persen).[69] [33] [37] [39] ... PadaAgustus 2015, penduduk bekerja 
masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah sebesar 44,27 
persen, sementara penduduk bekerja dengan pendidikanSarjana ke atas hanya 
sebesaar 8,33 persen.[37] [69] [33] [39] ... 
Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh 
lapangan kerja yang terbatas. Jumlah pengangguran diprediksikan akan terus 
meningkat apabila terjadi ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan 
angkatan kerja. Minimnya lapangan kerja berbanding lurus dengan minimnya 
jumlah wirausaha (self-employment). Artinya, wirausahawan sangat 
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dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ironisnya, 
budaya untuk menjadi pekerja (employees) atau bekerja dikantor maupun 
institusi pemerintahan masih melekat pada masyarakat Indonesia. 
Wirausahamerupakan hal yang sudah tak asing lagi ditelinga kita. 
Wirausahamerupakan orang yang menciptakan sebuah bisnis yang berhadapan 
dengan risiko dan ketidakpastian, bertujuan memperoleh profit dan mengalami 
pertumbuhan dengan caraa mengidentifikasi kesempatan dan memanfaatkan 
sumber daya yang diperlukan (Agustina & Sularto, 2011 dalam Rosmiati, dkk). 
Wirausaha tentu berbeda dengan Kewirausahaan. Hisrich (2002:10) dalam 
Vemmy, menjelaskan bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) adalaah proses 
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penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang 
diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang 
mengiringi, menerima moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan 
pribadi.[54] 
Saat ini, perrkembangan kewirausahaan menjadi topik yang sangat 
hangat diperbincangkan di negara-negaraa industri. Peranan universitas dalam 
memotivasi mahasiswa menjadi wirausaha muda sangat penting dalam 
menumbuhkan jumlah wirausaha. Penumbuhan minat wirausaha tidak dapat 
terjadi begitu saja tanpa adanya motivasi dan kreativitas yang dapat 
menggerakkan jiwa kewirausahaan seseorang. Ketika seseorang memiliki 
motivasi (tujuan) untuk melakukan sesuatu, maka secara otomatis orang 
tersebut akan memiliki minat (keinginan) untuk melakukan hal tersebut. 
Kebanyakanorang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat 
yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik 
yang menjadi motivasinya dan memelihara motivasi tersebut dalam setiap 
tindakannya. Baum, Frese, and Baron (2007) dalam Rosmiati, dkk menjelaskan 
bahwa motivasi dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk 
mencapai tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan 
dan eksploitasi terhadap peluang bisnis. Motivasi untuk mengembangkan usaha 
baru diperlukan bukan hanya oleh rasa percaya diri dalam hal kemampuannya 
untuk berhasil, namun juga oleh kemampuannya dalam mengakses informasi 
mengenai peluang kewirausahaan. 
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Kreativitas seorang wirasusahawan juga diuji ketika sedang merancang 
atau merealisasikan sebuah peluang bisnis. Apabila orang tersebut sudah 
memiliki motivasi berwirausaha dan berujung pada minat berwirausaha, 
tentunya diperlukan kreatifitas. Baldacchino (2008) menyatakan bahwa 
kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, 
kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari 
kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 
berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan 
peluang. Kreativitas: kemampuan untuk mengembangkan ide - ide baru dan 
cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang. Intinya 

http://www.plagscan.com/highlight?doc=10800435&source=54&cite=0#jump


kreativitas adalah memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda dari hal – hal 
yang terkesan biasa. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk 
menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan 
peluang yang baru. Intinya inovasi adalah kemampuan untuk melakukan 
sesuatu yang baru dan berbeda. 
Selain beberapa uraian diatas, pendidikan kewirausahaan juga 
merupakan hal yang sangat penting. Dalam hal ini, pendidikan kewirausahaan 
sangat dibutuhkan guna menumbuhkan motivasi dan kreativitas yang bermuara 
kepada minat mahasiswa berwirausaha. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program 
Studi Manajemen, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, turut 
berpartisipasi dalam pembentukan karakter dan minat berwirausaha bagi 
mahasiswa, serta menciptakan wirausahawan – wirausahawan yang terdidik, 
=====================5/69======================
5 

dengan memfokuskan ilmu manajemen menjadi 5 konsentrasi dan salah satu 
diantaranya adalah konsentrasi kewirausahaan. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diperlukan penilitan 
lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi dan 
kreativitas terhadap minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 
Studi Manajemen dalam berwirausaha di Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang. 
1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang ada adalah 
sebagai berikut: 
1. Apakah motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program 
studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan berpengaruh terhadap 
minat berwirausaha? 
2. Apakah kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program 
studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha? 
3. Apakah motivasi dan kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Program studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian: 
1. Mengetahui apakah ada pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program studi Manajemen, Konsentrasi 
Kewirausahaan dalam berwirausaha 
2. Mengetahui apakah ada pengaruh kreativitas terhadap minat mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program studi Manajemen, Konsentrasi 
Kewirausahaan dalam berwirausaha 
3. Mengetahui apakah ada pengaruh motivasi dan kreatifitas terhadap 



minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program studi 
Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan dalam berwirausaha 
Manfaat Penelitian menurut: 
a) Mahasiswa: 
1. Mendukung mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program 
studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan agar berminat 
menjadi wirausahawan 
2. Menambah wawasan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Program studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan bahwa 
kreativitas sangatlah penting dalam berwirausaha 
3. Mengetahui apa-apa saja motivasi mahasiswa yang menyebabkan 
mahasiswa berminat untuk berwirausaha. 
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b) Peneliti: 
1. Mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi berwirausaha 
terhadap minat beriwirausaha 
2. Mengetahui apakah ada pengaruh antara kreativitas berwirausaha 
terhadap minat beriwirausaha 
3. Mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi dan kreativitas 
berwirausaha terhadap minat beriwirausaha 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kewirausahaan (Entrepreneurship) 
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Kewirausahaanatau entrepreneurship merupakan istilah yang berasal 
dari bahasa Perancis entreprende. artinya to undertake yaitu menjalankan, 
melakukan dan berusaha. Menurut ahli ekonomi Jean Baptise Say dalam 
Riyanti (2003: 23) yang dikutip oleh Mashunah, istilah tersebut digunakan 
untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber-
sumber daya ekonomi dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas 
yang lebih tinggi dan menghasilkan lebih banyak lagi atau lebih produktif. 
Wirausaha mempunyai arti seorang yang mampu memulai dan atau 



menjalankan usaha. Di Indonesia kata wiraswasta sering diartikan sebagai 
orang-orang yang tidak bekerja pada sektor pemerintah yaitu; para pedagang, 
pengusaha, dan orang-orang yang bekerja di perusahaan swasta, sedangkan 
wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai usaha sendiri. Yaghoobi, 
dan Ahmadi dalam Sumantri, dkk (2012) menyatakan bahwa wirausahawan 
adalah orang yang berani membuka kegiatan produktif yang mandiri. 
Sementara Jong dan Wennekers dalam Sumantri, dkk (2012) menyatakan 
bahwa kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai pengambilan risiko untuk 
menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk 
menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha 
yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi 
tantangantantangan persaingan. Katakunci dari kewirausahaan adalah: 
pengambilan resiko, menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang-
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peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif, mandiri 
(misal;tidak bergantung pada bantuan pemerintah). 
2.2. Minat menjadi wirausaha 

