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ABSTRAK
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Setiap tahun di Indonesia akan melahirkan ratusan ribu lulusan baru lewat Perguruan
Tinggi. Sebagian dari Para lulusan ini akan mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan dan
sebagian lagi tidak. Bagi lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan, maka mereka akan
menjadi pengangguran dan hal ini akan menurunkan tingkat perekonomian negara. Ada
berbagai macam penyebab Para lulusan akan mendapatkan pekerjaan atau tidak. Hal ini
biasanya dipengaruhi oleh banyak sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang ditawarkan dan
kualitas sumber daya manusia dari Para lulusan ini. Angka pengangguran yang tinggi tentu
akan menyebabkan perekonomian suatu negara menjadi kurang baik, namun dengan jumlah
lapangan pekerjaan yang terbatas disertai dengan tingginya angka permintaan akan pekerjaan
yang sangat tinggi setiap tahunnya, maka hal ini akan menimbulkan suatu kompetisi yang
tinggi dalam dunia kerja. Tingkat kesejahterahan penduduk menjadi sangat terpengaruh oleh
lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi hal ini
adalah dengan membuka lapangan pekerjaan baru atau berwirausaha yang dapat dilakukan
oleh siapa saja, termasuk Mahasiswa. Beberapa hal turut mempengaruhi minat Mahasiswa
untuk berwirausaha, seperti pengetahuan yang dimiliki tentang wirausaha, motivasi
berprestasi, dan kemandirian pribadi.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunaka kuesioner. Kuesioner terdiri dari
beberapa pertanyaan mengenai profil responden, variabel pengetahuan kewirausahaan,
motivasi berprestasi, dan kemandirian pribadi dan kaitannya dengan minat Mahasiswa
Universitas Kristen Duta Wacana untuk berwirausaha. Dalam penyebaran kuesioner,
responden yang dipilih berasal dari berbagai program studi. Responden menyatakan tingkat
setuju atau tidak setuju mengenai berbagai pertanyaan mengenai variabel pengetahuan
kewirausahaan, motivasi berprestasi, dan kemandirian pribadi serta minat untuk berwirausaha.
Jumlah responden yang diteliti berjumlah 100 responden. Setelah itu, data diolah
menggunakan uji caliditas dan reliabilitas. Kemudian, data diolah dengan analisis regresi
linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan kewirausahaan, motivasi
berprestasi, dan kemandirian pribadi dengan minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta
Wacana untuk berwirausaha.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara
variabel pengetahuan kewirausahaan terhadap minat Mahasiswa untuk berwirausaha. Hal ini
disebabkan oleh sebagian besar Mahasiswa berpendapat bahwa pengetahuan berwirausaha
akan didapatkan seiring dengan berjalannya usaha yang dikelola. Sedangkan variabel
motivasi berprestasi dan kemandirian pribadi berpengaruh signifikan terhadap minat
Mahasiswa untuk berwirausaha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar Mahasiswa ingin
memperoleh sebuah prestasi yang mungkin dapat dicapai melalui berwirausaha seperti
mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk jangka panjang. Keinginan untuk mengasah
kemandirian melalui inisiatif yang tajam juga menjadi faktor yang mempengaruhi Mahasiswa
untuk berwirausaha karena inisiatif akan mempengaruhi kemandirian seseorang untuk
membuat suatu keputusan yang dalam hal ini berkaitan dengan pekerjaan.
Kata Kunci : pengetahuan kewirausahaan, motivasi berprestasi, kemandirian pribadi, dan
minat Mahasiswa untuk berwirausaha
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sekolah formal saat ini dipandang oleh banyak kalangan sebagai tangga
menuju sebuah kesuksesan karir dimasa depan. Berbagai disiplin ilmu yang
tersedia saat ini telah diberikan sebagai cara untuk mengasah keterampilan dan
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minat seseorang agar dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Banyak anak-anak
yang kemudian beranjak dewasa dituntut untuk memilih jurusan apa yang hendak
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dipelajarinya ketika masuk ke sebuah Perguruan Tinggi. Dalam pilihan inilah,
Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan
dan pengetahuan agar kelak dapat diterapkan secara nyata dalam dunia kerja.
Namun sebuah data ketenagakerjaan di Indonesia pernah menyebutkan bahwa
angka pengangguran akademik di Indonesia mencapai lebih dari dua juta orang.
Penyebab daripada pengangguran ini antara lain karena kualitas Sumber Daya
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Manusia yang kurang baik sehingga tidak memenuhi syarat masuk kerja dan juga
karena lapangan pekerjaan yang sempit. Disinilah dibutuhkannya sebuah upaya
agar dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia dan salah satu cara yang
banyak disampaikan oleh para pakar perekonomian adalah dengan berwirausaha.
Kewirausahaan identik dengan membuka usaha sendiri sebagai wadah
untuk mencari nafkah. Kewirausahaan menuntut berbagai macam faktor dalam
diri seseorang untuk dikembangkan dan bagaimana orang tersebut mengelola
berbagai faktor ini agar dapat direalisasikan dalam suatu usaha. Dalam penelitian
ini, penulis mengkaji beberapa faktor dalam diri Mahasiswa yang mencakup
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Pengetahuan Kewirausahaan,

