
  

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Dalam bagian gambaran umum responden ini akan disampaikan deskripsi 

mengenai responden. Gambaran umum responden meliputi jenis kelamin , jenis 

usaha dan kategori kewirausahaan. Tabel – tabel berikut ini akan menunjukkan 

distribusi responden berdasarkan karakteristik tersebut di atas. 

Berikut ini pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin. 

Dari penelitian terhadap 30 orang responden yang diteliti, jenis kelamin 

responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 
Distribusi responden menurut jenis kelamin 

Jenis kelamin Frekuensi  Persentase  

Laki laki 

Perempuan  

20 

10 

67% 

33% 

Jumlah  30 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah , 2010 
  

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 30 orang 

responden diperoleh hasil bahwa responden laki-laki jumlahnya 20 orang atau 

67 persen yang berarti lebih banyak daripada jumlah responden perempuan 

yang jumlahnya 10 orang atau 33 persen. 



  

 

Tabel selanjutnya adalah tabel pengelompokkan responden berdasarkan jenis 

usahanya. 

Dari penelitian terhadap 30 orang responden yang diteliti, jenis usaha 

responden dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 
Ditribusi responden menurut jenis produk 

Jenis usaha Frekuensi Persentase  
Barang  

Jasa 
18 
12 

60% 
40% 

jumlah 30 100% 
 Sumber: Data primer yang diolah, 2010 
 
 

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 30 orang 

responden menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki jenis usaha 

barang sejumlah 18 orang atau 60%. Sedangkan sisanya sejumlah 12 orang 

atau 40% termasuk dalam jenis usaha jasa. 

Kemudian tabel yang terakhir adalah tabel  pengelompokkan responden 

berdasarkan kategori kewirausahaan. 

Dari penelitian terhadap 30 orang responden yang diteliti, kategori 

wirausahawan dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 4.3 
Distribusi responden menurut Kegiatan Wirausaha 

Kategori wirausahawan Frekuensi  Persentase  

Bisnis keluarga 

Membuka bisnis sendiri 

Memulai usaha baru 

Membeli bisnis yang sudah ada 

7 

17 

5 

1 

23% 

57% 

17% 

3% 

Jumlah  30 100% 

 Sumber : Data Pimer yang diolah , 2010 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari penelitian terhadap 30 orang 

responden menunjukkan bahwa jumlah responden yang termasuk dalam 

kategori bisnis keluarga sebanyak 7 orang atau 23 persen, yang termasuk 

dalam kategori membuka bisnis sendiri sejumlah 17 orang atau 57 persen, 

dan yang memulai usaha baru sebanyak 5 orang atau 17 persen. 

Sedangkan sisanya sejumlah 1 orang atau 3 persen termasuk dalam 

kategori membeli bisnis yang sudah ada atau franchise. 

4.2 Pembahasan 

Dari hasil pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin, jenis usaha dan 

kategori kewirausahaan maka dapat diperoleh hasil persilangan data.  

4.2.1 Tabel silang dari jenis kelamin, jenis produk, dan Kegiatan Wirausaha 

Dari penelitian terhadap 30 orang responden yang diteliti , dapat 

diperoleh hasil persilangan sebagai berikut :  

 

 



  

 

Tabel 4.4 

Tabel silang jenis kelamin, jenis produk, kegiatan wirausaha 

kegiatan wrausaha 
Jenis Kelamin 

Total 
perempuan laki-laki 

bisnis keluarga produk barang   7 7
  total     7 7
bisnis sendiri produk barang 2 3 5
    jasa 5 7 12
  total   7 10 17
franchise produk barang 1   1
  total   1   1
usaha baru produk barang 2 3 5
  total   2 3 5

     Sumber : Data Primer yang diolah , 2010 

Dari hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dengan jenis 

kelamin laki-laki cenderung untuk memilih jenis produk barang 

dibandingkan dengan jenis produk jasa. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan hal ini dikarenakan mereka kurang merasa nyaman di dalam 

melakukan kegiatan pelayanan secara langsung kepada konsumen. 