Studi mengenai minat kewirausahaan sering menggunakan model 
Theory of Planned Behavior (TPB) untuk menjelaskan hubungan antara 
pengaruh faktor-faktor personal dengan minat kewirausahaan.[1] [62] [82] Teori ini 
dianggap sebagai model yang lebih baik dan lebih kompleks dalam 
menjelaskan dan memprediksi minat kewirausahaan atau memulai bisnis 
dibandingkan model lainnya (Raguz dan Matic, 2011).[1] [62] [82] Berdasarkan TPB yang 
menjelaskan bahwa minat dipengaruhi secara positif oleh sikap berperilaku, 
artinya bahwa semakin kuat (positif) penilaian individu terhadap baik tidaknya 
dampak menjadi wirausaha akan memperkuat keinginan individu tersebut 
untuk bekerja mandiri (selfemployed) atau menjalankan usahanya sendiri. 
Sesuai dengan beberapa pernyataan diastas, maka dapat disimpulkan bahwa, 
semakin kuat sikap terhadap wirausaha, maka semakin kuat pula minat untuk 
menjadi wirausaha. Jackson dan Rodkey (1994) dalam Akmaliah dan 
Hisyamuddin (2009) berargumen bahwa sikap terhadap wirausaha adalah aspek 
penting dalam memprediksi potensi wirausaha di masa mendatang, dan 
aktivitas kewirausahaan dapat diprediksi lebih akurat dengan meneliti faktor 
minat dari pada faktor-faktor lain seperti kepribadian, demografi, karakteristik 
dan faktor situasional.[1] [62] [82] Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam 
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subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu atau merasa senang 
berkecimpung dalam bidang itu.[72] (W.S Winkel, 2004 dalam Datania, dkk). 
Loekmono (1994) yang dikutip Mahesa mengungkapkan bahwa minat 
dapat diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk 
memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-bidang 
tertentu. Minatmerupakan salah satu hal ikut menentukan keberhasilan 
seseorang dalam segala bidang, baik studi, kerja dan kegiatan-kegiatanlain. 
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Minat pada suatu bidang tertentu akan memunculkan perhatian terhadap bidang 
tertentu. Minat merupakan perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran 
dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut dan kecenderungan- 
kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan 
tertentu.(Andi Mappiare, 1982 dalam Adhitama). 
Sedangkan menurut Yanto (1996: 23-24) minat wirausaha adalah 
kemampuan untuk memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta 
memecahkan ermasalahan hidup, memajukan usaha atau menciptakan usaha 
baru dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.. 
Minat berwirausaha dapat diukur dengan: ( Bhandari, 2007 dalam Praswati ) 
1. Prestis sosial, merupakan suatu rasa penghargaan tersendiri 
yang dirasakan seseorang bila melakukan salah satunya dengan 
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berwirausaha untuk dilihat di masyarakat ataupun diakui oleh 
lingkungan sehingga menaikkan derajatnya. 
2. Tantangan pribadi, merupakan suatu tantangan untuk diri sendiri 
yang membuat seseorang ingin membuktikan apakah dia 
mampu atau tidak melakukan suatu hal yang mungkin belum 
pernah dilakukan sehingga memicu dirinya untuk belajar dan 
mencoba. 
3. Menjadi bos, adalah keinginan untuk menjadi bos suatu saat 
nanti atau mendirikan usaha sendiri. 
4. Inovasi, merupakan menciptakan sesuatu yang baru ataupun 
mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi berbeda dari 
yang lainnya. 
5. Kepemimpinan, merupakan proses mempengaruhi orang lain 
untuk mencapai tujuan organisasi. 
6. Fleksibilitas, merupakan kelonggaran saat memiliki suatu usaha 
sendiri seperti dari jam kerja yang bisa diatur sendiri. 
7. Keuntungan, merupakan laba yang diperoleh dari usaha yang 
dibukanya sendiri. 
Perilaku kewirausahaan dipengaruh oleh faktor internal dan eksternal. 
Faktor tersebut adalah hak kepemilikan (property right), kemampuan/ 
kompetensi (competency/ability), dan insentif (incentive). Sedangkan faktor 
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eksternalnya adalah lingkungan (environment) (Suryana, 2003 dalam 
Adhitama). 
Menurut uraian tentang minat dan wirausaha di atas, minat 
berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subyek untuk tertarik 
menciptakan suatuusaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, 
menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. 
Minat berwirausaha dapat digambarkan sebagai tingkah laku yang mencakup 
kesadaran seseorang tentang adanya gejala dalam bentuk nilai - nilai 
kewirausahaan, sehingga melalui kesadaran itu seseorang akan memberikan 



perhatian terhadap wirausaha. Dengan adanya perhatian tersebut seseorang 
mempunyai keinginan yang semakin besar untuk berhubungan dengan segala 
sesuatu yang berkaitan dengan wirausaha. Dalam kegiatan selanjutnya seorang 
diharapkan mencari dengan penuh perhatian tentang sesuatu yang berhubungan 
dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan wirausaha tersebut. Ini berarti bila 
seseorang mempunyai minat wirausaha yang tinggi, maka diharapkan orang 
tersebut benar-benar menyukai dan bahkan ingin berwirausaha, sebagai alat 
untuk mencapai tujuan hidupnya (Karina, 2009 dalam Gunawan). 
2.3. Motivasi menjadi wirausaha 

Motivasi menjadi wirausaha adalah sesuatu yang melatarbelakangi 
atau mendorong seseorang melakukan aktivitas dan member energi yang 
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mengarah pada pencapaian kebutuhan, member kepuasan ataupun mengurangi 
ketidakseimbangan dengan membuka suatu usaha atau bisnis (Zimmerer, 2002 
dalam Venesar, 2006). Motivasi merupakan dorongan dan arahan perilaku 
yang kuat untuk berfikir kreatif dan inovatif, dimana hal tersebut akan 
membuatseseorang berhasil dan semangat dalam pekerjaan. Menurut 
Samsudin (2005) yang dikutip Irwanto, Motivasi adalah dorongan kuat yang 
membuat seseorang menjadi terinspirasi untuk melakukan segala hal agar 
tujuannya dapat tercapai. Motivasi juga dapat diartikan sebagai semangat yang 
ada dalam diri kita (driving force) yang dimaksudkan sebagai dorongan atau 
paksaan agar bisa memiliki target atau tujuan dalam kehidupan. Motivasi 
adalah suatu dorongan yang ada dari dalam diri seseorang yang 
mendorongorang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi 
seorang wirausahawan muda (Sarosa, 2005 dalam Rosmiati, dkk). 
Sementara itu Manulang (2005) yang dikutip oleh Irwanto, 
menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 
upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 
kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan yang individual, dari 
ketiga unsur definisi ini adalah upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Stoner 
(2006) yang dikutip oleh Irwanto menyatakan pandangannya bahwa motivasi 
dapat dikelompokkan kedalam lima kategori, yaitu kebutuhan, teori 
penguatan, teori keadilan, teeori harapan, dan teori penetapan sasaran. 
Penelitian ini menggunakan teori motivasi dengan pendekatan kebutuhan 
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dengan alasan bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan faktor yang masih 
dominan dalam memotivasi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Secara sederhana motivasi dapat diartikan sebagai dorongan. 
Sementara motivasi berprestasi (achievement motivation) merupakan teori 
yang dikenalkan oleh David McClelland. Dasarteorinya tetap berdasarkan 
teori kebutuhan Maslow, namun ia mencoba mengkristalisasinya menjadi tiga 
kebutuhan: 
a) Need for Power (nPow) 