Motivasi berprestasi, dan Kemandirian pribadi

yang mempengaruhi minat pada diri Mahasiswa untuk berwirausaha.
Dalam konteks bisnis, Thomas W. Zimmerer (1996) mengemukakan
“Entrepreneurship is the result of a disciplined, systematic process of applying
creativity and innovations to needs and opportunities in the marketplace”.
Kewirausahaan adalah hasil daripada suatu disiplin, proses yang sistematis dalam
menerapkan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di
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pasar. Sebagaimana seseorang ingin berwirausaha, tentu harus mempunyai
beberapa pengetahuan kewirausahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan
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lebih baik. Pengetahuan ini mencakup berbagai macam hal, seperti bagaimana
cara merintis usaha baru serta mengurus berbagai keperluan seperti badan hukum
yang hendak dipilih. Hal ini akan menentukan seberapa mudahnya usaha kelak
akan dijalankan terkait dengan kelancaran kerja serta kepentingan hukum.
Kemudian, salah satu yang dapat menentukan minat seseorang untuk
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berwirausaha adalah karena adanya suatu motivasi tertentu, yaitu motivasi
berprestasi (achievement motive). Motivasi berprestasi ialah suatu nilai sosial

yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai
kepuasan secara pribadi (Gede Anggan Suhandana, 1980:55). Faktor dasarnya
adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya motivasi
berprestasi, maka seseorang akan dapat mencapai hasrat dalam dirinya untuk
mendapatkan kepuasan daripada buah pikirannya sendiri. Seseorang akan
mendapatkan aktualisasi diri dengan mewujudkanya dalam suatu usaha yang
dibangun oleh dirinya sendiri. Hal inilah yang memacu motivasi seseorang untuk

2

meraih prestasi terbaik dalam dirinya dalam dunia wirausaha. Selain itu, seorang
wirausaha dituntut untuk dapat menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian
membuat seseorang mampu untuk tetap berdiri ditengah dukungan yang minim
dari luar diri. Kemandirian menjadikan seseorang dapat tetap melaju
menampilkan dirinya yang terbaik tanpa terganggu oleh anggapan orang lain yang
menjatuhkan. Kemandirian juga dapat menjadikan seseorang menunjukkan jati
dirinya yang sebenarnya, dimana hal ini dapat membuahkan suatu ciri khas pada

W

usaha yang kelak dijalankan olehnya. Jadi, kemandirian pribadi

merupakan

sebuah asset yang berharga bagi seorang calon wirausahawan maupun yang sudah
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menjadi seorang wirausahawan. Dari ketiga macam faktor inilah, maka penulis
tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh
Pengetahuan Kewirausahaan, Motivasi Berprestasi, dan Kemandirian
Pribadi Terhadap Minat Mahasiswa untuk berwirausaha.”
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang pada subbab diatas, maka

perumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah :
a. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan, motivasi
berprestasi, dan kemandirian pribadi terhadap minat Mahasiswa untuk
berwirausaha?
b. Diantara variabel pengetahuan kewirausahaan, motivasi berprestasi,
dan kemandirian pribadi, manakah yang paling dominan pengaruhnya
terhadap Minat untuk Berwirausaha?

