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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil obyek penelitian Wirausahawan Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata yang terdaftar dan aktif di CSE (Center for 

Student Entrepreneurship). CSE merupakan suatu pusat pengembangan 

kewirausahaan yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. CSE 

berdiri sejak Mei 2018 yang di pimpin oleh Dr. Ch Yekti Prawihatmi, S.E, M.Si. 

Tercatat 150 mahasiswa yang menjadi anggota CSE, 90% sudah memiliki usaha 

sendiri dan 10%nya antusias untuk memulai usaha. Peran CSE sendiri adalah 

sebagai wadah dan pendamping bagi mahasiswa Unika Soegijapranata yang sudah 

memiliki usaha ataupun mahasiswa yang antusias untuk memulai usahanya juga 

sebagai wadah untuk membangun networking dalam pengembangan usaha. 

Visi dari CSE sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan semangat 

jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa sehingga mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya dan adaptif 

dengan perkembangan zaman. Sedangkan Misi dari CSE ini yaitu 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendorong para mahasiswa 

untuk berani berwirausaha, memfasilitasi kegiatan –kegiatan untuk pengembangan 

kewirausahaan mahasiswa, membangun networking dengan berbagai pihak yang 

memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan kewirausahaan kaum muda, 

membangun inkubator bisnis mahasiswa sebagai wadah capacity building dalam 

kewirausahaan. 

 Beberapa program kerja juga dilakukan oleh CSE sendiri yaitu seperti expo 

kewirausahaan, seminar dan workshop, pelatihan, dan praktek – praktek 

kewirausahaan, melalui beberapa program kerja tersebut membantu wirausahawan 

mahasiswa berkembang. CSE berperan dan mendampingi wirausahawan 
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mahasiswa sehingga terbukti sudah banyak yang berhasil. Beberapa wirausahawan 

mahasiswa yang berhasil dijadikan sampel untuk penelitian ini yaitu berdasarkan 

Ranking TOP 10 CSE. 

 

4.1.1.  Gambaran Umum Reponden 

 Responden pada penelitian ini adalah 10 wirausahawan mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berdasarkan TOP 10 CSE. 

Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan gambaran umum mengenai 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, fakultas dan bidang usaha. 

 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Responden 

No Keterangan Jumlah Persentase (%) 

1.  Jenis Kelamin : 

a. Laki – Laki 

b. Perempuan 

 

5 Orang 

5 Orang 

 

50 

50 

Jumlah 10 Orang 100 

2.  Usia : 

a. 20 Tahun 

b. 21 Tahun 

c. 22 Tahun 

d. 23 Tahun 

e. 24 Tahun 

 

2 Orang 

4 Orang 

2 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

 

20 

40 

20 

10 

10 

Jumlah 10 Orang 100 

3.  Fakultas :  

a. FEB (Fakultas Ekonomi dan bisnis) 

b. FTP (Fakultas Teknologi Pertanian) 

c. FBS (Fakultas Bahasa dan seni) 

d. FHK(Fakultas Hukum & Komunikasi) 

 

6 Orang 

1 Orang 

2 Orang 

1 Orang 

 

60 

10 

20 

10 

Jumlah 10 Orang 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas mengenai gambaran umum responden diketahui 

bahwa 50% berjenis kelamin laki – laki dan 50% berjenis kelamin perempuan. 

Ternyata jenis kelamin tidak menutup kemungkinan untuk berwirausaha, laki – 

laki ataupun perempuan sama – sama memiliki kemampuan atau bisa untuk 
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berwirausaha. Berdasarkan usia diperoleh fenomena bahwa usia wirausahawan 

mahasiswa sebagian besar 40% berusia 21 tahun sebanyak 4 responden, 20% usia 

responden 20 tahun dan 22 tahun, dan 10% usia responden 23 tahun dan 24 tahun.  

Berdasarkan fakultas, 60%  responden berasal dari FEB sebanyak 6 responden, 

20% berasal dari FBS sebanyak 2 responden dan 10% responden berasal dari FTP 

dan FHK. Dapat diketahui fakultas FEB merupakan yang paling dominan atau 

besar persentasenya karena background fakultas juga membantu mahasiswa untuk 

berwirausaha. 

 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Tahun Berdirinya Usaha 

Tahun Berdiri Jumlah Persentase (%) 

2012 1 10 

2015 1 10 

2016 3 30 

2017 5 50 

Total 10 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 50% responden memulai 

usahanya pada tahun 2017 sebanyak 5 orang, pada tahun 2016 sebesar 30% dan 

sisanya pada tahun 2015 dan 2012 hanya 10%. Dapat diketahui informasi pada 

tabel diatas bahwa wirausahawan mahasiswa sudah bisa menjalankan usahanya 

secara berkelanjutan dan konsisten, rata – rata sudah menjalankan usahanya 

selama 2 tahun bahkan lebih. 

Tabel 4.3 Responden berdasarkan Bidang Usaha 

Bidang Usaha Jumlah Persentase (%) 

Industri Makanan dan Minuman 

Konveksi 

Souvenir 

Barang Antik 

Industri Kreatif 

MUA (Make Up Artist) 

5  

1  

1  

1  

1  

1  

50 

10 

10 

10 

10 

10 

Total 10  100 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa bidang usaha industri 

makanan dan minuman menjadi bidang usaha yang paling mendominasi yaitu 

sebesar 50% sebanyak 5 responden dan dari bidang usaha lainnya hanya 10%. 

