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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 60 orang mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Konsentrasi Kewirausahaan Unika 

Soegijapranata yang masih aktif dan telah mengambil mata kuliah Pengantar 

Kewirausahaan, Inovasi dan Pengambilan Keputusan Kreatif. Penyebaran 

dilakukan dengan melalui dua media yaitu dengan google form dan dengan 

dibagikan secara langsung dengan mahasiswa yang dapat ditemui di kampus. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Angkatan dan 

Usia 
Angkatan * Jenis Kelamin Crosstabulation 

 
Jenis Kelamin 

Total Perempuan Laki-laki 

Angkatan 2014 Count 0 2 2 

% of Total ,0% 3,3% 3,3% 

2015 Count 27 23 50 

% of Total 45,0% 38,3% 83,3% 

2016 Count 5 3 8 

% of Total 8,3% 5,0% 13,3% 

Total Count 32 28 60 

% of Total 53,3% 46,7% 100,0% 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan dari tabel 4.1, diketahui bahwa sebagian besar responden 

yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Konsentrasi 

Kewirausahaan Unika Soegijapranata memiliki jenis kelamin perempuan, dan 

merupakan angkatan 2015 yaitu sejumlah 27 orang atau 45%. 

 

4.2 Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

4.2.1 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Minat berwirausaha 

mahasiswa 

Minat berwirausaha dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Konsentrasi Kewirausahaan Unika 
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Soegijapranata untuk memulai usahanya sendiri. Indikator dari minat 

berwirausaha mahasiswa meliputi: 

b. Harga diri 

Harga diri merupakan suatu rasa kepuasan akan suatu hal yang 

dilakukannya sehingga menaikkan derajatnya, beberapa sub indikator-

indikatornya yaitu: 

1) Lebih dihargai jika memiliki usaha sendiri 

2) Lebih nyaman berbicara dengan orang lain jika memiliki usaha 

yang bisa dibanggakan. 

e. Tantangan pribadi 

Tantangan pribadi merupakan suatu tantangan untuk diri mahasiswa 

sendiri yang membuat seseorang ingin membuktikan kemampuannya 

melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan. Hal ini 

dapat diukur dengan sub indikator sebagai berikut: 

1) Ingin mencoba hal-hal baru 

2) Menyukai sesuatu hal yang membuat lebih maju 

3) Melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan orang lain 

f. Keinginan menjadi pimpinan 

Keinginan menjadi pimpinan adalah hasrat dalam diri mahasiswa 

untuk menjadi pimpinan suatu saat nanti atau mendirikan usaha 

sendiri. Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut: 

1) Keinginan menjadi bos yang bisa memberikan perintah 

2) Cita-cita untuk dapat mendirikan suatu perusahaan 

g. Keinginan mendapatkan keuntungan 

Keuntungan merupakan keinginan mahasiswa dalam mendapatkan 

keuntungan dan laba yang diperoleh dari usaha yang dibukanya 

sendiri. Indikatornya adalah: 

c) Keinginan merasakan kekayaan atas usaha sendiri 

d) Kemampuan menghasilkan laba usaha. 

Hasil jawaban indikator variabel minat berwirausaha mahasiswa adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Minat berwirausaha mahasiswa 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategor

