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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini menggunakan 67 orang mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang yang telah 

mengambil mata kuliah wirausaha dan masih aktif kuliah. Deskripsi umum dari 

responden sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 

 

No Karakteristik Jumlah % 

JENIS KELAMIN 

1 Laki-laki 45 67,2 

2 Perempuan 22 32,8 

USIA 

1 18-20 Tahun 33 49,3 

2 21-23 Tahun 34 50,7 

TAHUN ANGKATAN 

1 2011 2 3,0 

2 2012 12 17,9 

3 2013 20 29,9 

4 2014 18 26,9 

5 2015 15 22,4 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa responden penelitian terdiri dari 67 

orang, dimana laki-laki (67,2%) lebih banyak dibandingkan perempuan (32,8%). 

Selain itu, usia responden antara 18 tahun sampai dengan 23 tahun dimana 

mayoritas responden berusia antara 21-23 tahun (50,7%). Berdasarkan 
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angkatannya, terdiri dari angkatan 2011 sampai 2015, dengan mayoritas angkatan 

2013 (29,9%). 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif 

4.2.1.1 Minat Berwirausaha 

Tanggapan responden terhadap variabel minat berwirausaha sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Tanggapan Responden terhadap Minat Berwirausaha 

 
No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya berminat dalam 

wirausaha karena ingin 

memiliki pendapatan sendiri 

0 4 56 5 2 206 3,07 Tinggi 

2 Saya senang mencoba 

berbagai macam usaha 

0 5 53 8 1 206 3,07 Tinggi 

3 Saya berminat untuk 

melakukan wirausaha untuk 

meningkatkan harga diri  

0 4 53 8 2 209 3,12 Tinggi 

4 Saya berminat untuk 

melakukan wirausaha karena 

besar peluang yang ada 

0 3 57 6 1 206 3,07 Tinggi 

Jumlah Rata-rata 206,75 3,09 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel minat berwirausaha 

sebesar 3,09 dan termasuk kategori tinggi. Responden memiliki kecenderungan 

atau gejala yang menunjukkan bahwa dirinya tertarik, senang pada dunia 

wirausaha, yang diindikasikan dengan memiliki pendapatan sendiri yang tinggi, 

senang mencoba berbagai macam usaha, memilih berwirausaha untuk 

meningkatkan harga diri di hadapan orang lain, dan melihat besarnya peluang 

bisnis di lingkungannya. 
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4.2.1.2 Kebutuhan Berprestasi 

Tanggapan responden terhadap variabel kebutuhan berprestasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan Berprestasi 

 
No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya mau mengatasi sendiri 

kesulitan dan persoalan-

persoalan yang saya alami 

0 
1 48 18 

0 218 3,25 Tinggi 

2 Saya memerlukan umpan 

balik yang segera untuk 

melihat keberhasilan dan 

kegagalan 

0 
1 46 16 4 

224 3,34 Tinggi 

3 Saya memiliki tanggung 

jawab pribadi yang tinggi 

0 
4 38 21 4 

226 3,37 Tinggi 

4 Saya berani menghadapi 

risiko dengan penuh 

pertimbangan 

0 
1 44 18 4 

226 3,37 Tinggi 

5 Saya menyukai tantangan dan 

melihat tantangan secara 

seimbang 

0 
1 52 11 3 

217 3,24 Tinggi 

Jumlah Rata-rata 222,2 3,32 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel minat berwirausaha 

sebesar 3,09 dan termasuk kategori tinggi. Responden memiliki hasrat untuk 

melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya, 

yang ditunjukkan dengan mau mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-

persoalan yang timbul pada dirinya, selalu memerlukan umpan balik yang segera 

untuk melihat keberhasilan dan kegagalan, memiliki tanggung jawab personal 

yang tinggi, berani menghadapi risiko dengan penuh pertimbangan, serta 
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menyukai pekerjaan yang memberikan banyak tantangan dan melihat tantangan 

secara seimbang. 