Berdasarkan fenomena diatas bahwa Industri makanan dan minuman merupakan 

bidang usaha yang paling banyak dipilih oleh wirausahawan mahasiswa, 

dikarenakan industri makanan dan minuman lebih mudah di inovasi, produknya 

beragam, keuntungannya cukup besar dan usaha yang cukup sederhana. 

 

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

Jumlah Karyawan Jumlah Persentase (%) 

1 – 4 8 80 

5 – 8 1 10 

9 – 12 1 10 

Total 10 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 70% responden sudah 

memiliki 1 – 3 karyawan, 20% memiliki 4 – 6 karyawan dan 10% memiliki 7-10 

karyawan. Data primer diatas menunjukkan bahwa wirausahawan mahasiswa 

sudah bisa membuka suatu lapangan pekerjaan dan itu merupakan suatu 

pencapaian yang baik bagi wirausahawan mahasiswa. 

 

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Aset 

Keterangan Jumlah 

Alat Produksi 9 

Tempat Produksi 5 

Mobil Operasional 1 

Gudang 2 

Total 17 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 9 responden sudah memiliki 

alat produksi, 5 responden sudah memiliki tempat produksi, 2 responden sudah 

memiliki gudang dan 1 responden sudah memiliki mobil operasional. Berdasarkan 
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data diatas bahwa ada 1 responden yang tidak memiliki alat produksi, karena usaha 

dari responden tersebut adalah menjual barang antik maka dari itu ia hanya 

mempunyai gudang. Tabel diatas juga membuktikan bahwa kinerja wirausahawan 

mahasiswa sudah bagus dilihat dari mereka sudah memiliki beberapa aset. 

 

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Prestasi. 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 50% responden memiliki 

prestasi / penghargaan seperti Nominasi Wirausaha LL Dikti, Nominasi 

Wirausahawan Muda Kota Semarang, Juara 1 Business Plan Kemenkop dan 

sisanya 50% belum memiliki prestasi.  Kondisi diatas menunjukkan bahwa 

wirausahawan mahasiswa sudah mampu mencapai prestasi / mendapat 

penghargaan atas usahanya. 

 

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Modal. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 60% responden menjalankan 

usahanya dengan modal Rp.1.000.000 – Rp. 10.000.000, 20% responden 

menjalankan usahanya dengan modal Rp. 11.000.000 – Rp.20.000.000, 10% 

responden menjalankan usahanya dengan modal Rp. 21.000.000 – Rp. 30.000.000 

dan 10% responden lainnya menjalankan usahanya dengan modal Rp. 41.000.000 

Keterangan Jumlah Persentase (%) 

Prestasi 5 orang 50 

Belum Prestasi  5 orang 50 

Total 10 orang 100 

Modal Jumlah Persentase (%) 

Rp. 1.0000.000 – Rp. 10.000.000 6 60 

Rp. 11.000.000 – Rp. 20.000.000 2 20 

Rp. 21.000.000 – Rp. 30.000.000 1 10 

Rp. 31.000.000 – Rp. 40.000.000 0 0 

Rp. 41.000.000 – Rp. 50.000.000  1 10 

Total 10 100 
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– Rp. 50.000.000.  Dilihat dari informasi pada tabel diatas bahwa usaha yang 

dijalankan oleh wirausahawan mahasiswa sudah cukup berkembang dengan modal 

yang mereka gunakan. 

Tabel 4.8 Responden Berdasarkan Omset 

Omset Jumlah Persentase (%) 

Rp 1.000.000 – Rp. 10.000.000 6 60 

Rp. 11.000.000 – Rp. 20.000.000 1 10 

Rp. 21.000.000 – Rp. 30.000.000 1 10 

Rp. 31.000.000 – Rp. 40.000.000 1 10 

Rp. 41.000.000 – Rp. 50.000.000  - - 

Rp. 51.000.000 – Rp. 60.000.000 - - 

Rp. 61.000.000 – Rp. 70.000.000 - - 

Rp. 71.000.000 – Rp. 80.000.000 1 10 

Total 10 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 60% responden sudah 

memiliki omset Rp.1.000.000 – Rp. 10.000.000, 10% responden memiliki omset 

sebesar Rp. 11.000.000 – Rp. 20.000.000, 10% responden memiliki omset sebesar 

Rp. 21.000.000 – Rp. 30.000.000, 10% responden memiliki omset sebesar Rp. 

31.000.000 – Rp. 40.000.000 dan 10% memiliki omset sebesar Rp. 71.000.000 – 

Rp. 80.000.000. Dilihat dari informasi pada tabel diatas wirausahawan mahasiswa 

sudah mampu memperoleh aset yang besar, bagi seorang wirausahawan pemula 

itu sudah menjadi pencapaian yang bagus. 

Tabel 4.9 Responden Berdasarkan Wilayah Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 50% responden memiliki 

lingkup pemasaran di Semarang, 40% responden memiliki lingkup pemasaran di 

Indonesia, dan 10% responden memiliki lingkup pemasaran di Jawa Tengah. 