i 

Saya merasa 

lebih dihargai 

jika memiliki 

usaha sendiri 

Frekuensi 3 3 10 35 9 60 

3,73 Tinggi 
Bobot 3 6 30 140 45 224 

Saya merasa 

lebih nyaman 

berbicara dengan 

orang lain jika 

memiliki usaha 

yang bisa 

dibanggakan 

Frekuensi 2 1 13 34 10 60 

3,82 Tinggi 
Bobot 2 2 39 136 50 229 

Saya merass 

ingin selalu 

mencoba hal-hal 

baru 

Frekuensi 1 3 5 43 8 60 

3,90 Tinggi 
Bobot 1 6 15 172 40 234 

Saya menyukai 

sesuatu hal yang 

dapat membuat 

saya menjadi 

lebih maju 

Frekuensi 2 2 10 35 11 60 

3,85 Tinggi 
Bobot 2 4 30 140 55 231 

Saya suka 

melakukan 

sesuatu hal yang 

bisa dilakukan 

orang lain 

Frekuensi 1 5 7 31 16 60 

3,93 Tinggi 
Bobot 1 10 21 124 80 236 

Saya memiliki 

keinginan 

menjadi bos yang 

bisa memberikan 

perintah 

Frekuensi 2 3 3 37 15 60 

4,00 Tinggi 
Bobot 2 6 9 148 75 240 

Saya memiliki 

cita-cita untuk 

dapat mendirikan 

suatu perusahaan 

Frekuensi 1 5 7 31 16 60 

3,93 Tinggi 
Bobot 1 10 21 124 80 236 

Saya memiliki 

keinginan 

merasakan 

kekayaan atas 

usaha sendiri 

Frekuensi 5 1 5 36 13 60 

3,85 Tinggi 
Bobot 5 2 15 144 65 231 

Saya yakin 

mampu 

menghasilkan 

laba dari usaha 

saya sendiri 

Frekuensi 1 5 6 32 16 60 

3,95 Tinggi 
Bobot 1 10 18 128 80 237 

 3,89 Tinggi 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator minat 

berwirausaha mahasiswa menunjukkan angka rata-rata 3,89, yang menunjukkan 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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bahwa responden menyatakan mahasiswa memiliki minat untuk berwirausaha 

yang tinggi. Mahasiswa merasa lebih dihargai jika memiliki usaha sendiri dan 

lebih nyaman berbicara dengan orang lain jika memiliki usaha yang bisa 

dibanggakan. Mahasiswa juga ingin mencoba hal-hal baru, menyukai hal yang 

membuat lebih maju dan melakukan suatu hal yang bisa dilakukan orang lain.  

Mahasiswa berkeinginan untuk menjadi bos yang bisa memberikan perintah 

serta bercita-cita untuk dapat mendirikan suatu perusahaan secara mandiri. Tujuan 

mahasiswa berwirausaha adalah untuk merasakan kekayaan atas usaha sendiri dan 

mampu untuk menghasilkan laba usaha. 

 

4.2.2 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga dalam hal ini adalah latar belakang keluarga dari 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Konsentrasi 

Kewirausahaan Unika Soegijapranata yang dapat mendukung atau menghambat 

minatnya berwirausaha. Indikator dari lingkungan keluarga meliputi : 

g. Cara orang tua mendidik 

Yaitu cara dari orang tua membentuk pola pikir anak terhadap 

wirausaha 

h. Relasi antar anggota keluarga 

Sosialisasi antar anggota keluarga apakah hangat atau tidak yang dapat 

meningkatkan kualitas mahasiswa di rumah 

i. Suasana rumah 

Suasana dari rumah mahasiswa menjadi “hangat” jika berbicara 

masalah kewirausahaan 

j. Keadaan ekonomi keluarga 

Kondisi ekonomi keluarga mahasiswa yang baik atau buruk bila 

dikaitkan dengan wirausaha 

k. Pengertian orang tua 

Adanya dukungan dari orang tua untuk membiarkan mahasiswa 

melakukan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya 



38 
 

l. Latar belakang kebudayaan 

Budaya yang ada di sekitar lingkungan mahasiswa, apakah budaya 

bekerja keras atau budaya pegawai. 

Hasil jawaban indikator variabel lingkungan keluarga adalah sebagai 

berikut :  

Tabel 4.3 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Lingkungan keluarga 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Saya merasa 

orang tua saya 

mendidik saya 

untuk mampu 

berwirausaha 

Frekuensi 0 6 6 22 26 60 

4,13 Tinggi 
Bobot 0 12 18 88 130 248 

Saya merasa 

hubungan antar 

anggota keluarga 

sangat baik 

Frekuensi 0 6 2 25 27 60 

4,22 Tinggi 
Bobot 0 12 6 100 135 253 

Saya merasa 

suasana rumah 

menjadi “hangat” 