3

1.3. Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada pengujian seberapa besar pengaruh variabel
pengetahuan kewirausahaan, motivasi berprestasi, dan kemandirian pribadi
terhadap minat Mahasiswa untuk berwirausaha, dengan studi kasus yang
mencakup :
1.3.1. Populasi

W

Populasi yang diteliti merupakan Mahasiswa aktif Universitas Kristen
Duta Wacana Yogyakarta yang berasal dari berbagai jurusan disiplin ilmu yang
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berbeda-beda. Mahasiswa yang menjadi responden merupakan Mahasiswa yang
telah mengambil mata kuliah kewirausahaan.
1.3.2. Karakteristik Penelitian
a. Jenis Kelamin
1) Pria

©

2) Wanita

b. Asal Program Studi
c. Pendapatan / Uang saku
1) Rp 500.000 – Rp 1.000.000 / bulan
2) Rp 1.000.000 – Rp 1.500.000 / bulan
3) Rp 1.500.000 – Rp 2.000.000 / bulan
4) > Rp 2.000.000 / bulan
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1.3.3. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan Maret sampai
dengan April tahun 2012.
1.3.4. Atribut - atribut yang diteliti
Variabel

pengetahuan

kewirausahaan,

motivasi

berprestasi,

dan

kemandirian pribadi masing-masing memiliki atribut-atribut yang lebih spesifik
untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis menjabarkan atribut-atribut dalam masing-

a.

W

masing variabel penelitian sebagai berikut :

Pengetahuan Kewirausahaan meliputi :
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1) Pengetahuan cara merintis usaha baru
2) Penyususnan Business Plan
3) Pengadaan Modal

4) Pengadaan Tenaga Kerja
5) Pengurusan Izin Usaha
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6) Pengurusan Pajak
b.

Motivasi berprestasi meliputi :
1) Keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar (The desire
for higher income)

2) Keinginan untuk mendapatkan karir yang lebih memuaskan (The desire
for a more satisfying career)
3) Keinginan agar dapat diarahkan oleh diri sendiri (The desire to be selfdirected)
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4) Keinginan untuk mendapatkan martabat karena menjadi sebuah pemilik
suatu usaha (The desire for the prestige that comes to being a business
owner)
5) Keinginan untuk berkarya dengan ide atau konsep baru (The desire to run
with a new idea or concept)
6) Keinginan untuk membangun kekayaan jangka panjang (The desire to
build long-term wealth)

W

7) Keinginan untuk melakukan kontribusi untuk kemanusaiaan atau sebab
yang lebih khusus (The desire to make a contribution to humanity or to a

c.
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specific cause)

Kemandirian Pribadi meliputi :

1) Kemandirian untuk mencari penghasilan atau uang saku sendiri
2) Mendapatkan penghasilan sendiri tanpa melalui kompensasi atau gaji
d.

Minat Berwirausaha
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Minat adalah seperangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan,
harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan-kecenderungan lain
yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Andi Mapiere, 1982 :
60). Dalam penelitian ini, minat berwirausaha yang diteliti meliputi :
1) Pengetahuan kewirausahaan mempengaruhi minat untuk berwirausaha
2) Motivasi berprestasi mempengatuhi minat saya untuk berwirausaha
3) Kemandirian pribadi mempengaruhi minat saya untuk berwirausaha
4) Kreativitas dalam menjalan usaha

mempengaruhi minat untuk

berwirausaha
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5) Sifat inovatif

pribadi dalam bekerja mempengaruhi minat untuk

berwirausaha

1.4. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh
pengetahuan kewirausahaan, motivasi berprestasi, dan kemandirian pribadi
terhadap minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta untuk
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berwirausaha. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengukur variabel manakah
yang paling dominan mempengaruhi minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta

©

U
KD

Wacana Yogyakarta untuk berwirausaha.
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BAB V
SIMPULAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang telah dilakukan berkaitan
dengan

pengaruh

pengetahuan

kewirarusahaan,

motivasi

berprestasi,

dan

W

kemandirian pribadi terhadap minat berwirausaha Mahasiswa Universitas Kristen
Duta Wacana, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:
Profil responden Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana sebagian besar
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1.

memiliki pendapatan antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 yaitu mencakup 66% dari
keseluruhan responden dengan prosentase Program Studi Manajemen memiliki porsi
terbesar, mencakup 41 % dari total responden.
2.

Variabel pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh secara signifikan

©

terhadap minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana untuk berwirausaha
dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1,557 < 1,99125) atau sig t lebih kecil
dari 5% (0,002<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan menerima Ho.
3.

Variabel motivasi berprestasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana untuk berwirausaha dengan nilai
t hitung t hitung lebih besar dari t tabel (6,966>1,99125) atau sig t lebih kecil dari
5% (0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan menolak Ho.
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4.

Variabel kemandirian pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

minat Mahasiswa Universitas Kristen Duta Wacana untuk berwirausaha dengan nilai
t hitung t hitung lebih besar dari t tabel (3,776>1,99125) atau sig t lebih kecil dari
5% (0,000<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan menolak Ho.
5.

Ada pengaruh yang kuat antara variabel bebas, yaitu variabel pengetahuan

kewirarusahaan, motivasi berprestasi, dan kemandirian pribadi dengan variabel
terikat, yaitu minat berwirausaha Mahasiswa dengan nilai R2 = 0,603 atau sebesar

W

60,3%.
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5.2. Saran

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat
memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.
Adapun saran-sarannya sebagai berikut:
1.

Pengetahuan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat

©

Mahasiswa untuk berwirausaha. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengetahuan
kewirausahaan yang efektif maka dibutuhkan suatu praktik wirausaha secara
langsung dilapangan. Universitas Kristen Duta Wacana telah memberikan mata
kuliah kewirausahaan pada beberapa program studi. Oleh karena itu, untuk
mengasah kemampuan kewirausahaan Mahasiswa, Universitas Kristen Duta Wacana
dapat lebih banyak memberikan porsi praktik kewirausahaan secara nyata.
2.
untuk

Motivasi berprestasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat Mahasiswa
berwirausaha.

Dalam

konteks

ini,

Mahasiswa

diharapkan

dapat
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memberdayakan segenap motivasi dalam diri untuk menciptakan suatu karya yang
kreatif dan inovatif dalam kegiatan wirausahanya untuk membangun Negeri yang
lebih baik.
3.

Kemandirian pribadi berpengaruh secara signifikan terhadap minat Mahasiswa

untuk berwirausaha. Dengan memberdayakan kemandirian dalam diri, seorang
Mahasiswa dapat menawarkan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh orang lain
dan hal akan sungguh bermanfaat bagi orang lain sekaligus semakin mengasah jiwa
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5.3. Keterbatasan Penelitian

W

kemandirian dan kepemimpinan bagi diri sendiri.

Sebuah penelitian yang baik mampu memberikan berbagai informasi yang
mencakup data, kesimpulan penelitian, serta informasi lainnya yang bermanfaat bagi
siapapun yang membutuhkan. Oleh karena itu, penulis menyadari berbagai
keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, mungkin dari segi variabel – variabel
penelitian, alat analisis, dan berbagai hal lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan.

©

Adapun beberapa keterbatasan yang mungkin belum dapat diperbaiki dalam
penelitian ini, mohon dapat dimaklumi dan diberikan kritik dan masukan untuk
perbaikan penelitian selanjutnya.
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