Pemasaran Jumlah Persentase (%) 

Kota Semarang 5 50 

Jawa Tengah 1 10 

Luar Pulau Jawa 4 40 

Total 10 100 
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Berdasarkan informasi pada tabel diatas terbukti bahwa lingkup pemasaran 

wirausahawan mahasiswa sudah cukup besar dengan rata – rata ada di kota 

Semarang dan di Indonesia. 

 

4.2. Analisis Data 

4.2.1.  Tanggapan Responden mengenai Motivasi 

 Motivasi adalah suatu rangsangan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu usaha, yang dilakukan dengan penuh semangat, kreatif, inovatif, 

serta berani mengambil resiko dalam rangka memperoleh keuntungan, baik berupa 

uang maupun kepuasan diri.  

Indikator dari variabel Motivasi : 

1. Memiliki dorongan / motivasi yang kuat dalam berwirausaha. 

2. Mempunyai semangat kerja yang tinggi dalam berwirausaha untuk 

     mencapai tujuan usaha.  

3. Memiliki komitmen untuk mencapai kesuksesan usaha. 
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Tabel 4.10 Tanggapan responden mengenai Motivasi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan responden 

mengenai variabel Motivasi. Tanggapan responden pada indikator “Saya memiliki 

dorongan / motivasi yang kuat untuk memulai usaha ini”, 6 orang responden 

menjawab sangat setuju dan 4 orang responden menjawab setuju, pada indikator 

“Saya memiliki semangat yang tinggi dalam berwirausaha untuk mencapai tujuan 

usaha”, 4 orang responden  menjawab sangat setuju dan 6 orang responden 

menjawab setuju, dan pada indikator “Saya berkomitmen dalam menjalankan 

usaha untuk mencapai kesuksesan”, 5 orang responden menjawab sangat setuju, 4 

orang responden menjawab setuju dan 1 orang responden menjawab netral. Rata – 

rata skor yang diperoleh dari hasil tanggapan wirausahawan mahasiswa mengenai 

Motivasi yaitu 4,46 yang berarti variabel Motivasi termasuk dalam kategori tinggi.  

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Saya memiliki dorongan 

/ motivasi yang kuat 

untuk memulai usaha ini.  

6 30 4 16       46 4,6 Tinggi 

Saya memiliki semangat 

yang tinggi dalam 

berwirausaha untuk 

mencapai tujuan usaha. 

4 20 6 24       44 4,4 Tinggi 

Saya berkomitmen dalam 

menjalankan usaha untuk 

mencapai kesuksesan.  

5 25 4 16 1 3     44 4,4 Tinggi 

Rata- rata : 4,46 Tinggi 
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Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Berdasarkan hasil jawaban responden, 

responden berpendapat mengapa termotivasi untuk memulai usaha atau menjadi 

wirausahawan karena ingin mendapatkan uang tambahan, untuk menyalurkan 

keterampilan yang ada, ingin mandiri, untuk membuka lapangan, untuk 

meringankan beban orang tua dan ada juga yang berpendapat untuk bertahan 

hidup. Responden juga mempunyai semangat yang tinggi dalam berwirausaha 

untuk mencapai tujuan akhir usahanya, seperti mengembangkan usahanya agar 

menjadi besar, mendapatkan penghasilan sendiri dan sukses di usia muda, bahkan 

ada juga yang bertujuan untuk menjadikan usahanya sebagai Franchise, membuka 

Showroom atau toko roti dan ada juga yang bertujuan untuk mengembangkan atau 

meningkatkan usaha industri kreatif di Semarang. Responden juga memiliki 

komitmen yang kuat dalam berwirausaha, seperti tidak mudah menyerah, 

konsisten, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan dan karyawan. 

Berdasarkan data dan jawaban responden diatas menunjukkan bahwa responden 

memiliki motivasi yang kuat dalam berwirausaha. 

 

4.2.2.  Tanggapan Responden mengenai Usia 

 Usia merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kematangan 

seseorang baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga membantu seseorang dalam 

berwirausaha. Semakin bertambah usia, semakin bertambah pula pengetahuan 

yang didapat.  

Indikator dari variabel Usia :  

1. Usia responden pada saat memulai usaha. 
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Tabel 4.11 Tanggapan responden mengenai Usia 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Usia. Tanggapan wirausahawan 

mahasiswa pada indikator “Usia adalah salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan usaha”, 2 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, 3 orang 

wirausahawan mahasiswa menjawab tidak setuju dan 5 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Rata – rata skor yang diperoleh dari hasil 

tanggapan wirausahawan mahasiswa mengenai Usia yaitu 1,9 yang berarti variabel 

Usia termasuk dalam kategori rendah.  

Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Berdasarkan hasil jawaban responden, sebagian 

besar responden tidak setuju bahwa usia adalah salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan berwirausaha, beberapa responden berpendapat bahwa dengan usia 

berapa saja orang bisa berwirausaha dan bisa berhasil dalam menjalankan 

usahanya, beberapa responden juga berpendapat untuk keberhasilan usaha yang 

terpenting adalah adanya kemauan dari diri sendiri dan tekad yang kuat. Sebagian 

besar responden memulai berwirausaha pada usia 16 - 18 Tahun, alasan memulai 

berwirausaha pada usia itu adalah karena ingin mendapatkan penghasilan sendiri 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Usia adalah salah 

satu faktor yang 

menentukan 

keberhasilan 

usaha. 