jika berbicara 

masalah 

kewirausahaan 

Frekuensi 1 6 3 22 28 60 

4,17 Tinggi 
Bobot 1 12 9 88 140 250 

Saya merasa 

kondisi ekonomi 

keluarga saya 

mendukung saya 

berwirausaha 

Frekuensi 1 4 9 26 20 60 

4,00 Tinggi 
Bobot 1 8 27 104 100 240 

Saya merasa 

orang tua 

mendukung 

bakat dan minat 

saya 

Frekuensi 1 3 4 26 26 60 

4,22 Tinggi 
Bobot 1 6 12 104 130 253 

Saya merasa 

budaya di 

sekeliling saya 

mendukung 

minat 

entrepreneur saya 

Frekuensi 1 4 5 33 17 60 

4,02 Tinggi 
Bobot 1 8 15 132 85 241 

 4,13 Tinggi 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

lingkungan keluarga menunjukkan angka rata-rata 4,13, yang menunjukkan 

bahwa responden menyatakan memiliki lingkungan keluarga yang baik. 

Mahasiswa merasa bahwa minat menjadi pengusaha adalah karena orang tua 

membentuk pola pikir anak terhadap wirausaha sejak dini, selain itu adanya 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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komunikasi antar anggota keluarga di rumah akan menignkatkan kualitas hidup 

mahasiswa. Suasana rumah yang baik, serta kondisi ekonomi keluarga mahasiswa 

yang baik akan mendorong jiwa wirausaha. Orang tua yang memberikan 

dukungan bagi mahasiswa melakukan pekerjaan sesuai bakat dan minatnya 

diyakini menjadi salah satu bentuk dukungan keluarga serta budaya di sekitarnya 

membentuk pandangan mahasiswa terhadap wirausaha. 

4.2.3 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Lingkungan kampus 

Lingkungan kampus adalah lingkungan Pendidikan universitas, analisis 

proyek pedagogik, kritik dan proposal yang berfokus pada kurikulum, penilaian 

tentang teknik yang digunakan, dan studi kasus tentang pengalaman yang 

dikembangkan di lembaga pendidikan tertentu. Indikator dari lingkungan kampus 

meliputi: 

h. Kemampuan membantu mengidentifikasi peluang bisnis 

Kampus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara 

untuk mengidentifikasi peluang bisnis 

i. Kemampuan memotivasi untuk membuka usaha 

Kampus mampu memotivasi mahasiswa untuk memulai usahanya 

sendiri 

j. Kemampuan pengembangan kepemimpinan 

Kampus mampu mengembangkan kepemimpinan dalam diri 

mahasiswa 

k. Kemampuan pengembangan kreativitas dan inovasi 

Kampus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam diri 

mahasiswa 

l. Pengembangan kemampuan perencanaan 

Kampus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara 

untuk mengembangkan kemampuan perencanaan 

m. Pengembangan kemampuan Analisa 

Kampus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara 

untuk mengembangkan kemampuan analisa 
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n. Kontak bisnis 

Kampus mampu memiliki jaringan bisnis yang luas sehingga dapat 

memberikan referensi bisnis kepada mahasiswa 

Hasil jawaban indikator variabel lingkungan kampus adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Lingkungan kampus 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategor

i 

Saya merasa 

kampus 

memberikan 

pengetahuan 

kepada 

mahasiswa 

mengenai cara 

untuk 

mengidentifikasi 

peluang bisnis 

Frekuensi 2 3 16 34 5 60 

3,62 
Menduk

ung Bobot 2 6 48 136 25 217 

Saya merasa 

kampus mampu 

memotivasi 

mahasiswa untuk 

memulai 

usahanya sendiri 

Frekuensi 0 6 13 32 9 60 

3,73 
Menduk

ung Bobot 0 12 39 128 45 224 

Saya merasa 

kampus mampu 

mengembangkan 

kepemimpinan 

dalam diri 

mahasiswa

  