b) Need for Affiliation (nAff) 
c) Need for Achievement (nAch) 
Motivasi berwirausaha ini akan menentukan perilaku wirausaha dan 
selanjutnya secara tidak langsung menentukan kesuksesan bisnisnya. Motivasi 
seseorang menjadi wirausaha dibedakan dalam tiga, yaitu ambisi kemandirian, 
realisasi diri dan faktor pendorong, dengan masing-masing indikator sebagai 
berikut: (Zimmerer, 2002 dalam Budiati, Yani, Universari, 2012). 
Ambisi Kemandirian: Aktivitas lebih bebas 
a) Keinginan memiliki usaha sendiri 
b) Keinginan menjadi lebih dihormati 
c) Keinginanan menerapkan ide baru 
d) Ingin mengembangkan hobi dalam bisnis 
Realisasi Diri: 
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a) Saya ingin memperoleh posisi yang lebih baik di lingkungan 
b) Saya ingin memotivasi dan memimpin orang laian 
c) Saya ingin melanjutkan tradisi keluarga 
d) Saya ingin mengimplementasikan ide atau berinovasi 
Faktor Pendorong: 
a) Ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik 
b) Ingin menjadi seorang wirausaha jika terkena PHK. 
Namun ada beberapa indikator diatas yang tidak termasuk dalam 
kriteria pengukuran yang ingin diukur dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 
peneliti mereduksi beberapa indikator menjadi: 
Ambisi Kemandirian: Aktivitas lebih bebas 
a) Keinginan memiliki usaha sendiri 
b) Keinginan menjadi lebih dihormati 
c) Keinginan menerapkan ide baru 
Realisasi Diri: 
a) Saya ingin memperoleh posisi yang lebih baik di lingkungan 
b) Saya ingin memotivasi dan memimpin orang lain 
Faktor Pendorong: 
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a) Ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik 
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 
motivasi wirausaha merupakan dorongan sebagai penggerak untuk 
membangkitkan semangat untuk memenuhi tujuan yang diinginkan dalam 
berwirausaha. Sedangkan menurut Mubarak “motivasi berwirausaha 
merupakan dorongan dalam diri individu untuk melakukan aktivitas dan 
kegiatan tertentu dalam menciptakan usaha ekonomi baru” (Mubarak 2013:15 
dalam Sampurna). Semakintinggi motivasi seseorang akan wirausaha, semakin 
tinggi pula minat orang tersebut untuk berwirausaha, dengan adanya minat 
maka akan mendorong atau memicu daya tarik seseorang. 
2.4. Kreativitas menjadi wirausaha 



MenurutSuryana (2006) yang dikutip oleh Sugiarto, dkk menyatakan 
bahwa kreativitas adalah: “Berpikir sesuatuyang baru”. “Kreativitas sebagai 
kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-
cara baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang”. 
Kreativitas merupakan suatu topik yang relevan tidak hanya bagi wirausaha 
yang baru memulai, tetapi juga bagi bisnisdan kegiatan bisnis pada umumnya. 
Kreativitas merupakan sumber penting dalam penciptaan daya saing untuk 
semua organisasi yang peduli terhadap growth (pertumbuhan) dan change 
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(perubahan). Peran sentral dalam kewirausahaan adalah adanya kemampuan 
yang kuat untuk menciptakan (to create or to innovate) sesuatu yang baru. 
Campbell (2003, h. 11) dalaam Narasita menyatakan bahwa kreativitas 
sebagai kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya: 
1. Baru (novel): inovatif, belum ada sebelumnya, segar, menarik, 
aneh dan mengejutkan. 
2. Berguna (useful): lebih praktis, mempermudah, memperlancar, 
mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan 
masalah, hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil 
lebih baik / lebih banyak. 
3. Dapat dimengerti (understandable): hasil yang sama dapat 
dimengerti dan dapat dibuat dilain waktu. 
Menurut Suryana (2000, h. 18) dalam Narasita menciptakan sesuatu 
yang asalnya tidak ada, memperbaiki kesalahan masa lalu dengan cara baru 
dan menghilangkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih sederhana 
adalah suatu bentuk dari kreativitas. Sedangkan menurut Zimmerer (2006, h. 
57) yang dikutip Narasita kreativitas adalah proses untuk mengembangkan ide 
– ide baru dan untuk menemukkan cara – cara baru dalam melihat masalah dan 
peluang. Tim Pustaka Familia (2006, h. 253) yang dikutip Narasita 
menuliskan bahwa kreativitas merupakan suatu cara berpikir, bukan sekedar 
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berpikir, bukan sekedar hasil berpikir, meliputi fleksibilitas, spontanitas, dan 
orisilitas dalam beerfikir. Selanjutnya dituliskan juga bahwa kreativitas tidak 
hanya menyangkut kemampuan kognitif tetapi juga sikap (sikap kreatif) dan 
perilaku kreatif. 
Kreativitas pada mahasiswa dapat mempengaruhi kegiatan 
berwirausaha, hal ini dapat diketahui dengan melihat aspek yang 
mempengaruhi kreativitas. Guilford (dalam Diana, 1999, h. 7) yang dikutip 
oleh Narasita menjelaskan bahwsa yang menjadi aspek – aspek tersebut terdiri 
dari: 

a. Kelancaran (fluency) 
Kegiatan yang mengembangkan kelancaran jawaban untuk 
menghasilkan banyak gagasana dan kemungkinan jawaban terhadap 