  2 8   3 6 5 5 19 1,9 Rendah  

Rata- rata : 1,9 Rendah 
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ataupun mendapatkan tambahan uang jajan, beberapa dari wirausahawan 

mahasiswa juga memberikan alasan karena adanya dukungan dari keluarga untuk 

berwirausaha, ingin memulai berwirausaha pada usia muda dan mandiri saat usia 

muda. Responden juga beranggapan bahwa usia yang baik dalam berwirausaha 

adalah usia 16 – 18 Tahun karena pada usia tersebut beberapa orang sudah 

mempunyai pemikiran yang panjang, sudah cukup dewasa untuk berwirausaha dan 

itu merupakan usia yang ideal untuk memulai berwirausaha.  

 

4.2.3.  Tanggapan Responden mengenai Pengalaman 

 Pengalaman adalah suatu pengetahuan yang dimiliki seseorang dari 

pekerjaan yang sudah pernah dilakukan di beberapa waktu tertentu. Pengalaman 

seseorang individu tentang berbagai hal bisa diperoleh dari lingkungan dalam 

proses perkembangan. 

Indikator dari variabel pengalaman : 

1. Memiliki pengalaman dalam berwirausaha.  

2. Memiliki Pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha. 
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Tabel 4.12 Tanggapan Responden mengenai Pengalaman 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Pengalaman. Tanggapan 

wirausahawan mahasiswa pada indikator “Saya memiliki pengalaman yang 

membantu saya dalam berwirausaha”, 1 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab sangat setuju, 5 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, 3 

orang wirausahawan mahasiswa menjawab netral dan 1 orang wirausahawan 

menjawab tidak setuju. Pada indikator “Saya memiliki pengetahuan dan 

keterampilan pada usaha yang saya jalani”, 3 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab sangat setuju, 3 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, 3 

orang wirausahawan mahasiswa menjawab netral dan 1 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab tidak setuju. Rata – rata skor yang diperoleh dari hasil 

tanggapan wirausahawan mahasiswa mengenai Pengalaman yaitu 3,7 yang berarti 

variabel Pengalaman termasuk dalam kategori tinggi. 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Saya memiliki 

pengalaman yang 

membantu saya dalam 

berwirausaha. 

1 5 5 20 3 9 1 2   36 3,6 Tinggi  

Saya memiliki 

pengetahuan dan 

keterampilan pada 

usaha yang saya jalani.  

3 15 3 12 3 9 1 2   38 3,8 Tinggi  

Rata- rata : 3,7 Tinggi 
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Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Berdasarkan hasil jawaban responden, 

responden mendapat pengalaman berwirausaha dari orang tuanya, beberapa juga 

menyatakan mendapatkan pengalaman berwirausaha dari orang – orang yang 

sudah cukup sukses dalam usahanya, dari pelatihan atau seminar kewirausahaan, 

dari perkuliahan dan juga ada yang menyatakan bahwa pengalaman akan datang 

sendirinya seiring berjalannya waktu. Responden menyatakan mereka 

mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melalui orang yang lebih ahli dalam 

bidang usahanya, dari keluarga mereka sendiri, dari internet dan beberapa juga 

menyatakan mereka mendapatkan itu dari pelatihan – pelatihan ataupun seminar 

kewirausahaan. Dari berbagai pernyataan responden diatas dapat diketahui bahwa 

mereka memiliki pengalaman yang membantu proses dalam berwirausaha. 

 

4.2.4.  Tanggapan Responden mengenai Pendidikan 

 Pendidikan, tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam 

memberi respon terhadap sesuatu yang dalam dan luar. Orang berpendidikan tinggi 

akan datang dan berfikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka 

peroleh. 

Indikator dari variabel Pendidikan : 

1. Pendidikan formal, dilihat dari pendidikan dibangku sekolah.  

2. Pendidikan non-formal dilihat dari pelatihan – pelatihan yang pernah diikuti. 
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Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai pendidikan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Pendidikan. Tanggapan 

wirausahawan mahasiswa pada indikator “Pendidikan formal menentukan 

keberhasilan usaha”, 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab sangat setuju, 

3 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, 1 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab netral, 3 orang wirausahawan menjawab tidak setuju dan 2 

orang wirausahawan mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Pada indikator 

“Pendidikan non-formal menentukan keberhasilan usaha”, 7 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab setuju dan 3 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

netral. Rata – rata skor yang diperoleh dari hasil tanggapan wirausahawan 

mahasiswa mengenai Pendidikan yaitu 3,25 yang berarti variabel Pendidikan 

termasuk dalam kategori tinggi.  

Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Sebagian besar responden tidak setuju bahwa 

pendidikan formal menentukan keberhasilan usaha. Beberapa wirausahawan 

mahasiswa berpendapat bahwa dengan latar belakang pendidikan apa saja 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Pendidikan formal 

menentukan 

keberhasilan usaha.  

1 5 3 12 1 3 3 6 2 2 28 2,8 Rendah  

Pendidikan non-

formal menentukan 

keberhasilan usaha. 