Sedangkan produk jasa membutuhkan sebuah pelayanan yang baik 

sehingga konsumen merasa puas. Oleh karena itu laki-laki lebih 

nyaman untuk memilih jenis produk barang. Lebih mudah bagi mereka 

untuk menjual dibandingkan harus melakukan pelayanan.  

Sedangkan bagi perempuan mereka lebih fleksibel di dalam memilih 

jenis produk yang akan mereka jual. Mereka tidak mengalami kendala 

di dalam menjual barang atau memberikan pelayanan pada konsumen.  



  

 

Dari tabel di atas juga diperoleh data bahwa di dalam 

menjalankan kegiatan berwirausahanya mereka cenderung untuk 

membuka bisnis sendiri karena mereka sudah mengetahui apakah jenis 

produk yang mereka jual nantinya diterima atau tidak oleh masyarakat. 

Dan mereka lebih bebas di dalam menuangkan ide-ide mereka dan 

tidak terlalu dituntut untuk selalu memiliki ide-ide segar.  

Selain itu dari tabel di atas juga diperoleh data bahwa jenis 

produk barang mayoritas di jual melalui kegiatan bisnis keluarga. 

Bisnis keluarga lebih menyukai untuk menjual produk berupa barang 

karena jasa tidak dapat diwariskan secara turun temurun. Karena 

menjual jasa sama dengan menjual keahlian. Sedangkan keahlian 

seseorang selalu berbeda. Tidak sama dengan barang , karena barang 

dapat dipelajari dan yang paling penting kelangsungan dari bisnis 

keluarga lebih terjaga dibandingkan jika mereka memutuskan untuk 

menjual jasa. 

Sedangkan jenis produk jasa lebih banyak di laksanakan 

melalui kegiatan membuka bisnis sendiri. Hal ini dikarenakan bagi 

jenis produk jasa dirasakan lebih aman bagi mereka. Dengan kata lain 

modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan juga resiko yang 

ditanggung lebih kecil. Selain itu menurut mereka jasa lebih 

dibutuhkan oleh kebanyakan orang saat ini. Dan yang menyediakan 



  

 

jasa belum banyak. Sedangkan jenis produk barang sudah banyak yang 

menyediakan.  

4.2.2 Hasil kuesioner mengenai kebutuhan yang menjadi motivasi 

 mahasiswa untuk berwirausaha 

Dari hasil pembagian kuesioner yang dilakukan pada 30 orang 

mahasiswa Unika diperoleh hasil sebagai berikut: 

( keterangan terperinci ada di Lampiran ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Tabel 4.5 

Kebutuhan yang menjadi Motivasi Mahasiswa untuk Berwirausaha 

Motivasi Berwirausaha 

Kategori Kewirausahaan 
Total 

Skor 
( Skor ) 

BK BS UB F 

Kebutuhan Berprestasi           

1. umur usaha yang panjang 35 78 24 5 142 

2. cabang usaha yang banyak 30 62 21 5 118 

3. omzet yang besar 34 80 25 5 144 

Rata-Rata Kebutuhan Berprestasi 14.14 12.94 14 15 56.08 

Kebutuhan Berafiliasi           

1. bekerjasama dengan banyak pihak lain 32 74 19 5 130 

2. usaha yang dimiliki dapat membantu orang lain 30 80 23 5 138 

3. memiliki kalangan relasi yang luas 32 81 25 4 142 

Rata-rata kebutuhan Berafiliasi 13.43 13.82 13.4 14 54.65 

Kebutuhan Kekuasaan           

1. usaha yang dimiliki menjadi penguasa pasar 28 67 22 4 121 

2. jangkauan distribusinya luas 30 69 23 4 126 

3. disegani oleh pesaing 29 64 22 3 118 

Rata-rata Kebutuhan Kekuasaan 12.43 11.76 13.4 11 48.59 

Sumber : Data primer yang diolah, 2010 

Keterangan : 