suatu permasalahan. 
b. Keluwesan (flexibility) 
Kegiatan untuk mengemukakan bermacam – macam pemecahan atau 
pendekatan terhadap masalah. 
c. Keaslian (originality) 
Kegiatan mencetuskan gagasan – gagasan dalam jumlah yang banyak 
saja, tetapi juga merupakan gagasan baru. 
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d. Penguraian (elaboration) 
Kegiatan untuk mengembangkan ide – ide secara terperinci. 
Sedangkan Supriadi (1994, h. 7 dalam Narasita) mengemukakan 
bahwa kreativitas dapat diukur dengan menggunakan aspek – aspek 
sebagai berikut: 
a. Kelancaran (fluency) 
Menghasilkan banyak gagasan. 
b. Keluwesan (flexibility) 
Mengemukakan bermacam – macam pemecahan atau pendekatan 
terhadap masalah. 
c. Keaslian (originality) 
Mencetuskan gagasan – gagasan asli sebagai hasil pemikiran sendiri dan 
tidak klise. 
d. Penguraian (elaboration) 
Menguraikan sesuatu secara terperinci. 
e. Perumusan kembali (redefinition) 
Meninjau kembali suatu persoalan melalui cara dan perspektif yang 
berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan ada lima 
aspek dalam kreativitas yang terdiri dari empat aspek kreativitas dari 
Munandar, yaitu: kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), 
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orisinilitas (originality), mengelaborasi (elaboration) dan satu aspek 
dari Supriadi, yaitu, perumuasan kembali (redefinition). Indikator – 
indikator tersebut digunakan karena sudah mencakup aspek – aspek 
kreativitas yang ingin diungkap oleh peneliti. Kreativitas merupakan 
kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai 
kemampuan untuk gagasan yang baru yang dapat diterapkan sebagai 
pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-
hubungan baru atas unsur-unsur yang sudah ada (Munandar, 2009 
dalam Sugiarto, dkk). Peerbuatan 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). Kreativitas 
merupakan kemampuan untuk menggabungkan atau menghubungkan 
hal baru atas unsur-unsur yang sudah ada, sehingga kreativitas 
berwirausaha memiliki hubungan terhadap minat berwirausaha. 
2.5. Penelitian Terdahulu 

a) Budiati; Yani; dan Universari (2012) dalam penelitiannya meneliti 
tentang bagaimana minat mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
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Semarang terhadap kewirausahaan yang dikaji menurut motivasi 
menjadi wirausaha dan bagaimana minat mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Universitas Semarang terhadap kewirausahaan yang dikaji menurut 
kepribadian dan karakteristik. Hasil dari penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pada dasarnya mahasiswa mempersepsikan sikap 
mereka terhadap motivasi, realisasi diri dan faktor keinginan 
memperoleh pendapatan yang lebih baik, keinginan memiliki usaha 
sendiri, dan keinginan kebebasan. Namun demikian tidak didukung oleh 
faktor lingkungan seperti melanjutkan tradisi keluarga berbisnis, merasa 
lebih dihormati jika mempunyai usaha sendiri dibanding bekerja ikut 
orang lain. Hal inilah yang kurang mendorong minat untuk menjadi 
entrepreneur dalam jangka pendek. Meskipun memiliki tingkat 
kepercayaan diri dan termotivasi menjadi wirausaha, faktor lingkungan 
yang digunakan sebagai norma subjektif tidak mendukung, karena mind 
set pilihan wirausaha adalah pilihan kedua. Selain itu, mahasiswa 
lulusan rata-rata lingkungan dan orang tuanya bukan sebagai wirausaha, 
sehingga persepsi mahasiswa lulusan kurang berani untuk membuka 
usaha sendiri dalam jangka pendek maupun dalam jangka waktu dua 
tahun yang akan datang. 
Persepsi mahasiswa tentang kepribadian dan karakteristik 
wirausaha secara umum mempunyai kepribadian dan karakteristik 
wirausaha yang tinggi. Dibuktikan pada nilai persepsi yang tinggi pada 
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keinginan untuk sukses, suka bekerja keras, mampu bekerja sama 
dengan orang lain, mampu memberikan pendapat dan saran serta 
mampu mengelola usaha. Namun demikian mahasiswa tidak berani 
mengambil resiko yang tinggi, tidak menyukai tantangan dan takut 
dalam berhutang. Dalam berwirausaha, agar bisa mengembangkan 
usaha harus berani beresiko dan berhutang. Di sisi lain jika menjadi 
karyawan tidak perlu memikirkan bagaimana mengembangkan usaha, 
karena karyawan hanya menerima gaji tetap, tanpa mengenal resiko, 
sehingga akan memberikan rasa lebih aman bagi masing - masing 
individu. Faktor ini yang mengakibatkan orang lebih memilih bekerja 
sebagai karyawan dibanding menjadi wirausaha. 



b) Santoso (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh faktor lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, 
ekspektasi pendapatan, dan kebebasan dalam bekerja terhadap minat 
berwirausaha pada mahasiswa STMIK Duta Bangsa Surakarta baik 
secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini merupakan 
penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 2120 mahasiswa, sampel 
diambil secara proporsional sebesar 10% dari tiap program studi di 
STMIK Duta Bangsa Surakarta sehingga sampel yang diambil adalah 
212 mahasiswa. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 
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analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian lingkungan keluarga, 
mayoritas responden mempunyai penilaian lingkungan keluarga 
mendukung. Penilaian variabel pendidikan kewirausahaan, mayoritas 
responden mempunyai penilaian baik. Penilaian variabel ekspektasi 
pendapatan, mayoritas responden mempunyai penilaian tinggi. 
Penilaian variabel kebebasan dalam bekerja, mayoritas responden 
mempunyai penilaian rendah.[0] Penilaian untuk variabel minat 
berwirausaha, mayoritas responden mempunyai penilaian rendah.[0] 
Lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, ekspektasi 
pendapatan, dan kebebasan dalam bekerja berpengaruh positif terhadap 
minat berwirausaha.[0] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan variabel lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, 
ekspektasi pendapatan, dan kebebasan dalam bekerja akan berdampak 
pada peningkatan minat kewirausahaan mahasiswa STMIK Duta 
Bangsa Surakarta.[0] Faktor lingkungan keluarga, pendidikan 
kewirausahaan, ekspektasi pendapatan, dan kebebasan dalam bekerja 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa STMIK Duta 
Bangsa Surakarta baik secara parsial maupun simultan.[0] 

c) Hadiyati (2010). Peran UKM dapat dikatakan sangat penting dalam 
perekonomian nasional. Peran ini terutama dalam aspek seperti 
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peningkatan kesempatan kerja, ekuitas, pendapatan, pembangunan 
ekonomi pedesaan, dan meningkatkan ekspor non-minyak. 
Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menjadi kreatif dan inovatif 
dasar, tips, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti 
dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif 
untuk menciptakan peluang. Tujuan dari penelitian ini meliputi: 
pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel 
mempengaruhi kreativitas dan inovasi secara simultan terhadap 
kewirausahaan. Kedua, untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
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variabel mempengaruhi kreativitas parsial terhadap kewirausahaan. 
Ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh parsial 
variabel inovasi tentang kewirausahaan. Keempat, untuk 
mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh yang dominan antara 
kreativitas dan inovasi kewirausahaan. Lokasi penelitian dilakukan 
pada bengkel las kecil di distrik Kabupaten Malang Pujon. Jenis 
penelitian ini adalah eksplorasi. Jenis data yang digunakan adalah data 
yang dikumpulkan oleh primer dan menyimpan daftar pertanyaan. 
Hasilnya adalah sebagai berikut: pertama, variabel mempengaruhi 
kreativitas dan inovasi secara simultan terhadap kewirausahaan. Kedua, 
variabel kreativitas parsial berpengaruh terhadap kewirausahaan. 
Ketiga, variabel inovasi secara parsial berpengaruh terhadap 
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kewirausahaan. Keempat, variabel inovasi memiliki pengaruh paling 
besar terhadap kewirausahaan. 