  7 28 3 9     37 3,7 Tinggi  

Rata- rata : 3,25 Tinggi 
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seseorang bisa berhasil dalam berwirausaha jika memiliki niat, kemauan, tekad 

yang kuat dan kerja keras. Beberapa wirausahawan juga setuju bahwa pendidikan 

formal menentukan keberhasilan dalam berwirausaha dikarenakan dengan 

pendidikan formal membantu dalam proses berwirausaha, mendapatkan ilmu – 

ilmu dasar yang nantinya diperlukan dalam berwirausaha. Sebagian besar 

responden setuju bahwa pendidikan non-formal menentukan keberhasilan 

wirausaha, mereka beranggapan bahwa dengan pendidikan non-formal kita 

mendapatkan soft skill atau keterampilan, membuka mindset kita, dan juga dengan 

pendidikan non-formal kita mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang tidak kita 

dapatkan di pendidikan formal.  

 

4.2.5.  Tanggapan Responden mengenai Kemampuan dan Kemauan 

 Kemampuan adalah kapasitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas 

dalam pekerjaan tertentu. Sedangkan kemauan adalah dorongan kehendak yang 

terarah pada tujuan – tujuan hidup tertentu. 

Indikator dari variabel kemampuan dan kemauan : 

1. Memiliki keahlian terhadap suatu bidang usaha yang ditekuni. 

2. Memiliki sikap inisiatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya. 

3. Memiliki ide – ide kreatif untuk mengembangkan usahanya. 
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Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai Kemampuan dan Kemauan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Kemampuan dan Kemauan. 

Tanggapan wirausahawan mahasiswa pada indikator “Saya memiliki keahlian 

pada bidang usaha yang saya tekuni”, 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

sangat setuju, 5 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, 3 orang 

wirausahawan mahasiswa menjawab netral dan 1 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab tidak setuju. Pada indikator “Saya memiliki sikap inisiatif dan inovatif 

dalam mengembangkan usaha”, 2 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

sangat setuju, 7 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, dan 1 orang 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Saya memiliki 

keahlian pada bidang 

usaha yang saya 

tekuni. 

1 5 5 20 3 9 1 2   36 3,6 Tinggi  

Saya memiliki sikap 

inisiatif dan inovatif 

dalam 

mengembangkan 

usaha. 

2 10 7 28 1 3     41 4,1 Tinggi  

Saya memiliki ide – 

ide kreatif untuk 

mengembangkan 

usaha. 

2 10 6 24 2 6     40 4,0 Tinggi  

Rata- rata : 3,9 Tinggi 
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wirausahawan mahasiswa menjawab netral. Pada indikator “Saya memiliki ide – 

ide kreatif untuk mengembangkan usaha”, 2 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab sangat setuju, 6 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, dan 

2 orang wirausahawan mahasiswa menjawab netral. Rata – rata skor yang 

diperoleh dari hasil tanggapan wirausahawan mahasiswa mengenai Kemampuan 

dan Kemauan yaitu 3,9 yang berarti variabel Kemampuan dan Kemauan termasuk 

dalam kategori tinggi.  

Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Responden memiliki keahlian pada bidang 

yang ditekuni melalui pelatihan – pelatihan ataupun seminar kewirausahaan, 

melalui keluarga dan orang – orang yang sudah ahli dibidangnya, bahkan ada 

wirausahawan mahasiswa yang tidak memiliki keahlian dalam bidang usahanya 

tetapi ia memiliki keahlian dalam memanajamen usahanya sendiri. Responden 

juga memiliki sikap inisiatif dan inovatif dalam mengembangkan usahanya, 

contohnya seperti pengembangan dalam pemasaran, membuat inovasi – inovasi 

pada produk seperti pada varian menu dan desain produk maupun pengemasan 

produk, untuk melakukan berbagai inovatif tersebut juga wirausahawan 

mahasiswa mampu melihat dan menganalisis S.W.O.T kompetitor dan 

memperbaiknya untuk menjadi keunggulan pada usahanya sendiri. Responden 

juga memiliki ide – ide kreatif untuk mengembangkan usahanya, beberapa 

responden memiliki ide – ide kreatif contohnya seperti rebranding desain dan 

pergantian pengemasan agar lebih unik, membuat promosi semenarik mungkin 

untuk menarik pelanggan dan membuat varian rasa baru yang orang lain atau 

kompetitor belum pernah membuatnya. Dari berbagai pernyataan responden diatas 

dapat diketahui bahwa mereka memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi 

dalam berwirausaha. 
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4.2.6.  Tanggapan Responden mengenai Tekad yang kuat dan Kerja keras 

 Tekad adalah sebuah keinginan hati, kemauan yang keras, keinginan yang 

kuat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Kerja keras adalah sifat 

seorang yang tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha 

dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. 

Indikator dari variabel tekad yang kuat dan kerja keras : 

1. Tidak mudah menyerah ketika dihadapkan dengan masalah. 

2. Berjuang dan kerja keras untuk kemajuan usaha. 

3. Optimis terhadap usaha yang dijalaninya. 

 

Tabel 4.15 Tanggapan Responden mengenai Tekad yang kuat dan Kerja keras 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Saya memiliki sifat 

tidak mudah 

menyerah dalam 

menghadapi masalah. 

2 10 7 28 1 3     41 4,1 Tinggi  

Saya selalu berjuang 

dan kerja keras untuk 

kemajuan usaha. 