Frekuensi 1 5 2 34 18 60 

4,05 
Menduk

ung Bobot 1 10 6 136 90 243 

Saya merasa 

kampus mampu 

mengembangkan 

kreativitas dan 

inovasi dalam 

diri mahasiswa 

Frekuensi 3 1 20 31 5 60 

3,57 
Menduk

ung Bobot 3 2 60 124 25 214 

Saya merasa 

kampus 

memberikan 

pengetahuan 

kepada 

mahasiswa 

mengenai cara 

untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

perencanaan 

Frekuensi 0 2 30 25 3 60 

3,48 
Menduk

ung Bobot 0 4 90 100 15 209 

Saya merasa Frekuensi 0 6 9 33 12 60 3,85 Menduk
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Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategor

i 

kampus 

memberikan 

pengetahuan 

kepada 

mahasiswa 

mengenai cara 

untuk 

mengembangkan 

kemampuan 

analisa 

Bobot 0 12 27 132 60 231 

ung 

Saya merasa 

kampus memiliki 

jaringan bisnis 

yang luas 

sehingga dapat 

memberikan 

referensi bisnis 

kepada 

mahasiswa 

Frekuensi 4 3 12 35 6 60 

3,60 
Menduk

ung Bobot 4 6 36 140 30 216 

 
3,72 

Menduk

ung 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

lingkungan kampus menunjukkan angka rata-rata 3,72, yang menunjukkan bahwa 

responden menyatakan lingkungan kampus mendukung minat mahasiswa untuk 

berwirausaha. Mahasiswa merasa bahwa kampus cukup memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa mengenai cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Kampus 

juga berusaha untuk memotivasi mahasiswa untuk memulai usahanya sendiri 

dengan adanya Pendidikan kewirausahaan. Kampus mampu mengembangkan 

kepemimpinan dalam diri mahasiswa dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan 

seperti Senat dan BEM.  

Kampus mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam diri 

mahasiswa dengan banyaknya tugas yang diberikan kepadanya. Selain itu 

Kampus memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara untuk 

mengembangkan kemampuan perencanaan pada jurusan manajemen sebab 

merupakan salah satu fungsi manajemen. Kampus memberikan pengetahuan 

kepada mahasiswa mengenai cara untuk mengembangkan kemampuan Analisa, 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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serta kampus mampu memiliki jaringan bisnis yang luas sehingga dapat 

memberikan referensi bisnis kepada mahasiswa. 

 

4.2.4 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kepribadian 

Kepribadian dalam hal ini adalah karakteristik wirausaha yang kuat dalam 

diri mahasiswa. Indikator dari kepribadian meliputi : 

i. Desire for responsibility 

Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang 

dilakukannya 

j. Preference for moderate risk 

Mahasiswa memilih resiko yang moderat dan telah diperhitungkan dan 

tidak mengambil resiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. 

k. Confidence in their ability to succees 

Mahasiswa percaya bahwa dirinya bisa meraih kesuksesan yang 

diinginkannya. 

l. Desire for immediate feedback 

Mahasiswa memiliki keinginan untuk segera mendapatkan umpan 

balik. 

m. High level of energy 

Mahasiswa memiliki semangat dan energi yang tinggi untuk bekerja 

keras mencapai tujuannya. 

n. Future orientation 

Mahasiswa berorientasi pada masa depan dan jangka panjang. 

o. Skill of organizing 

Mahasiswa mempunyai ketrampilan mengorganisir sumber-sumber 

daya untuk mencapai tujuannya. 

p. Value of achievement over money 

Mahasiswa lebih menghargai prestasi dibandingkan uang, karena uang 

akan mengalir masuk dengan sendirinya jika seorang wirausaha 

mempunyai prestasi yang bagus. 
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Hasil jawaban indikator variabel kepribadian adalah sebagai berikut :  

 

 

 

Tabel 4.5 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Kepribadian 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategor

i 

Saya merasa 

memiliki rasa 

tanggung jawab 

atas usaha-usaha 

yang 

dilakukannya 

Frekuensi 1 4 6 32 17 60 

4,00 
Menduk

ung Bobot 1 8 18 128 85 240 

Saya merasa 

akan memilih 

resiko yang 

moderat dan 

telah 

diperhitungkan 

dan tidak 

mengambil 

resiko yang 

terlalu rendah 

atau terlalu tinggi 

Frekuensi 0 4 4 37 15 60 

4,05 
Menduk

ung Bobot 0 8 12 148 75 243 

Saya merasa 

percaya bahwa 

dirinya bisa 

meraih 

kesuksesan yang 

diinginkannya 

Frekuensi 1 5 4 30 20 60 

4,05 
Menduk

ung Bobot 1 10 12 120 100 243 

Saya merasa 

memiliki 

keinginan untuk 

segera 

mendapatkan 

umpan balik 

Frekuensi 1 5 1 43 10 60 

3,93 
Menduk

ung Bobot 1 10 3 172 50 236 

Saya merasa 

memiliki 

semangat dan 

energi yang 

tinggi untuk 

bekerja keras 

mencapai 

tujuannya 

Frekuensi 3 2 7 34 14 60 

3,90 
Menduk

ung Bobot 3 4 21 136 70 234 

Saya merasa 

selalu 

berorientasi pada 

masa depan dan 

jangka panjang 

Frekuensi 1 4 2 38 15 60 

4,03 
Menduk

ung Bobot 1 8 6 152 75 242 

Saya merasa 

mempunyai 

ketrampilan 

Frekuensi 1 5 5 30 19 60 

4,02 
Menduk

ung Bobot 1 10 15 120 95 241 



44 
 

Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategor

i 

mengorganisir 

sumber-sumber 

daya untuk 

mencapai 

tujuannya 

Saya merasa 

lebih menghargai 

prestasi 

dibandingkan 

uang, karena 

uang akan 

mengalir masuk 

dengan 

sendirinya jika 

seorang 

wirausaha 

mempunyai 

prestasi yang 

bagus 

Frekuensi 1 5 1 42 11 60 

3,95 
Menduk

ung Bobot 1 10 3 168 55 237 

 
3,99 

Menduk

ung 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator 

kepribadian menunjukkan angka rata-rata 3,99, yang menunjukkan bahwa 

responden menyatakan memiliki kepribadian yang mendukung untuk 

berwirausaha. Mahasiswa merasa bahwa dirinya memiliki rasa tanggung jawab 

atas usaha-usaha yang dilakukannya, mau untuk memilih resiko yang moderat dan 

telah diperhitungkan dan tidak mengambil resiko yang terlalu rendah atau terlalu 

tinggi. Mahasiswa juga mempercayai bahwa dirinya bisa meraih kesuksesan yang 

diinginkannya. 

Mahasiswa memiliki keinginan untuk segera mendapatkan umpan balik 

berupa saran dan kritik dalam tindakan yang dilakukannya. Dalam bekerja 

Mahasiswa merasa memiliki semangat dan energi yang tinggi untuk bekerja keras 

mencapai tujuannya. Untuk membangun masa depan Mahasiswa berorientasi pada 

masa depan dan jangka panjang yaitu dengan mengembangkan kemampuannya 

sesuai dengan bidang usaha. Mahasiswa memiliki ketrampilan mengorganisir 

sumber-sumber daya seperti keahlian dan perlengkapan untuk mencapai 

tujuannya. Mahasiswa lebih menghargai prestasi dibandingkan uang, karena uang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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akan mengalir masuk dengan sendirinya jika seorang wirausaha mempunyai 

prestasi yang bagus, dalam hal ini mahasiswa berusaha mencari koneksi untuk 

lebih mengembangkan bisnisnya. 

  

4.2.5 Tanggapan Reponden terhadap Variabel Motivasi berwirausaha 

Motivasi berwirausaha adalah proses mengubah individu biasa menjadi 

pengusaha yang kuat, yang dapat menciptakan peluang dan membantu dalam 

memaksimalkan kekayaan dan perkembangan ekonomi. Indikator dari motivasi 

berwirausaha meliputi: 

f. Kebutuhan mendapatkan uang 

Kebutuhan dari mahasiswa untuk mendapatkan uang sebagai biaya 

hidup dan memenuhi kebutuhan pribadinya 

g. Impian Personal 

Impian personal adalah suatu keinginan yang dicita-citakan oleh 

mahasiswa untuk terjadi di masa depan yang dapat dicapai dengan 

berwirausaha 

h. Kemandirian 

Kebutuhan mahasiswa untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap 

tingkah laku dan perbuatannya 

i. Kebutuhan akan keamanan 

Kebutuhan mahasiswa untuk perasaan aman dalam menjalani hidupnya 

j. Afiliasi 

Berwirausaha dipandang sebagai suatu cara untuk mendapatkan 

pergaulan dalam tingkat sosial yang lebih tinggi. 