BK : bisnis keluarga  

BS : bisnis sendiri 

UB : usaha baru 

F : franchise 



  

 

Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat bahwa dari kategori kewirausahaan yang ada, 

yang memiliki kebutuhan berprestasi paling tinggi adalah Franchise dengan jumlah 

15. Dan selanjutnya adalah bisnis keluarga dengan jumlah 14,14 kemudian usaha 

baru dengan jumlah 14. Sedangkan yang paling rendah adalah kategori membuka 

bisnis sendiri dengan jumlah 12,94. 

Pada kebutuhan berafiliasi, kategori Franchise juga memiliki jumlah paling 

tinggi yaitu sebesar 14. Dan yang paling rendah adalah kategori usaha baru dengan 

jumlah 13,4. Kemudian yang memiliki jumlah tertinggi ke dua adalah kategori 

mebuka bisnis sendiri dengan jumlah sebesar 13,82 yang diikuti oleh kategori bisnis 

keluarga dengan jumlah 13,43. 

Sedangkan jika dilihat dari kebutuhan akan kekuasaan, kategori 

kewirausahaan membuka usaha baru memiliki jumlah paling tinggi yaitu 13,4 dan 

diikuti oleh bisnis keluarga dengan jumlah 12,43. Bisnis sendiri dengan jumlah 11,76. 

Dan yang terakhir adalah franchise dengan jumlah 11. 

Apabila dilihat secara keseluruhan di atas dapat dikatakan bahwa kebutuhan 

paling tinggi yang menjadi motivasi mahasiswa di dalam berwirausaha adalah 

kebutuhan untuk berprestasi. Dari hasil wawancara yang diperoleh rata-rata umur 

usaha yang dijalankan oleh mahasiswa masih termasuk dalam tahap awal, kecuali 

mereka yang menjalankan bisnis keluarga. Sebab mereka  yang menjalankan bisnis 

keluarga, rata-rata bisnis ini sudah ada sejak lama sehingga mereka hanya 

meneruskan saja. 



  

 

Berdasarkan analisis mereka memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi 

karena beberapa alasan. Diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa memiliki keinginan untuk memiliki umur usaha yang panjang 

dikarenakan umur  usaha yang mereka jalankan saat ini tergolong masih awal. 

Sehingga keinginan mereka untuk memiliki sebuah usaha yang berumur 

panjang sangat tinggi. Dengan kata lain semangat dan motivasi mereka masih 

pada puncaknya.  

2. Harapan mereka untuk memperoleh omzet yang besar sangat tinggi. Hal ini 

dikarenakan mereka sebagai mahasiswa memiliki kebutuhan yang tinggi juga. 

Contohnya adalah dari beberapa responden yang diteliti, rata-rata pendapatan 

yang mereka peroleh di dalam berwirausaha ini digunakan untuk memenuhi 

kesenangan mereka. Seperti berbelanja baju, atau bagi mereka yang sudah 

memiliki pacar dapat dipastikan pengeluaran mereka juga besar. Kemudian 

selain dilihat dari kebutuhan yang tinggi juga dilihat dari rasa bangga yang 

mereka peroleh karena mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa 

harus meminta uang dari orang tua mereka. Sebagian besar responden yang 

diteliti disini , mereka mencoba untuk belajar hidup mandiri dalam arti 

mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan pendapatan 

yang mereka peroleh.  

3. Mahasiswa yang berwirausaha memiliki keinginan untuk memiliki cabang 

usaha yang banyak selain karena factor keberhasilan juga karena mereka 



  

 

melihat dari pendapatan yang mereka peroleh tentunya lebih besar. Namun 

bagi mahasiswa yang menjadi responden di dalam penelitian ini, memiliki 

cabang usaha yang banyak mereka jadikan sebagai tujuan jangka panjang atau 

masa depan mereka. Karena saat ini mereka masih dalam tahap awal usaha 

dan sedang berusaha untuk memantapkan usaha yang mereka jalankan 

sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan tujuan jangka 

panjang mereka. 