2 10 8 32       42 4,2 Tinggi  

Setiap wirausahawan 

harus memiliki sikap 

optimis. 

4 20 5 20 1 3     43 4,3 Tinggi  

Rata- rata : 4,2 Tinggi 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Tekad yang kuat dan Kerja keras. 

Tanggapan wirausahawan mahasiswa pada indikator “Saya memiliki sifat tidak 

mudah menyerah dalam menghadapi masalah.”, 2 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab sangat setuju, 7 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju, dan 

1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab netral. Pada indikator “Saya selalu 

berjuang dan kerja keras untuk kemajuan usaha.”, 2 orang wirausahawan 

menjawab sangat setuju dan 8 orang wirausahawan menjawab setuju, dan pada 

indikator “Setiap wirausahawan harus memiliki sikap optimis”, 4 orang 

wirausahawan mahasiswa menjawab sangat setuju, 5 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab setuju dan 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

netral. Rata – rata skor yang diperoleh dari hasil tanggapan wirausahawan 

mahasiswa mengenai Tekad yang kuat dan Kerja keras yaitu 4,2 yang berarti 

variabel Tekad yang kuat dan Kerja keras termasuk dalam kategori tinggi.  

Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Responden memiliki sifat tidak mudah 

menyerah dalam menghadapi masalah, beberapa wirausahawan menyatakan 

ketika menghadapi masalah bersikap tenang dan tidak panik, bersikap sabar dan 

tidak mudah emosi serta mencari solusi terbaik dan mau menerima masukan 

ataupun kritikan. Responden juga menyatakan salah satu bentuk perjuangan dan 

kerja keras mereka adalah mengorbankan tenaga, pikiran dan membagi waktu 

untuk kuliah dan mengurus usahanya. Responden juga menyatakan, setiap 

wirausahawan harus memiliki sikap optimis dalam berwirausaha karena dengan 

bersikap optimis akan selalu termotivasi, menunjang kinerja, tidak mudah 

menyerah, dan dengan sikap optimis menentukan hasil tindakan kita. Dengan 

sikap optimis juga untuk tetap bertahan dalam situasi yang ada, wirausahawan 

harus percaya pada dirinya sendiri dan usaha yang dijalani, karena jika 

wirausahawan tidak mempunyai sikap optimis, usaha yang dijalani tidak akan 
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berkembang. Dari berbagai pernyataan responden diatas dapat diketahui bahwa 

mereka memiliki tekad yang kuat dan kerja keras yang tinggi dalam berwirausaha. 

 

4.2.7  Tanggapan Responden mengenai Kesempatan dan Peluang 

 Kesempatan dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada 

setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang 

bisa berbuat atau melakukan kegiatan. Sedangkan peluang berarti ruang gerak, 

baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi 

suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. 

Indikator dari variabel kesempatan dan peluang : 

1. Dapat menciptakan / mengetahui sebuah peluang. 

2. Mengenali kebutuhan konsumen. 

3. Mengembangkan produk yang ada dipasaran. 

4. Memahami kecenderungan (tren) yang terjadi. 
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 Tabel 4.16 Tanggapan Responden mengenai Kesempatan dan Peluang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jawaban dan tanggapan 

wirausahawan mahasiswa mengenai variabel Kesempatan dan Peluang. 

Tanggapan wirausahawan mahasiswa pada indikator “Seorang wirausahawan 

harus bisa menciptakan / mengetahui sebuah peluang”, 5 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab sangat setuju dan 5 orang wirausahawan mahasiswa 

menjawab setuju, pada indikator “Sebagai wirausahawan harus mengenali 

Keterangan  JAWABAN  Total 

skor 

Rata-

rata 

Kategori  

SS (5) S (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F S F S F S F S F S 

Seorang wirausahawan 

harus bisa menciptakan 

/ mengetahui sebuah 

peluang. 

5 25 5 20       45 4,5 Tinggi  

Sebagai wirausahawan 

harus mengenali 

kebutuhan konsumen. 

5 25 4 16 1 3     44 4,4 Tinggi  

Pengembangan produk 

yang anda lakukan di 

pasar akan menentukan 

keberhasilan usaha. 

1 5 8 32 1 3     40 4,0 Tinggi  

Wirausahawan harus 

bisa memahami 

kecenderungan (tren) 

pasar yang sedang 

terjadi. 

3 15 6 24 1 3     42 4,2 Tinggi 

Rata- rata : 4.27 Tinggi 
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kebutuhan konsumen.”, 5 orang wirausahawan menjawab sangat setuju, 4 orang 

wirausahawan menjawab setuju dan 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

netral. Pada indikator “Pengembangan produk yang anda lakukan di pasar akan 

menentukan keberhasilan usaha”, 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

sangat setuju, 8 orang wirausahawan mahasiswa menjawab setuju dan 1 orang 

wirausahawan mahasiswa menjawab netral. Pada indikator “Wirausahawan harus 

bisa memahami kecenderungan (tren) pasar yang sedang terjadi”, 3 orang 

wirausahawan mahasiswa menjawab sangat setuju, 6 orang wirausahawan 

mahasiswa menjawab setuju dan 1 orang wirausahawan mahasiswa menjawab 

netral. Rata – rata skor yang diperoleh dari hasil tanggapan wirausahawan 

mahasiswa mengenai Kesempatan dan Peluang yaitu 4,46 yang berarti variabel 

Kesempatan dan Peluang termasuk dalam kategori tinggi.  

