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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

Unika Soegijapranata berdiri tanggal 5 Agustus 1982. Sebelumnya 

universitas ini bernama Universitas Katolik Atma Jaya Semarang dan 

Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS). Di awal berdirinya, Unika 

Soegijapranata berlokasi di Jalan Pandaranaran 100 Semarang dan hanya 

terdiri dari tiga Fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Hukum dan 

Fakultas Ekonomi. Seiring dengan perkembangan Univeristas, selain 

perkuliahan Bahasa Inggris yang masih dilaksanakan di kampus Menteri 

Supeno yang memiliki perlengkapan yang modern, sejak pertengahan 

dekade 1990 seluruh aktivitas perkuliahan dipusatkan di kampus Bendan 

Duwur.  

Saat ini Unika Soegijapranata mengelola satu program Diploma 

Perpajakan, 18 Program Sarjana S-1 dan sembilan Program Magister. 

Salah satu program sarjana S-1 yakni program studi Manajemen. Program 

Manajemen berdiri sejak tahun 1982, saat ini berstatus terakreditasi A dari 

BAN bertujuan menghasilkan sarjana yang kompeten dibidang manajerial 

dan enterprenuership dengan wawasan etis dan global. Didalam program 

manajemen terdapat lima mata kuliah konsentrasi yang dapat diminati oleh 

mahasiswa yaitu Manajemen Pemasaran Kreatif, Manajemen Operasi 
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Terintegrasi, Keuangan dan Investasi, Strategi dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, dan salah satunya adalah Kewirausahaan. Kewirausahaan 

merupakan usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan 

pengetahuan, intensi/niat dan kompetensi peserta didik untuk 

mengembangkan potensi dirinya dengan di wujudkan dalam perilaku 

kreatif, inovatif dan berani mengelola risiko. Kompetensi yang dibangun 

mampu menjadi wirausaha secara mandiri maupun dalam perusahaan 

(interprenuership) dan secara mandiri maupun bergabung dalam suatu 

perusahaan baik manufaktur maupun jasa. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Konsentrasi Kewirausahaan 

angkatan 2012 dan 2013  yang berjumlah 30 orang. Berikut adalah 

gambaran responden secara umum: 

Tabel 4.2.1 Gambaran Umum Responden 

No Angkatan Jenis kelamin Jumlah 

mahasiswa 

(persentase) 
1. 2012 Laki-laki 11 (37%) 

Perempuan  8 (28%) 
2.  2013 Laki-laki 6 (18%) 

Perempuan 5 (17%) 
 Jumlah  30 (100%) 

  Sumber : Data Primer yang diolah 2016 
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Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa responden yang 

berjenis kelamin laki – laki berjumlah 17 orang (57%) dan sisanya 13 

orang (43%) adalah perempuan. Jumlah responden / sampel secara 

keseluruhan adalah 30 mahasiswa. Semua responden adalah mahasiswa 

aktif angkatan 2012 dan 2013 yang sedang mengampu 5 mata kuliah 

konsentrasi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata dan belum berwirausaha. 

4.3.Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terkat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji 

regresi adalah: 

1. Jika nilai signifikansi<0,05, maka hipotesis diterima yang artinya  variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.  

2. Jika nilai signifikansi >0,05, maka hipotesis ditolak yang artinya variabel bebas 

tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.3.1 Analisis Regresi Berganda 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.540 1.872  3.493 .002 

Kebutuhan Akan 

Prestasi (X1) 

.456 .130 .377 3.508 .002 

Kebutuhan Akan 

Kekuasaan (X2) 

.283 .097 .316 2.920 .007 

Kebutuhan Akan 

Afiliasi (X3) 

.904 .150 .649 6.025 .000 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha (Y) 

Sumber : Data Primer yang diolah melalui SPSS (2017) 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: 

Y = 6,540 + 0,456X1 + 0,283X2 + 0,904X3 

Di mana : 

Y  = Minat Berwirausaha 

X1 = Kebutuhan Akan Prestasi 

X2 = Kebutuhan Akan Kekuasaan 

X3 = Kebutuhan Akan Afiliasi 

Maksud dari persamaan regresi linear berganda tersebut adalah: 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 
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Dalam pengujian hipotesis yang pertama dilakukan pengujian 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu menguji signifikansi 

pengaruh kebutuhan akan prestasi terhadap minat berwirausaha. Rumusan 

hipotesis nol  (H10) dan hipotesis alternative (H1i) mengenai variabel 

pengaruh kebutuhan akan prestasi terhadap minat berwirausaha adalah 

sebagai berikut : 

H10 : Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Prestasi terhadap Minat 

berwirausaha 

H1i : Ada pengaruh kebutuhan akan prestasi terhadap Minat Berwirausaha 

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan t sebesar 0,002. 

Dengan menggunakan standar nilai signifikan sebesar 0,05 maka H0 

ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan pretasi berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%. Artinya bahwa kebutuhan 

akan prestasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha yakni 

mahasiswa tersebut ingin memperoleh prestasi yang lebih unggul dan 

lebih baik dari orang lain dengan meningkatkan nilai Indeks Prestasi 

Komulatifnya.  