4.2.1.3 Kebutuhan Affiliasi 

Tanggapan responden terhadap variabel kebutuhan affiliasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan Affiliasi 

 
No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya suka menjalin 

persahabatan dengan orang 

lain 

0 3 57 4 3 208 3,10 Tinggi 

2 Saya suka bekerjasama 

dengan orang lain 

0 4 44 16 3 219 3,27 Tinggi 

3 Saya tidak suka berada dalam 

situasi yang penuh persaingan 

0 2 43 20 2 223 3,33 Tinggi 

4 Saya berusaha untuk bisa 

saling memahami dengan 

orang lain 

0 2 51 12 2 215 3,21 Tinggi 

Jumlah Rata-rata 216,25 3,23 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel kebutuhan affiliasi 

sebesar 3,23 dan termasuk kategori tinggi. Responden suka menjalin persahabatan 

dengan orang lain, suka bekerjasama dengan orang lain, tidak suka berada dalam 

situasi yang penuh persaingan, dan bisa saling memahami dengan orang lain. 
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4.2.1.4 Kebutuhan Kekuasaan 

Tanggapan responden terhadap variabel kebutuhan kekuasaan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden terhadap Kebutuhan Kekuasaan 

 
No. Pernyataan Jawaban Total Rata-

rata 

Kategori 

STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

1 Saya senang bersaing dengan 

orang lain 

0 4 47 15 1 214 3,19 Tinggi 

2 Saya berorientasi pada status 

(mendapatkan status dalam 

masyarakat, seperti 

kedudukan) 

0 3 47 13 4 219 3,27 Tinggi 

3 Saya cenderung berorientasi 

pada prestise 

0 4 43 15 5 222 3,31 Tinggi 

4 Saya ingin mempengaruhi 

orang lain 

0 5 45 14 3 216 3,22 Tinggi 

Jumlah Rata-rata 217,75 3,25 Tinggi 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa skor rata-rata variabel kebutuhan 

kekuasaan sebesar 3,25 dan termasuk kategori tinggi. Responden memiliki hasrat 

untuk mempengaruhi, mengontrol dan menguasai orang lain, yang diindikasikan 

dengan senang melakuan tindakan bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan 

posisi yang terbaik, melakukan pekerjaan untuk mendapatkan status sosial di 

masyarakat terutama yang berhubungan dengan banyaknya perolehan materi, 

melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan prestise, dan ingin mempengaruhi 

orang lain (mengatur dan memerintah orang lain). 
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4.2.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil pengujian hipotesis pertama sampai dengan ketiga dilihat dari output 

uji t, yaitu: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,687 1,180  ,582 ,563 

Kebutuhan Berprestasi ,256 ,076 ,311 3,349 ,001 

Kebutuhan Affiliasi ,086 ,075 ,091 1,148 ,255 

Kebutuhan Kekuasaan ,485 ,079 ,556 6,176 ,000 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Dari Tabel 4.6 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 0,311X1+ 0,091X2+ 0,556X3 

 

Keterangan : 

Y   = Minat berwirausaha 

X1   =Kebutuhan berprestasi 

X2   = Kebutuhan afiliasi 

X3   =Kebutuhan kekuasaan 

 

Arti dari persamaan di atas sebagai berikut: 

1. Nilai ß1sebesar 0,311, yang artinya penambahan satu variabel kebutuhan 

berprestasi dimana variabel lainnya (variabel kebutuhan affiliasi dan 

kebutuhan kekuasaan) dianggap konstan akan meningkatkan minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang sebesar 0,311. 
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Dengan demikian, pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang bersifat positif. 

2. Nilai ß2sebesar 0,091, yang artinya penambahan satu variabel kebutuhan 

affiliasi dimana variabel lainnya (variabel kebutuhan kekuasaan dan 

kebutuhan berprestasi) dianggap konstan akan meningkatkan minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang sebesar 0,091. 

Dengan demikian, pengaruh kebutuhan affiliasi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang bersifat positif. 

3. Nilai ß3sebesar 0,556, yang artinya penambahan satu variabel kebutuhan 

kekuasaan dimana variabel lainnya (variabel kebutuhan affiliasi dan 

kebutuhan berprestasi) dianggap konstan akan meningkatkan minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang sebesar 0,556. 

Dengan demikian, pengaruh kebutuhan dominan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang bersifat positif. 

4. Berdasarkan nilai beta, maka variabel kebutuhan kekuasaan memberikan 

pengaruh paling besar terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika 

Soegijapranata Semarang, sedangkan variabel kebutuhan affiliasi 

memberikan pengaruh paling kecil. 

Interprestasi hasil hipotesis sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis pertama diperoleh nilai β = 0,311 atau p = 0,001, yang 

artinya kebutuhan berprestasi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata 
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Semarang. Semakin tinggi kebutuhan berprestasi maka semakin tinggi 

minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

Dengan demikian H1 diterima. 

2. Uji hipotesis kedua diperoleh nilai β = 0,091 atau p = 0,255, yang 

artinya kebutuhan afiliasi berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang tetapi tidak 

signifikan. Dengan demikian H2 ditolak. 