d) Rosmiati; Junias; dan Munawar (2015). Penelitian dilaksanakan di 
Politeknik Negeri Kupang. Tujuan penelitian ini antara lain 
mendapatkan gambaran minat mahasiswa menjalankan wirausaha. 
Rumusan masalahnya adalah apakah sikap dan motivasi menumbuhkan 
minat mahasiswa untuk menjalankan wirausaha. Metode penelitian ini 
adalah simple random sampling (acak) survei dengan pendekatan 
analisis kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data 
diolah dengan menggunakan bantuan SPSS. Alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap dan motivasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 
e) Hapsah dan Savira (2013). Minat berwirausaha merupakan faktor 
penting yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu 
wirausaha.[49] [60] ... Perkembangan minat akan dipengaruhi oleh faktor intriksik 
dan ekstrinsik.[49] [60] ... Self efficacy merupakn faktor intrinsik yang ada dalam 
individu untuk menyelesaikan suatu tugas.[49] [60] ... Tugas dalam berwirausaha 
memiliki resiko yang cukup fatal.[49] [60] ... Keyakinan untuk menyelesaikan 
tugas adalah faktor penting dalam prosesnya.[49] [60] ... Kreativitas juga 
membantu seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu tugas.[49] [60] ... 
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Kreativitas berguna untuk menyelesaikan suatu permalahan dengan 
flexibel.[49] [60] ... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:[58] [0] [11] [13] ... 1) hubungan self 
efficaccy dengan minat berwirausaha, 2) hubungan kreativitas dengan 
minat berwirausaha, dan 3) hubungan self efficaccy dan kreativitas 
dengan minat berwirausaha.[49] [60] ... Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan metode korelasional.[49] [60] ... Subjek penelitian yang diambil 
adalah 82 mahasiswa dari 4 angkatan, diambil dengan teknik random 
sampling.[49] [60] ... Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang 
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signifikan antara self efficacy dan kreativitas dengan minat 
berwirausaha.[49] [60] ... 
2.6. Hipotesis 
Margono (2004: 80) menyatakanbahwa hipotesis berasal dari 
perkataanhipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti kurang dari, sedangkan 
tesis berarti pendapat. Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan 
yang sifatnya masihsementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan 
jawaban dari masalah yang diajukan. Selain itu, Sugiyono (2013: 96) 
menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat 
pertanyaan. Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau 
lebih yang dinyatakan berdasarkan pemikiran peneliti atau diturunkan dari teori 
=====================27/69======================
27 

yang telah ada. Adapun, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 
berwirausaha, mengetahui apakah ada pengaruh kreativitas terhadap 
minatmahasiswa berwirausaha, mengetahui apakah ada pengaruh motivasi dan 
kreatifitas terhadap minat mahasiswa berwirausaha. Berdasarkan maksud dan 
tujuan dari penelitian ini, terciptalah dugaan – dugaan yang bersifat sementara 
(hipotesis) sebagai berikut : 
H1: Motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
H2: Kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
H3: Motivasi dan kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
berwirausaha. 

2.7. Kerangka Pikir 

Gambar 2.7.1 Kerangka pikir 

Minat menjadi 
wirausahawan (Y) 
Kreativitas (X
1
) 
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Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa Kreatifitas (X
1
) dan 
Motivasi (X
2
), dapat mempengaruhi Minat (Y) mahasiswa menjadi seorang 
wirausahawan. Model pembelajaran kewirausahaan diharapkan dapat me-
nambah nilai sikap dan motivasi mempengaruhi minat berwirausaha. 
Mahasiswa yang telah mendapatkan model pembelajaran kewirausahaan akan 
mampu menciptakan lapangan kerja baru serta terjadinya pendapatan sehingga 
menurunkan angka pengangguran. 

2.8. Definisi Operasional (Variabel) 
2.8.1. Kreativitas (X1) 

Kreativitas yang dimaksudkan sesuai dengan topik pembahasan 
penelitian ini adalah Adanya kemampuan yang kuat dari mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi 
Kewirausahaan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 
menciptakan (to create or to innovate) ide yang baru agar terciptanya 
pengembangan peluang / rencana bisnis yang baru. peneliti 
Motivasi (X
2
) 
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menyimpulkan ada lima aspek dalam kreativitas yang terdiri dari empat 
aspek kreativitas dari Munandar, yaitu: 
a) Kelancaran (fluency), Kegiatan yang mengembangkan 
kelancaran jawaban untuk menghasilkan banyak gagasan dan 
kemungkinan jawaban terhadap suatu permasalahan, 
b) Keluwesan (flexibility), Kegiatan untuk mengemukakan 
bermacam – macam pemecahan atau pendekatan terhadap 
masalah, 
c) Orisinilitas (originality), Kegiatan yang tidak mencetuskan 
gagasan – gagasan dalam jumlah yang banyak saja, tetapi juga 
merupakan gagasan baru, 
d) Mengelaborasi (elaboration), Kegiatan untuk mengembangkan 
ide – ide secara terperinci, dan satu aspek dari Supriadi, yaitu, 
e) Perumusan kembali (redefinition), Meninjau kembali suatu 
persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan apa 
yang sudah diketahui oleh orang banyak. 
2.8.2. Motivasi (X2) 
Motivasi yang dimaksudkan sesuai dengan topik pembahasan 



penelitian ini adalah Sesuatu yang melatarbelakangi atau mendorong 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, 
Konsentrasi Kewirausahaan, Universitas Katolik Soegijapranata 
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Semarang untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi wirausahawan 
muda (young entrepreneur). Motivasi berwirausaha ini akan 
menentukan perilaku wirausaha dan selanjutnya secara tidak langsung 
menentukan kesuksesan bisnisnya. Menurut Zimmerer, 2002 (dalam 
Budiyati, Yani, Universari, 2012), motivasi dapat diukur dengan 
menggunakan indikator sebagai berikut: 
Ambisi Kemandirian: Aktivitas lebih bebas 
a) Keinginan memiliki usaha sendiri 
b) Keinginan menjadi lebih dihormati 
c) Keinginan menerapkan ide baru 
Realisasi Diri: 
a) Saya ingin memperoleh posisi yang lebih baik di lingkungan 
b) Saya ingin memotivasi dan memimpin orang lain 
Faktor Pendorong: 
a) Ingin memperoleh pendapatan yang lebih baik 
2.8.3. Minat Mahasiswa Berwirausaha (Y) 
Minat mahasiswaberwirausaha yang dimaksudkansesuai 
dengan topik pembahasan penelitian ini adalah keinginan mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi 
Kewirausahaan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 
bekerja mandiri (selfemployed) atau menjalankan usahanya sendiri. 
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Menurut Mahesa (2012) minat berwirausaha adalah kecenderungan hati 
dalam diri subyek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang 
kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan 
mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Menurut 
Bhandari (2006) yang dikutip Praswati, minat berwirausaha dapat 
diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 
1. Prestis sosial, merupakan suatu rasa penghargaan tersendiri yang 
dirasakan seseorang bila melakukan salah satunya dengan berwirausaha 
untuk dilihat di masyarakat ataupun diakui oleh lingkungan sehingga 
menaikkan derajatnya. 
2. Tantangan pribadi, merupakan suatu tantangan untuk diri sendiri yang 
membuat seseorang ingin membuktikan apakah dia mampu atau tidak 
melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan sehingga 
memicu dirinya untuk belajar dan mencoba. 
3. Menjadi bos, adalah keinginan untuk menjadi bos suatu saat nanti atau 
mendirikan usaha sendiri. 
4. Inovasi, merupakan menciptakan sesuatu yang baru ataupun 
mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi berbeda dari yang 



lainnya. 
5. Kepemimpinan, merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk 
mencapai tujuan organisasi. 
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6. Fleksibilitas, merupakan kelonggaran saat memiliki suatu usaha sendiri 
seperti dari jam kerja yang bisa diatur sendiri. 
7. Keuntungan, merupakan laba yang diperoleh dari usaha yang dibukanya 
sendiri. 

BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas 
Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi 
Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2013. Penelitian ini 
berlokasi di Universitas Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis; 
serta lokasi bisnis objek yang diteliti. 
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3.2. Populasi, Sampel Dan Teknik Sampling 
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: 
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. 
(Sugiyono, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa 
Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 
Program Studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2013 
yang berjumlah 62 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah simple random sampling yaitu teknik penentuan 
sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 
ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2004 : 75 dalam Gunawan). 
Jumlah sampel yang ditentukan adalah 30 responden untuk memenuhi 
syarat minimum penentuan sampel didalam sebuah penelitian. 
3.3. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan ada data primer. Data primer adalah 
data yang langsung dari sumber data penelitian yang diperoleh langsung 
dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara (Sugiyono, 2008 
: 129). Data primer tersebut diperoleh dengan memberikan daftar 
pertanyaan berbentuk kuesioner kepada responden yang berisikan 
pertanyaan mengenai variabel penelitian. Responden yang mengisi 
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kuesioner adalah mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi 
Kewirausahaan. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor 
penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan 
bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan alat apa 
yang digunakan. Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian 
merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 
kegunaan tertentu. Terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu; angket 
(kuesioner), Observasi, dan wawancara (Sugiyono, 2013:194). 
Penelitian ini, menggunakan angket (kuesioner) dan wawancara. 
Angket (kuesioner) dinilai cukup efisien bila peneliti tahu pasti variabel 
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden 
(Iskandar, 2008: 77). 
Menurut data statistik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program 
Studi Manajemen, angkatan 2013, terdapat 63 mahasiswa aktif yang 
mengambil konsentrasi Kewirausahaan. Pertanyaan yang akan muncul 
dalam metode pengambilan sampel adalah berapa jumlah sampel yang 
dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 
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memutuskan menggunakan 30 responden sebagai sampel. Hal ini 
dilakukan untuk memenuhi syarat minimum jumlah sampel dalam 
sebuah penelitian. 
3.4.1. Uji Validitas 
Validitas adalah tingkat kesahihan alat ukur yang digunakan. 
Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 
dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan 
untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur (Sugiyono, 2011:348 
dalam Vemmy). Suatu angket (kuesioner) dikatakan valid (sah) jika 
pertanyaan pada suatu angket mampu mengungkapkan sesuatu yang 
akan diukur oleh angket (kuesioner) tersebut (Sekaran, 2006 : 270). 
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. 

dimana : 
=====================36/69======================
36 

Y = skor item ke-x untuk x = 1,2,...,k 



X = skor total keseluruhan item 
Σ = banyaknya item 
n = jumlah pengamatan 
Item pertanyaan (indicator) dikatakan valid jika r tabel < r hitung 
(Ghozali, 2014). R tabel dihitung dengan menggunakan rumus df = n – 
k, dimana n = sampel ; k = jumlah variabel bebas. Uji validitas dalam 
penelitian ini menggunakan software SPSS for Windows seri 19. Uji 
Validitas yang dimaksud adalah uji validitas setiap variable penelitian, 
yaitu; uji validitas motivasi, uji validitas kreativitas, uji validitas minat. 
Uji validitas setiap variabel tersebut berupa tabel. Adapun tujuan dari 
uji validitas ini adalah mengetahui kevalidan kuesioner. 
3.4.2. Uji Reliabilitas 
Reliabiltas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 
alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Singarimbun, 2011). 
Suatu angket dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (sekaran, 
2006 : 270). Pengujian reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan 
formula Cronbach’s alpha. 
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dimana : 
s
j
2 
= varians skor item ke-j dengan j = 1,2,...,k 
k = banyaknya item yang diujikan 
s
x
2 
= varians skor total keseluruhan item 

Reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika α ≥ 0,7 
(Nunnally, 1994 dalam Yamin). Reliabilitas konsistensi internal adalah 
suatu pendekatan untuk menaksir konsistensi internal dari kumpulan 
item/indikator, dimana beberapa item dijumlahkan untuk menghasilkan 
skor total untuk skala/konstrak. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan bantuan software SPSS for Windows seri 19. Uji 
Realibilitas yang dimaksud adalah uji Realibilitas setiap variable 
penelitian, yaitu; uji realibilitas kreativitas, uji realibilitas minat, uji 
realibilitas motivasi. Uji Realibilitas setiap variabel tersebut berupa 
tabel. Adapun tujuan dari uji realibilitas ini adalah mengetahui 
konsistensi kuesioner. 
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3.5. Teknik Analisis Data 



Analisis data adalah mengolah data menjadi informasi, sehingga 
karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 
bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian (Muhidin dan Abdurrahman, 2007 : 52). Dengan demikian, teknik 
analisis data dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan peneliti dalam 
menganalisis data, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi, 
sehingga karakteristik datanya dapat dengan mudah dipahami dan dapat 
digunakan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 
penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk menarik 
kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) berdasarkan data yang 
diperoleh. 
Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 
menggunakan cara sebagai berikut: 1) Pemeriksaan data (editing), sebelum di-
lakukan pengolahan data, perlu data tersebut diperiksa lebih dahulu. Jadi, 
dalam penelitian ini disediakan instrumen wawancara yang berisi 20 
pertanyaan mengenai pengetahuan wirausaha; 2) Pembuatan kode (coding), 
melakukan coding terhadap data yang sudah diedit, sebagai usaha untuk 
menyederhanakan data, yaitu dengan memberi tanda di angka 1–5 pada 
masing-masing kategori jawaban dari seluruh responden. Adapun nilai sangat 
setuju diberi kode dengan skor 5, nilai setuju diberi skor 4, nilai kurang setuju 
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diberi skor 3, nilai tidak setuju diberi skor 2, dan nilai sangat tidak setuju diberi 
skor 1. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan bantuan software 
SPSS for Windows seri 19. 
Alat analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif karena jenis 
penelitian ini adalah penilitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 
definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan 
ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab 
atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan 
persentase tanggapan mereka. 
3.6. Statistik Deskriptif: Analisis Korelasi 
Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya 
mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. 
Dengan kata lain hanya melihatgambaran secara umum dari data yang 
didapatkan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 
Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Korelasi 
merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran 
asosiasi / hubungan (measures of association). Pengukuran asosiasi merupakan 
istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat 
yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. 
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Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan 
antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut (Sarwono 



dalam Yamin, 2011): 
0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 
>0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 
>0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 
>0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 
>0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 
1 : Korelasi sempurna 