Hasil jawaban indikator variabel motivasi berwirausaha adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 

Tanggapan Reponden terhadap Variabel Motivasi berwirausaha 
Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

Jika 

berwirausaha, 

saya akan dapat 

Frekuensi 1 7 7 30 15 60 

3,85 Tinggi 
Bobot 1 14 21 120 75 231 
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Indikator  STS TS N S SS Jml Indeks Kategori 

membiayai hidup 

dan kebutuhan 

pribadi 

Saya memiliki 

keinginan yang 

dicita-citakan di 

masa depan yaitu 

berwirausaha 

Frekuensi 1 6 5 37 11 60 

3,85 Tinggi 
Bobot 1 12 15 148 55 231 

Jika 

berwirausaha, 

saya akan 

bertanggung 

jawab dalam 

setiap tingkah 

laku dan 

perbuatan 

Frekuensi 0 7 10 36 7 60 

3,72 Tinggi 
Bobot 0 14 30 144 35 223 

Jika 

berwirausaha, 

saya akan merasa 

aman dalam 

menjalani hidup 

Frekuensi 0 7 9 35 9 60 

3,77 Tinggi 
Bobot 0 14 27 140 45 226 

Saya merasa 

berwirausaha 

adalah suatu cara 

untuk 

mendapatkan 

pergaulan dalam 

tingkat sosial 

yang lebih tinggi 

Frekuensi 1 2 12 40 5 60 

3,77 Tinggi 
Bobot 1 4 36 160 25 226 

 3,79 Tinggi 

 

 

Berdasarkan perhitungan hasil jawaban kuesioner untuk indikator motivasi 

berwirausaha menunjukkan angka rata-rata 3,79, yang menunjukkan bahwa 

responden menyatakan motivasi berwirausaha mahasiswa tinggi. Mahasiswa 

merasa memiliki kebutuhan untuk mendapatkan uang sebagai biaya hidup dan 

memenuhi kebutuhan pribadinya serta membayar biaya kuliahnya. Mahasiswa 

juga memiliki impian pribadi yang dicita-citakan oleh mahasiswa untuk terjadi di 

masa depan yang dapat dicapai dengan berwirausaha. Untuk memenuhi 

keinginannya tersebut, mahasiswa harus dapat bertanggung jawab dalam setiap 

tingkah laku dan perbuatannya. Hal ini juga agar kebutuhan mahasiswa untuk 

perasaan aman dalam menjalani hidupnya terpenuhi dan berwirausaha dipandang 

sebagai suatu cara untuk mendapatkan pergaulan dalam tingkat sosial yang lebih 

tinggi. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Tanggapan Responden terhadap Variabel Penelitian 

No Variabel Indeks Kategori 

1 Minat berwirausaha mahasiswa 3,89 Tinggi 

2 Lingkungan keluarga 4,13 Tinggi 

3 Lingkungan kampus 3,72 Mendukung 

4 Kepribadian 3,99 Mendukung 

5 Motivasi berwirausaha 3,79 Tinggi 

 

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda antara lingkungan keluarga, lingkungan kampus, 

kepribadian dan motivasi berwirausaha terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Analisis Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,403 2,331  -,173 ,863 

Lingkungan keluarga ,440 ,143 ,294 3,076 ,003 

Lingkungan kampus ,085 ,185 ,057 ,457 ,649 

Kepribadian ,568 ,215 ,323 2,644 ,011 

Motivasi berwirausaha ,579 ,245 ,304 2,363 ,022 

a. Dependent Variable: Minat berwirausaha mahasiswa 

 

 

Persamaan Y = -0,403 + 0,440X1 + 0,085X2 + 0,568X3 + 0,579X4 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa dar 

variabel yang diteliti yaitu :  

Sumber : Data primer yang diolah, 2019 
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 Koefisien variabel lingkungan keluarga bertanda positif terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Jadi apabila lingkungan keluarga meningkat, 

maka minat berwirausaha mahasiswa juga akan meningkat. 

 Koefisien variabel lingkungan kampus bertanda positif terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Memiliki arti apabila lingkungan kampus 

meningkat, maka minat berwirausaha mahasiswa juga akan meningkat. 