3. Uji hipotesis ketiga diperoleh nilai β = 0,556 atau p = 0,000, yang 

artinya kebutuhan kekuasaan berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata 

Semarang. Semakin tinggi kebutuhan kekuasaan maka semakin tinggi 

minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

Dengan demikian H1 diterima. 

Hasil pengujian hipotesis keempat dilihat dari output uji F, yaitu: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 125,552 3 41,851 41,487 ,000
b
 

Residual 63,553 63 1,009   

Total 189,104 66    

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

b. Predictors: (Constant), Kebutuhan Kekuasaan, Kebutuhan Affiliasi, Kebutuhan Berprestasi 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.7 menunjukan bahwa nilai F hitung 41,487 atau nilai p = 

0,000 (p<0,05) yang berarti kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan 
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kebutuhan kekuasaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. Dengan 

demikian H4 diterima. 

 

 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Kebutuhan Berprestasi terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa 

Hipotesis pertama diterima karena kebutuhan berprestasi berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika 

Soegijapranata Semarang. Semakin tinggi kebutuhan berprestasi maka semakin 

tinggi minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

Kebutuhan berprestasi merupakan faktor motivasional dalam berwirausaha yang 

memicu munculnya minat berwirausaha, karena aspek ini memberikan arti dalam 

bekerja dan tanggung jawab serta tantangan untuk berkreasi dalam bisnis. Selain 

itu, kebutuhan berprestasi merupakan aspek untuk aktualisasi diri dalam 

merealisasikan visi pribadi (Stephan, et al., 2015).  

Pada penelitian ini responden memiliki tanggungjawab pribadi yang tinggi 

dan berani menghadapi resiko dengan penuh pertimbangan. 

Hasil penelitian ini mendukung Siswadi (2013) bahwa motivasi berprestasi 

merupakan faktor internal yang berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 

Semakin tinggi kebutuhan berprestasi maka semakin tinggi minat berwirausaha. 
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4.3.2 Pengaruh Kebutuhan Afiliasi terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa 

Hipotesis kedua ditolak, yaitu kebutuhan afiliasi berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang tetapi 

tidak signifikan. Dengan demikian tinggi atau rendahnya kebutuhan afiliasi tidak 

berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya minat berwirausaha mahasiswa Unika 

Soegijapranata Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang-orang dengan 

minat wirausaha yang tinggi  meski memiliki kebutuhan affiliasi yang tinggi atau 

menikmati interaksi dengan orang lain, namun mereka tidak bergantung secara 

emosional pada orang, baik kebutuhan akan perbandingan sosial maupun 

kebutuhan akan perhatian beragam sebagai fungsi aspirasi kewirausahaan 

(Decker, et al., 2012).  Pada penelitian ini, responden suka bekerjasana dengan 

orang lain dan tidak suka berada dalam situasi yang penuh persaingan.Hasil 

penelitian ini mendukung  temuan Decker, et al (2012) bahwa kebutuhan affiliasi 

tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. 

 

4.3.3 Pengaruh Kebutuhan Kekuasaan terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa 

Hipotesis ketiga diterima, yaitu kebutuhan kekuasaan berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata 

Semarang. Semakin tinggi kebutuhan kekuasaan maka semakin tinggi minat 

berwirausaha mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. Kebutuhan kekuasaan 
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merupakan faktor motivasional dalam berwirausaha yang memicu munculnya 

minat berwirausaha, karena erat kaitannya dengan status sosial seperti keinginan 

untuk mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari teman, keluarga dan 

masyarakat atas pekerjaannya sebagai seorang wirausaha (Stephan, et al 2015). 

Responden berorientasi pada status (mendapatkan status dalam masyarakat, 

seperti kedudukan) dan cenderung berorientasi pada prestise. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan Siswadi (2013) kebutuhan kekuasaan merupakan faktor 

internal yang berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.  

 

4.6.4 Pengaruh Kebutuhan Berprestasi, Kebutuhan Afiliasi, dan 

Kebutuhan Kekuasaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Hipotesis keempat diterima karena nilai F = 41,487 atau p = 0,000, yang 

artinya kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Unika Soegijapranata Semarang. Besarnya pengaruh kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang sebesar 64,8%, sehingga masih 

35,2% faktor di luar yang diteliti yang mempengaruhi minat berwirausaha pada 

mahasiswa. 

 

 

 

 