Data tersebut juga diperkuat dan didukung oleh tanggapan responden pada 

open quest atau kuesioner terbuka. Sebagian besar responden menyatakan sebagai 

wirausahawahan harus bisa menciptakan atau mengetahui sebuah peluang, dengan 

menciptakan atau mengetahui sebuah peluang dapat meningkatkan penjualan 

ataupun pendapatan, agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Sebagain besar 

responden juga menyatakan seorang wirausahawan harus bisa mengenali 

kebutuhan konsumen, beberapa wirausahawan menyatakan cara mereka untuk 

mengenali kebutuhan konsumen melalui interaksi dengan pelanggan, melalui 

sosial media atau internet, menganalisis trending topic apa yang sedang terjadi dan 

melalui survey. Beberapa responden berpendapat pengembangan produk dipasar 

harus dilakukan karena untuk menjaga keberlangsungan usaha apakah produk 

masih diterima oleh konsumen atau tidak, menghindari rasa bosan atau jenuh 

konsumen terhadap produk kita dan agar konsumen tetap tertarik pada produk kita. 

Pengembangan produk dilakukan juga agar bisa terus bersaing dan tidak tertinggal 

dengan kompetitor, tidak hanya pengembangan produk yang harus dilakukan 

tetapi bagaimana mempertahankan kualitas produk. Responden juga  berpendapat 

seorang wirausahawan harus bisa  memahami kecenderungan (tren) pasar yang 
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sedang terjadi, agar usahanya tidak ketinggalan jaman / tertinggal dibanding 

kompetitor – kompetitor, dan usaha akan terus berkembang. Dengan memahami 

kecenderungan (tren) pasar yang sedang terjadi juga menjadi sebuah peluang, 

untuk mengetahui terobosan baru yang dapat dijadikan inovasi pada produk, dan 

kita bisa menyediakan kebutuhan konsumen sesuai keinginannya. Wirausahawan 

harus bisa memahami kecenderungan (tren) pasar yang sedang terjadi karena 

jaman sewaktu-waktu berubah, perilaku konsumenpun berubah, jika tidak segera 

memahami kecenderungan (tren) pasar yang sedang terjadi konsumen akan tidak 

tertarik dengan produk yang ada, dengan memahami kecenderungan (tren) pasar 

yang terjadi bisa mengembangkan dan menjaga eksistensi usaha. Dari berbagai 

pernyataan responden diatas dapat diketahui bahwa mereka memiliki kesempatan 

dan peluang yang tinggi dalam berwirausaha. 
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4.2.8 HASIL REKAPITULASI 

 Dalam pembahasan ini dapat diketahui hasil rekapitulasi jawaban responden 

yaitu Wirausahawan Mahasiswa mengenai Faktor – faktor yang menentukan 

keberhasilan wirausahawan mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 

Tabel 4.17 Hasil Rekapitulasi Keseluruhan 

Variabel Rata – rata Skor Kategori  

Motivasi 4,46 Tinggi 

Usia 1,9 Rendah 

Pengalaman 3,7 Tinggi 

Pendidikan 3,25 Tinggi 

Kemampuan dan 

kemauan 
3,9 Tinggi 

Tekad yang kuat dan 

kerja keras 
4,2 Tinggi 

Kesempatan dan 

peluang 
4,27 Tinggi 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2019). 

Berdasarkan tabel hasil rekapitulasi keseluruhan dapat diketahui bahwa 

variabel motivasi memiliki rata – rata skor 4,46 yang termasuk dalam kategori 

tinggi, yang berarti wirausahawan mahasiswa memiliki dorongan atau motivasi 

yang tinggi untuk memulai usaha atau menjadi wirausahawan, memiliki semangat 

yang tinggi dalam berwirausaha untuk mencapai tujuan usaha dan berkomitmen 

dalam menjalankan usaha untuk mencapai kesuksesan. Selain itu pada variabel 

usia memiliki rata – rata skor 1,9 yang termasuk dalam kategori rendah, yang 

artinya usia tidak menentukan dalam keberhasilan usaha. 
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Pada variabel Pengalaman memiliki rata – rata skor 3,7 yang termasuk 

dalam kategori tinggi, yang artinya wirausahawan mahasiswa memiliki 

pengalaman yang membantu dalam berwirausaha dan memiliki pengetahuan serta 

keterampilan pada usaha yang dijalani. Selanjutnya pada variabel Pendidikan 

memiliki rata – rata skor 3,25 yang termasuk dalam kategori tinggi, yang artinya 

pendidikan formal ataupun non-formal menentukan keberhasilan usaha. Pada 

variabel Kemampuan dan Kemauan memiliki rata – rata skor 3,9 yang termasuk 

dalam kategori tinggi, yang artinya wirausahawan mahasiswa memiliki keahlian 

pada bidang usaha yang ditekuni, memiliki sikap inisiatif dan inovatif dalam 

mengembangkan usahanya dan memiliki ide – ide kreatif untuk mengembangkan 

usaha. Pada variabel Tekad yang kuat dan Kerja keras memiliki rata – rata skor 4,2 

yang termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti wirausahawan mahasiswa 

memiliki sifat tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah, selalu berjuang 

dan kerja keras untuk kemajuan usaha dan memiliki sikap optimis dalam 

menjalankan usahanya. Selanjutnya pada variabel Kesempatan dan peluang 

memiliki rata – rata skor 4,27 yang termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti 

wirausahawan mahasiswa bisa menciptakan atau mengetahui sebuah peluang, bisa 

mengenali kebutuhan konsumen, melakukan pengembangan produk yang ada di 

pasar dan bisa memahami kecenderungan (Tren) pasar yang sedang terjadi.  