 Koefisien variabel kepribadian bertanda positif terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Peningkatan pada kepribadian akan membuat 

minat berwirausaha mahasiswa akan meningkat. 

 Koefisien variabel motivasi berwirausaha bertanda positif terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Memiliki arti apabila ada peningkatan motivasi 

berwirausaha akan meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa. 

Bila dilihat dari nilai regresinya, variabel motivasi berwirausaha memiliki 

pengaruh paling besar terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal ini 

menunjukkan bila variabel motivasi berwirausaha semakin meningkat maka minat 

berwirausaha mahasiswa juga akan meningkat. 

 

4.4 Uji Hipotesis 

4.4.1 Uji t 

4.5.1.1 Pengaruh Lingkungan keluarga terhadap Minat berwirausaha 

mahasiswa 

Variabel lingkungan keluarga (X1) dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 

maka Ha diterima dan Ho ditolak, yang berarti lingkungan keluarga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Indarti dan Kristiansen (2003), Yusuf dkk (2017), 

Noviantoro dan Rahmawati (2017), Wiani dkk (2018), Yunio dan Hidayatullah 

(2018) dan Baskara dan Has (2018) yang menyatakan lingkungan keluarga 

berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Lingkungan keluarga mampu membentuk minat berwirausaha mahasiswa. 

Pekerjaan dan lingkungan keluarga diduga menentukan minat mahasiswa dalam 
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berwirausaha. Hisrich dkk (2013) menyatakan dari kelaurga yang berlatar 

belakang seorang pengusaha, maka seorang anak akan lebih mudah tumbuh 

sebagai seorang pengusaha juga. Mahasiswa yang memiliki latar belakang 

keluarga wirausaha, akan memiliki minat berwirausaha yang lebih besar, jika 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak berlatar belakang wirausaha, karena 

keluarga memiliki pengalaman berwirausaha sehingga dapat membantu 

mahasiswa mengarahkan dan merencanakan karir, jalur dan prosepek wirausaha 

bagi mahasiswa tersebut. 

Mahasiswa merasa bahwa orang tua mahasiswa membentuk pola pikir 

mahasiswa dalam berwirausaha dan mendukung mahasiswa untuk melakukan 

pekerjaan sesuai bakat dan minatnya. Hal ini membuat mahasiswa merasa bahwa 

dirinya dapat dengan bebas mencoba hal-hal yang baru, ingin merasakan hasil 

jerih payahnya sendiri dan bercita-cita untuk mendirikan suatu usaha secara 

mandiri. 

4.5.1.2 Pengaruh Lingkungan kampus terhadap Minat berwirausaha 

mahasiswa 

 Nilai yang tersaji di variabel lingkungan kampus (X2) dengan nilai 

signifikansi 0,649 > 0,05. Maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh signifikan 

antara variabel lingkungan kampus terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hasil 

ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Yuliatin (2017) dan de Moraes dkk (2018) 

yang menyatakan lingkungan kampus berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa. 

Lingkungan kampus tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa karena sebagian dari responden merasa walaupun kampus mampu 

memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai cara untuk 

mengidentifikasi peluang bisnis, memotivasi mahasiswa untuk memulai usahanya 

sendiri dan mengembangkan kemampuan Analisa namun kampus belum mampu 

memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya kepada mahasiswa. 

Mahasiswa masih belum mengetahui arah yang akan diambilnya di masa yang 

akan datang, sehingga sebagian besar mahasiswa ingin menghasilkan pendapatan 

yang stabil yaitu dengan bekerja pada perusahaan yang memberikan gaji bulanan 
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sedangkan menjadi pengusaha berarti pendapatan belum tentu stabil dan masih 

ada risiko yang harus diambil. Kampus juga dipandang belum terlalu banyak 

memberikan dukungan dalam jaringan bisnis karena lebih banyak membuka job 

fair ataupun bekerja sama dengan Lembaga headhunting maupun perusahaan yang 

mencari karyawan dibandingkan dengan bekerja sama dengan Lembaga investasi 

atau business incubator. Hasil ini menunjukkan bahwa lingkungan kampus tidak 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa batik. 