3.7. Pengujian Hipotesis 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H1: Motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
H2: Kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
H3: Motivasi dan kreativitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
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berwirausaha. 
H1, H2, dan H3 akan diuji bersama – sama dengan 
menggunakan Multiple Regression atau yang biasa disebut Analisis 
Regresi Multiples. Multiple Regression dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh dua variabel X atau lebih terhadap Y, dalam hal ini Motivasi 
(X1) dan Kreativitas (X2) terhadap Minat (Y). 
Y = a + bX
1
+ cX
2
+ … + kX
n 
3.8. Uji F dan Uji t 
Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, 
yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 
bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk 
menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak 
baik/non signifikan. Uji F dapat dilakukan dengan membandingkan F 
hitung dengan F tabel, jika F hitung > dari F tabel, (Ho di tolak Ha 
diterima) maka model signifikan atau bisa dilihat dalam kolom 
signifikansi pada Anova (Olahan dengan SPSS, Gunakan Uji 
Regresidengan Metode Enter/Full Model). Model signifikan selama 
kolom signifikansi (%) < Alpha (kesiapan berbuat salah tipe 1, yang 
menentukan peneliti sendiri, ilmu sosial biasanya paling besar alpha 
10%, atau 5% atau 1%). Dan sebaliknya jika F hitung < F tabel, maka 
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model tidak signifikan, hal ini juga ditandai nilai kolom signifikansi (%) 
akan lebih besar dari alpha. 
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana 
pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri 
terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan 
mambandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom 
signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan 
Uji F (lihat perhitungan SPSS pada Coefficient Regression Full 
Model/Enter). Atau bisa diganti dengan Uji metode Stepwise. 

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 
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Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2013 
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 

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. 
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).[58] [66] [22] [23] ... Didalam 
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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:[22] [23] [27] [30] ... 
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 – 
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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. 
4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kreativitas 
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Suatu angket dikatakan reliable (andal) jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 
(sekaran, 2006 :[88] [58] [59] ... 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%.[32] [24] [43] ... 

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).[58] Didalam 
penelitian ini, jumlah sampel (n) adalah 30 responden dan jumlah 
variabel bebas (k) adalah 2 variabel, sehinggal besar df dapat dihitung 
Variabel 
Cronbach Alpha 
Keteranga 
Kreativitas 
0,726 
Reliabel 
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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 
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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 
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 
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(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%. 
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 
Variabel 
Cronbach Alpha 
Keterangan 
Motivasi 
0,769 
Reliabel 
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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. 

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 
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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%. 

4.3. Statistik Deskriptif: Analisis Korelasi 
Variabel 
Cronbach Alpha 
Keterangan 
Minat 
0,835 
Reliabel 
=====================50/69======================
50 

Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu 
teknik pengukuran asosiasi / hubungan (measures of association).[77] Pengukuran 
asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam 
statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 
dua variabel. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan 
hubungan antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut 
(Sarwono dalam Yamin, 2011):[77] 
0 : Tidak ada korelasi antara dua variabel 
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>0 – 0,25 : Korelasi sangat lemah 
>0,25 – 0,5 : Korelasi cukup 
>0,5 – 0,75 : Korelasi kuat 
>0,75 – 0,99 : Korelasi sangat kuat 
1 : Korelasi sempurna 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif: Analisis Korelasi 
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Correlations 

Motivasi 
Kreativitas 
Minat 
Motivasi 
Pearson Correlation 
1 
.517
**

.798
**

Sig. (2-tailed) 

.003 

.000 
N 
30 
30 
30 
Kreativitas 
Pearson Correlation 
.517
**

1 
.563
**

Sig. (2-tailed) 
.003 



.001 
N 
30 
30 
30 
Minat 
Pearson Correlation 
.798
**

.563
**

1 
Sig. (2-tailed) 
.000 
.001 

N 
30 
30 
30 
**. Correlation is significant at the 0.[51] [58] [79] ...01 level (2-tailed). 

Sumber: Data yang diolah menggunakan SPSS 
Berdasarkan tabel diatas nilai korelasi antara variabel motivasi terhadap 
kreativitas sebesar 0.517
**
, korelasi kuat.

Nilai korelasi antara variabel motivasi 
terhadap minat berwirausaha adalah 0.798
**
. Sehingga dapat dikatakan terdapat 
korelasi yang sangat kuat antara motivasi terhadap minat berwirausaha. 
Sedangkan nilai korelasi antara variabel kreativitas terhadap minat 
berwirausaha adalah 0.563
**
. Sehingga dapat dikatakan terdapat korelasi yang 
kuat antara kreativitas terhadap minat berwirausaha atau dengan kata lain, 
semakin tinggi motivasi dan kreativitas seseorang, maka semakin tinggi juga 
minat orang tersebut untuk berwirausaha. Tanda 
** 
menunjukkan bahwa 
koefisien korelasi tersebut signifikan pada taraf kepercayaan atau risiko 
kesalahan pengambilan keputusan adalah sebesar 1%. 
4.4. Hasil Multiple Regression Motivasi dan Kreativitas terhadap Minat 
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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 4.4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
Variabel 
Koefisien Regresi 
t
hitung 
Sig. 
Minat (Konstanta) 
0,5885 
0,1959 
0,060 
Motivasi (X1) 
0,633 
0,5332 
0,000 
Kreativitas (X2) 
0,277 
0,1590 
0,123 
Koefisien Determinasi ( R
2 
)

: 0,667 
Multiple Corellation ( R ) : 0,817 
F
hitung 
= 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 
(R2) yaitu sebesar 0,667.[0] [15] [12] [51] ... 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.[51] 
Koefisien korelasi berganda R (multiple correlation) menggambarkan kuatnya 
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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 0,633 dan variabel 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. Untuk itu peneliti 
menyiapkan lima (5) kuesioner terbuka terhadap lima (5) responden untuk 
mendapatkan jawaban dari 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; 
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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 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. Hal ini 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 
=====================55/69======================
55 



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 
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 
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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. 
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Bahkan ada responden yang berpendapat bahwa kreativitas tidak terlalu 
berpengaruh terhadap minat berwirausaha karena faktanya banyak 



wirausahawan – 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, 
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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. 