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai faktor – faktor yang 

menentukan keberhasilan wirausahawan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang ditentukan oleh faktor motivasi, usia, pengalaman, 

pendidikan, kemampuan dan kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras, 

kesempatan dan peluang. Hal ini sesuai dengan teori Basrowi (2016) bahwa faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah motivasi, usia, pengalaman dan 

pendidikan, juga sesuai dengan teori Suryana (2014) yang menyatakan bahwa 
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faktor penyebab keberhasilan usaha adalah kemampuan dan kemauan, tekad yang 

kuat dan kerja keras, kesempatan dan peluang.  

Pada penelitian ini variabel motivasi memiliki kategori tinggi yang berarti 

wirausahawan mahasiswa memiliki dorongan atau motivasi yang tinggi untuk 

memulai usaha atau menjadi wirausahawan, memiliki semangat yang tinggi dalam 

berwirausaha untuk mencapai tujuan usaha dan berkomitmen dalam menjalankan 

usahanya. Sedangkan dari hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini faktor usia 

memiliki kategori rendah yang berarti, usia berapapun saat memulai usaha tidak 

menentukan terhadap keberhasilan wirausaha karena tidak ada patokan usia untuk 

memulai usaha.  

Pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu menunjukkan 

kompetensi mereka sejak merintis usaha hingga usaha mereka bisa berjalan lancar. 

Wirausaha yang berpengalaman jeli melihat banyak jalan untuk mengembangkan 

potensi usahanya. Seperti yang dinyatakan oleh Handoko (2004) “semakin luas 

pengalaman kerja seseorang. Semakin terampil juga orang itu bertindak untuk 

mencapai tujuan yang di tetapkan”. Pada kasus yang terjadi di penelitian ini 

variabel pengalaman memiliki kategori tinggi yang artinya responden memiliki 

pengalaman yang membantu dalam berwirausaha dan memiliki pengetahuan serta 

keterampilan pada usaha yang dijalani. Pada penelitian ini mengenai faktor 

pendidikan, pembelajaran dari pendidikan non-formal seperti kursus, pelatihan, 

seminar dan sebagainya lebih dominan dibandingkan dengan pendidikan formal 

dibangku sekolah. Karena dengan pendidikan non-formal mereka mendapatkan 

banyak pengetahuan, keterampilan ataupun soft skill yang membantu dalam 

berwirausaha. Teori yang dikemukakan oleh Sjabadhny (2001) memperkuat 

temuan peneliti yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dari pengalaman 

hidup orang lain lebih bermanfaat daripada belajar dari sekolah formal sehingga 

dikemudian hari keterampilan tersebut mampu meningkatkan motivasi individu 

dalam menjalankan usaha dan memperkecil resiko yang ditemui pada kemudian 

hari.  
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Kemampuan seseorang wirausahawan ketika berinovasi dan berkreasi pada 

produknya meningkatkan perhatian masyarakat atau konsumen pada usahanya 

tersebut. Untuk mempertahankan eksistensi usahanya seorang wirausahawan 

harus memiliki daya inovatif, kreatif dan fleksibel dalam usahanya dan mengikuti 

perkembangan jaman. Pada temuan penelitian ini variabel kemampuan dan 

kemauan memiliki kategori tinggi yang berarti responden memiliki keahlian 

terhadap suatu bidang usaha yang tekuni, memiliki sikap inisiatif dan inovatif 

dalam mengembangkan usahanya dan memiliki ide – ide kreatif untuk 

mengembangkan usahanya. 

Pada variabel Tekad yang kuat dan Kerja keras berdasarkan penelitian ini 

memiliki kategori tinggi yang berarti mereka memiliki sifat tidak mudah menyerah 

dalam menghadapi masalah, selalu berjuang dan kerja keras untuk kemajuan usaha 

dan memiliki sikap optimis dalam menjalankan usahanya. Munfaqiroh (2016) 

mengemukakan bahwa dengan berwirausaha harus mempunyai tekad yang kuat 

dan kerja keras mencapai keberhasilan usaha, dengan adanya tekad yang kuat serta 

kemauan yang tinggi maka diharapkan akan tercapai kemajuan dalam menjalankan 

usaha. Untuk itu semangat, kemauan dan keinginan yang tinggi perlu ditumbuhkan 

dan terus di jaga agar motivasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan 

wirausaha dapat berjalan dengan baik. Pada temuan penelitian ini variabel 

kesempatan dan peluang memiliki kategori tinggi yang berarti mereka bisa 

menciptakan atau mengetahui sebuah peluang, bisa mengenali kebutuhan 

konsumen, melakukan pengembangan produk yang ada di pasar dan bisa 

memahami kecenderungan (Tren) pasar yang sedang terjadi. 

 

  