4.5.1.3 Pengaruh Kepribadian terhadap Minat berwirausaha mahasiswa 

Variabel kepribadian (X3) memiliki nilai signifikansi 0,011 < 0,05 maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dapat dikatakan variabel kepribadian 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Indarti dan Kristiansen (2003), Yusuf dkk (2017), de 

Moraes dkk (2018), Yunio dan Hidayatullah (2018) dan Baskara dan Has (2018) 

yang menyatakan kepribadian berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa. 

Karakter dari seorang wirausaha yang memiliki rasa kepercayaan diri, mau 

untuk melakukan pengambilan risiko, selalu berorientasi pada tugas dan hasil, 

memiliki jiwa pemimpin, kreatif dan orisinil serta mau berorientasi ke masa depan 

akan membuat seorang individu selalu ingin berusaha menjadi seorang wirausaha 

(Syaifudin dan Sagoro, 2017). Seorang wirausaha akan menjadi nyaman bekerja 

dalam bidang yang sesuai dengan kepribadiannya. Mahasiswa yang berani 

mengambil risiko untuk berwirausaha tanpa takut akan kegagalan dan tidak 

adanya jaminan masa depan bagi seorang wirausaha dibentuk dari kepribadian 

mahasiswa itu, sehingga semakin kuat kepribadian mahasiswa, semakin tinggi 

minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Seorang mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha 

yang dilakukannya, percaya bahwa dirinya bisa meraih kesuksesan yang 

diinginkannya, dan memiliki semangat dan energi yang tinggi untuk bekerja keras 

mencapai tujuannya akan memiliki keinginan untuk dihargai karena memiliki 

usahanya sendiri, merasa bisa melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan orang 
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lain, bercita-cita untuk dapat mendirikan suatu perusahaan dan mampu untuk 

menghasilkan laba dari usahanya sendiri. 

4.5.1.4 Pengaruh Motivasi berwirausaha terhadap Minat berwirausaha 

mahasiswa 

Nilai t hitung pada variabel motivasi berwirausaha (X4) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi motivasi 

berwirausaha berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Noviantoro dan 

Rahmawati (2017) dan Baskara dan Has (2018) yang menyatakan motivasi 

berwirausaha berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Salah satu bentuk motivasi mahasiswa berwirausaha antara lain adalah 

untuk memenuhi kebutuhannya merupakan salah satu faktor yang dinilai mampu 

minat berwirausaha mahasiswa. Ayuningtias dan Ekawati (2015) menyatakan 

bahwa adanya keinginan seorang mahasiswa untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri, keinginan untuk diakui prestasinya dan keinginan untuk membayar kuliah 

dengan hasil jerih payahnya sendiri dapat membuat mahasiswa berminat untuk 

memulai usahanya sendiri karena merasa menjadi seorang wirausaha akan 

membuatnya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu bebas menentukan 

waktu dan menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. 

Mahasiswa merasa bahwa saat ini butuh untuk mendapatkan uang 

sehingga impian yang dicita-citakan oleh mahasiswa untuk terjadi di masa depan 

yang dapat dicapai dengan berwirausaha. Selain itu mahasiswa merasa dapat 

bertanggung jawab dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya sehingga dapat 

menjadi pimpinan yang bertanggung jawab untuk memberikan perintah. 

Mahasiswa juga merasa berwirausaha dipandang sebagai suatu cara untuk 

mendapatkan pergaulan dalam tingkat sosial yang lebih tinggi karena lebih 

nyaman berbicara dengan orang lain jika memiliki usaha yang bisa dibanggakan. 
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4.4.2 Uji F 

 Tabel 4.9 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2375,038 4 593,759 62,694 ,000a 

Residual 520,895 55 9,471   
Total 2895,933 59    

a. Predictors: (Constant), Motivasi berwirausaha, Lingkungan keluarga, Kepribadian, Lingkungan kampus 

b. Dependent Variable: Minat berwirausaha mahasiswa 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan hasil uji F pada table 4.12 maka diperoleh hasil hitung 

sebesar 62,694 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana 0,000 < 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga, lingkungan kampus, kepribadian dan 

motivasi berwirausaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa. Lingkungan keluarga, lingkungan kampus, kepribadian 

dan motivasi berwirausaha mampu bersama-sama mempengaruhi dalam 

meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