Pengaruh Motivasi dan Kreativitas Terhadap Minat Berwirausaha 
Apabila diuji secara bersama – sama, variabel motivasi 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).[13] [17] [68] 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 
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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 
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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. 
4.5 Analisis Uji F 
Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji 
untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara 
bersama-sama terhadap variabel terikatnya.[9] [2] [3] ... Untuk mengetahui variabel 
independent secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap 
variabel dependent atau tidak berpengaruh maka digunakan uji F (F-test) yaitu 
dengan cara membandingkan nilai signifikansinya dengan α .[10] Untuk 
mengetahui hasil uji F dalam penelitian ini maka akan dilakukan perbandingan 
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antara nilai sig. F dengan tingkat signifikansinya ( α ), yang dapat dilihat pada 
Tabel dibawah ini. 
Tabel 4.5. Hasil Analisis Uji F 
F 
hitung

Sig. 
Keterangan 
27.089 
0,000 
Signifikan 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016 
Berdasarkan hasil analisis uji F pada Tabel 4.[51] 4 dengan signifikansi 
0,000 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari α ( 0,000 < 
0,05) . Dari hasil analisa tersebut dapat dikatakan bahwa variabel motivasi dan 
kreativitas secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 
Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi 
wirausaha merupakan dorongan sebagai penggerak untuk membangkitkan 
semangat untuk memenuhi tujuan yang diinginkan dalam berwirausaha. 
Sedangkan menurut Mubarak “motivasi berwirausaha merupakan dorongan 
dalam diri individu untuk melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu dalam 
menciptakan usaha ekonomi baru” (Mubarak 2013:15 dalam Sampurna). 
Semakin tinggi motivasi seseorang akan wirausaha, semakin tinggi pula minat 
orang tersebut untuk berwirausaha, dengan adanya minat maka akan 
mendorong atau memicu daya tarik seseorang. 
Sama dengan halnya kreativitas, kreativitas merupakan kemampuan umum 
untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk gagasan yang 
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baru yang dapat diterapkan sebagai pemecahan masalah atau sebagai kemampuan 
untuk melihat hubungan-hubungan baru atas unsur-unsur yang sudah ada 
(Munandar, 2009 dalam Sugiarto, dkk).[13] [17] Perbuatan yang mengarahkan kepada suatu 
tujuan dan merupakan suatu dorongan hasil interaksi dengan dunia luar, berupa 
keingintahuan dan rasa senang terhadap apa yang diminatinya.[13] [17] [68] 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). Kreativitas merupakan kemampuan untuk menggabungkan atau 
menghubungkan hal baru atas unsur-unsur yang sudah ada, sehingga kreativitas 
berwirausaha memiliki hubungan terhadap minat berwirausaha. 
4.6 Analisis Uji t 
Uji t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh 
masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel 
terikatnya.[2] [3] [5] ... Untuk mengetahui pengaruh masing - masing variabel independent, 
yaitu variabel-variabel motivasi dan kreativitas berpengaruh secara parsial terhadap 
minat, maka peneliti menggunakan uji t (t-test) dua arah (two side atau 2–tail test) 
dengan cara membandingkan nilai signifikansinya dengan α , dengan derajat 
kebebasan (degree of freedom) sebesar 95% (α =5%).[10] Secara lengkap hasil uji t 
dapat disajikan pada Tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.6. Hasil Analisis Uji t 
Variabel 
Sig. 
Keterangan 
Motivasi 
0,000 
Signifikan 
Kreativitas 
0,123 
Tidak Signifikan 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016.[24] [32] [43] ... 
Nilai signifikansi untuk variabel Kreativitas (Sig. ) 0,123 < 0,05 artinya 
“Kreativitas (X2) berwirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat 
(Y) berwirausaha. Meskipun kreativitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
minat berwirausaha, sebagaimana yang sudah dijelaskan dibagian analisis 
regresi berganda, mahasiswa tetap memiliki minat untuk berwirausaha. 
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PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian 
sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:[22] [23] [43] ... 
1. Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap Minat 
berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi diperoleh 
nilai t hitung sebesar 5,332 > t tabel 2,052 dan nilai signifikansinya (Sig.[88] [15] ) 
0,000 < 0,05. Artinya, motivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
program studi manajemen angkatan 2013 untuk menjadi seorang 
entrepreneur tinggi.[32] Oleh karena memiliki motivasi berwirausaha yang 
tinggi, maka minat untuk berwirausaha pun tinggi. 
2. Kreativitas berwirausaha tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat 
berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi berganda 
diperoleh nilai t hitung sebesar 1,590 < t tabel 2,052 dan nilai 
signifikansinya (Sig.) 0,123 > 0,05. Artinya, kreativitas mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2013 
untuk berwirausaha tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini 
disebabkan oleh pemahaman mahasiswa akan kreativitas yang masih 
sebatas konsep (kendala konseptual), yaitu pemahaman tentang kreativitas 
sebagai sifat yang diwarisi oleh orang yang berbakat luar biasa atau genius. 
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Kreativitas diasumsikan sebagai sesuatu yang dimiliki atau tidak dimilliki, 
dan tidak banyak yang dapat dilakukan melalui pendidikan untuk 
mempengaruhinya ( Munandar, 2014 : 7 ). Sudah jelas hal ini disebabkan 
oleh pola pikir mahasiswa yang salah terhadap kreativitas. Namun hal 
tersebut tidak mempengaruhi minat mahasiswa menjadi seorang 
wirausahaan. 
3. Motivasi dan Kreativitas berpengaruh terhadap Minat berwirausaha. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil uji analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil 
analisis analisis berganda pada Tabel 4.3 dengan signifikansi 0,000 dapat 
diketahui bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari α ( 0,000 < 0,05). Dari 
hasil analisa tersebut dapat dikatakan bahwa variabel motivasi dan 
kreativitas secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 
5.2. Saran 
Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penelitian 
ini.[19] Sehingga, saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut:[96] [22] [23] ... 
1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengalaman berbisnis 
mahasiswa / responden masih cukup minim. Mahasiswa / responden 
membutuhkan sebuah program nyata tentang wirausaha untuk memacu 
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motivasi dan kreativitas berwirausaha lebih lagi serta memiliki gambaran 
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secara nyata tentang dunia bisnis yang sebenarnya. Oleh karena itu, 
Perlunya diadakan sebuah Bussiness Fellowship yang dijadikan sebagai 
event tahunan, dimana didalamnya mahasiswa diberi kebebasan dalam 
berkreasi dan menuangkan ide mereka kedalam sebuah bisnis kecil agar 
mahasiswa memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang dunia bisnis / 
wirausaha apabila kelak ingin menjadi seorang entrepreneur. Selain 
memberikan gambaran akan dunia bisnis yang nyata, dengan adanya 
program ini diharapkan mahasiswa memiliki motivasi dan kreativitas yang 
lebih tinggi lagi akan wirausaha, serta tidak memandang kreativitas sebagai 
sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang – orang tertentu melainkan sesuatu 
yang dapat digali, diasah, dipelajari dan dikembangkan. Event tahunan ini 
tentunya turut mengundang investor – investor dari seluruh wilayah 
semarang. Harapannya adalah para investor memiliki ketertarikan terhadap 
ide – ide bisnis mahasiswa dan bersedia untuk bekerja sama mewujudkan 
ide bisnis tersebut. 
2. Pada penelitian selanjutnya mungkin dapat ditambahkan variabel lain yang 
berhubungan dengan motivasi, kreativitas, serta minat berwirausaha, 
misalnya, pendidikan kewirausahaan, faktor keturunan, faktor etnis / suku 
tertentu, lingkungan sosial, dan sebagainya yang diduga memiliki pengaruh 
terhadap minat berwirausaha.[65] 
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