 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Dalam pengujian hipotesis yang kedua dilakukan pengujian variabel bebas 

terhadap variabel terikat, yaitu menguji signifikansi pengaruh kebutuhan 

akan kekuasaan terhadap minat berwirausaha. Rumusan hipotesis nol  

(H20) dan hipotesis alternative (H2i) mengenai variabel pengaruh 
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kebutuhan akan kekuasaan terhadap minat berwirausaha adalah sebagai 

berikut : 

H20 : Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Kekuasaan terhadap Minat 

berwirausaha 

H2i : Ada pengaruh kebutuhan akan Kekuasaan terhadap Minat 

Berwirausaha 

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan t sebesar 0,007. 

Dengan menggunakan standar nilai signifikan sebesar 0,05 maka H0 

ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan kekuasaan berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%. Artinya kebutuhan akan 

kekuasaan berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha yakni 

mahasiswa tersebut lebih senang membuka usaha sendiri karena tidak 

senang diperintah. Dengan membuka usaha sendiri mereka dapat mengatur 

dan mengarahkan orang lain untuk berperilaku sesuai dengan mereka 

inginkan. 

 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Dalam pengujian hipotesis yang kedua dilakukan pengujian 

variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu menguji signifikansi 

pengaruh kebutuhan akan kekuasaan terhadap minat berwirausaha. 

Rumusan hipotesis nol  (H30) dan hipotesis alternative (H3i) mengenai 

variabel pengaruh kebutuhan akan kekuasaan terhadap minat berwirausaha 

adalah sebagai berikut : 
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H30 : Tidak ada pengaruh Kebutuhan Akan Afiliasi terhadap Minat 

berwirausaha 

H3i : Ada pengaruh kebutuhan akan Afiliasi terhadap Minat Berwirausaha 

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan t sebesar 0,000. 

Dengan menggunakan standar nilai signifikan sebesar 0,05 maka H0 

ditolak (Ha diterima), kebutuhan akan afiliasi berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha dengan tingkat signifikan 5%. Artinya kebutuhan akan 

kekuasaan afiliasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha yakni 

mahasiswa beranggapan bahwa dengan banyaknya memiliki teman yang 

mau bekerjasama dan menerima dengan baik akan mendorong mahasiswa 

tersebut untuk dapat berprestasi dengan baik. 

 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Dalam pengujian hipotesis yang keempat dilakukan pengujian 

variabel bebas secara serentak terhadap variabel terikat yaitu menguji 

signfikansi pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan 

dan kebutuhan akan afiliasi terhadap minat berwirausaha. Rumusan 

hipotesis nol (H40) dan hipotesis (H4i) mengenai variabel pengaruh 

motivasi terhadap minat berwirausaha adalah sebagai berikut : 

H40 = Tidak ada pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi terhadap minat berwirausaha 

H4i = Ada pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi terhadap minat berwirausaha. 
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 Hipotesis keempat pada penelitian ini dihitung melalui uji F 

dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut : 

Tabel 4.3.2 Hasil pengujian Uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 145.948 3 48.649 21.240 .000a 

Residual 59.552 26 2.290   

Total 205.500 29    

a. Predictors: (Constant), Kebutuhan Akan Afiliasi (X3), Kebutuhan Akan Prestasi (X1), 

Kebutuhan Akan Kekuasaan (X2) 

b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha (Y) 

Sumber : Data Primer yang diolah menggunakan Program SPSS 

Berdasarkan tabel 4.8, diatas diperoleh nilai signifikan Fhitung 

sebesar 0,000. Dengan menggunakan standar nilai signifikan Ftabel 

sebesar 0,05, maka hipotesis keempat pada penelitian ini diterima, maka 

H0 ditolak (Ha diterima), yakni kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap minat berwirausaha dengan tingkat signifikansi 5%. 

Artinya bahwa para mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha 

dipengaruhi oleh motivasi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan 

kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. 
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4.4 Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini diketahui bahwa motivasi 

kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan pretasi dan kebutuhan akan 

afiliasi memiliki pengaruh yang positif terhadap minat berwirausahaan 

pada mahasiswa Unika Soegijapranata. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 

diatas bahwa nilai koefisian regresi variabel  motivasi kebutuhan akan 

kekuasaan, kebutuhan akan pretasi dan kebutuhan akan afiliasi bernilai 

positif sehingga dapat diartikan bahwa mahasiswa memiliki minat 

berwirausaha dengan menginginkan keberhasilan dengan cara mereka 

sendiri. Mahasiswa tersebut menginginkan tanggung jawab pribadi atas 

keputusan yang mereka ambil, tidak menyukai keberhasilan secara 

kebetulan, mereka ingin berhasil karena usaha dari mereka sendiri dan 

yang memiliki minat berwirausaha tidak suka untuk diperintah. Justru 

sebaliknya mereka menginginkan untuk memiliki kuasa untuk mengatur 

perilaku orang lain untuk mengikuti apa yang mereka inginkan. Mereka 

menyukai persaingan dan berorientasi pada status serta ingin mendapat 

penghargaan atas apa yang mereka lakukan. Ketiga variabel ini 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha para 

mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang memiliki 

minat berwirausaha adalah mereka yang memiliki kebutuhan akan 

prestasi, kekuasaan, dan afiliasi yang tinggi. 

 




