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KUESIONER 

Responden Yth, 

Saya Yanty selaku mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan 

nomor NIM 15.D1.0262, akan mengadakan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Konsentrasi 

Kewirausahaan Unika Soegijapranata yang telah mengambil mata kuliah Kewirausahaan, 

Inovasi dan Pengambilan Keputusan Kreatif. Untuk itu kami mohon kesediaan 

Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini. Segala informasi Saudara/Saudari berikan, 

akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya dipakai untuk kepentingan akademis. Atas 

kesediaannya meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner kami mengucapkan terimakasih. 

1. IDENTITAS DIRI 

Berilah tanda (X) pada jawaban pilihan anda. 

a. Nama  : ………………………. 

b. No Telp   : ………………………. 

c. Usia   : ………………………. 

d. Angkatan   : ………………………. 

e. Jenis Kelamin 

(a) Laki-laki  (b) Perempuan 

f. Sudah Mengambil Mata Kuliah Pengantar Kewirausahaan, Inovasi dan Pengambilan 

Keputusan Kreatif 

(a) Sudah   (b) Belum 

 

 

No Responden : 



2. PERTANYAAN PENELITIAN 

Berilah jawaban pada pertanyaan – pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda  (X) 

pada salah satu kolom tersedia sesuai dengan pendapat anda dan berdasarkan pada apa 

yang anda rasakan. 

Variabel Minat Berwirausaha ( Y ) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya merasa lebih dihargai jika memiliki 

usaha sendiri 
     

2 

Saya merasa lebih nyaman berbicara dengan 

orang lain jika memiliki usaha yang bisa 

dibanggakan 

     

3 
Saya merass ingin selalu mencoba hal-hal 

baru 
     

4 
Saya menyukai sesuatu hal yang dapat 

membuat saya menjadi lebih maju 
     

5 
Saya suka melakukan sesuatu hal yang bisa 

dilakukan orang lain 
     

6 
Saya memiliki keinginan menjadi bos yang 

bisa memberikan perintah 
     

7 
Saya memiliki cita-cita untuk dapat 

mendirikan suatu perusahaan 
     

8 
Saya memiliki keinginan merasakan 

kekayaan atas usaha sendiri 
     

9 
Saya yakin mampu menghasilkan laba dari 

usaha saya sendiri 
     

 

Variabel Lingkungan Keluarga ( X1 ) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya merasa orang tua saya mendidik saya 

untuk mampu berwirausaha 
     

2 Saya merasa hubungan antar anggota      



keluarga sangat baik 

3 

Saya merasa suasana rumah menjadi 

“hangat” jika berbicara masalah 

kewirausahaan 

     

4 
Saya merasa kondisi ekonomi keluarga saya 

mendukung saya untuk berwirausaha 
     

5 
Saya merasa orang tua mendukung bakat dan 

minat saya 
     

6 
Saya merasa budaya di sekeliling saya 

mendukung minat entrepreneur saya 
     

Variabel Kebutuhan Kampus ( X2 ) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 

Saya merasa kampus memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

cara untuk mengidentifikasi peluang bisnis 

     

2 
Saya merasa kampus mampu memotivasi 

mahasiswa untuk memulai usahanya sendiri 
     

3 

Saya merasa kampus mampu 

mengembangkan kepemimpinan dalam diri 

mahasiswa  

     

4 

Saya merasa kampus mampu 

mengembangkan kreativitas dan inovasi 

dalam diri mahasiswa 

     

5 

Saya merasa kampus memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

cara untuk mengembangkan kemampuan 

perencanaan 

     

6 

Saya merasa kampus memberikan 

pengetahuan kepada mahasiswa mengenai 

cara untuk mengembangkan kemampuan 

analisa 

     

7 
Saya merasa kampus memiliki jaringan bisnis 

yang luas sehingga dapat memberikan 
     



No Pernyataan STS TS N S SS 

referensi bisnis kepada mahasiswa 

 

Variabel Kepribadian ( X3 ) 

No Pernyataan STS TS N S SS 

1 
Saya merasa memiliki rasa tanggung jawab 

atas usaha-usaha yang dilakukannya 
     

2 

Saya merasa akan memilih resiko yang 

moderat dan telah diperhitungkan dan tidak 

mengambil resiko yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi 

     

3 
Saya merasa percaya bahwa dirinya bisa 

meraih kesuksesan yang diinginkannya 
     

4 
Saya merasa memiliki keinginan untuk segera 

mendapatkan umpan balik 
     

5 

Saya merasa memiliki semangat dan energi 

yang tinggi untuk bekerja keras mencapai 

tujuannya 

     

6 
Saya merasa selalu berorientasi pada masa 

depan dan jangka panjang 
     

7 

Saya merasa mempunyai ketrampilan 

mengorganisir sumber-sumber daya untuk 

mencapai tujuannya 

     

8 

Saya merasa lebih menghargai prestasi 

dibandingkan uang, karena uang akan 

mengalir masuk dengan sendirinya jika 

seorang wirausaha mempunyai prestasi yang 

bagus 

     

 

Variabel Motivasi berwirausaha ( X4 ) 

No Pernyataan STS TS N S SS 



1 
Jika berwirausaha, saya akan dapat 

membiayai hidup dan kebutuhan pribadi 
     

2 
Saya memiliki keinginan yang dicita-citakan 

di masa depan yaitu berwirausaha 
     

3 

Jika berwirausaha, saya akan bertanggung 

jawab dalam setiap tingkah laku dan 

perbuatan 

     

4 
Jika berwirausaha, saya akan merasa aman 

dalam menjalani hidup 
     

5 

Saya merasa berwirausaha adalah suatu cara 

untuk mendapatkan pergaulan dalam tingkat 

sosial yang lebih tinggi 

     

 

 

 

-TERIMA KASIH- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