Kebutuhan lain yang mendorong mahasiswa di dalam berwirausaha adalah kebutuhan 

berafiliasi. Namun bagi mahasiswa kebutuhan berafiliasi ini tidak terlalu tinggi. Hal 

ini dikarenakan mereka dapat memenuhi kebutuhan berafiliasi ini tanpa 

berwirausaha. Walaupun belum secara maksimal. Kebutuhan berafiliasi ini dapat 

dikatakan terpenuhi karena semua mahasiswa yang menjadi responden dari penelitian 

ini masih secara aktif mengikuti perkuliahan di fakultas masing-masing. Otomatis 

mereka masih sering bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Kebutuhan untuk 

bergaul terpenuhi tanpa menjalankan usaha. Namun kebutuhan berafiliasi ini dapat 

semakin dikembangkan secara maksimal dengan berwirausaha, karena dapat 

memperluas jaringan kerja, pergaulan, dan juga mereka dapat memperoleh 

pengalaman yang lebih luas. Responden berpendapat bahwa dengan berwirausaha 

mereka semakin memperluas pergaulan dan pengetahuan mereka tentang dunia 

usaha. 



  

 

Kebutuhan yang memiliki poin paling rendah yang menjadi motivasi mahasiswa 

untuk berwirausaha adalah kebutuhan akan kekuasaan. Berdasarkan hasil wawancara 

dan analisis yang dilakukan hal ini disebabkan oleh : 

1. Mereka saat ini belum terfokus secara khusus pada kegiatan usaha mereka. 

Mereka masih memiliki kewajiban untuk kuliah. Sehingga mereka belum 

termotivasi secara penuh untuk menjadikan usaha yang mereka jalankan 

sebagai penguasa pasar.  

2. Usaha yang mereka jalankan ini rata-rata digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Sehingga keinginan yang ada di dalam diri 

mahasiswa ini masih sebatas keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

mereka.  

3. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menjadikan usaha 

mereka sebagai pemimpin pasar. Atau dengan kata lain, mereka masih dalam 

tahap mencari pengetahuan dan pengalaman. 

Tabel 4.6 

Total Kebutuhan dalam Berwirausaha 

Kategori 

Kewirausahaan  

Motivasi Berwirausaha 

Total Skor Keb. 

Berprestasi 

Keb. 

Berafiliasi 

Keb. 

Kekuasaan 

Bisnis Keluarga 14,14 13,43 12,43 40 

Membuka bisnis sendiri 12,94 13,82 12 38,52 

Membuka usaha baru 14 13,4 13,4 40,8 

Franchise 15 14 11 40 



  

 

Sumber: Data Primer Yang diolah, 2010 

Dari tabel 4.17 di atas dapat diketahui bahwa dari total keseluruhan kebutuhan 

yang menjadi motivasi berwirausaha, kategori kewirausahaan yang memiliki nilai 

total kebutuhan paling tinggi adalah kategori membuka usaha baru. 

Hal ini dikarenakan mereka yang membuka bisnis baru memiliki keinginan 

yang lebih kuat untuk diterima di masyarakat sehingga usaha yang mereka jalankan 

dapat bertahan, dan tentunya mereka juga menginginkan keuntungan yang besar dan 

diikuti dengan keberhailan untuk membuka cabang di banyak tempat. Berdasarkan 

analisis yang dilakukan mereka juga memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang lebih 

besar dibandingkan dengan kegiatan wirausaha yang lain. Karena sebuah produk 

yang pertama kali dikeluarkan pasti diikuti dengan keinginan untuk menguasai pasar, 

karena belum ada produk yang sama. 

Sedangkan dari segi kebutuhan berafiliasi mereka tidak terlalu tinggi karena mereka 

lebih berkonsentrasi untuk mensukseskan produk baru ini dan menguasai pasar.  
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