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ABSTRAK

Dampak dari pertambahan penduduk adalah tingginya tingkat

penganggurankarenapertambahjumlahtenagakerjayanglebihbesardibandingkan

jumlahlapangankerjayangtersedia,dansaatiniterdapat22.671orangsarjanadi

SumateraUtarayangterdatatidakmemilikipekerjaan.Matakuliahkewirausahaan

diajarkan kepada mahasiswa dengan harapan mahasiswa akan tertarik untukn

menjadiwirausahaselamaatausetelahmenyelesaikankuliahnyasehinggamereka

bisamenciptakanlapannganpekerjaanbagidirisendiridanmasyarakat.

Tujuanpenelitianiniadalahuntukjmengetahuidanmenganalisispengaruh

variabel kepribadian,limglkunghan dab demokrafis terhadap variabel minat

kewirausahaanmahasiswaStrata-1perguruantringgidiMedan,untukmengetahui

dan menganalisis pengaruh variabelkebutuhan akan prestasidan efikasidiri

terhadapvariabelkepribadian padamahasiswaStrata-1PerguruanTinggiDiMedan

danuntukmengetahuidanmenganalisispengaruhvariabelketersediaaninformasi

kewirauasahaan,akseskepadamodaldankepemilikanjaringansosialterhadap

variabellimgkumgam mahasiswa Strata-1PerguruanTinggidiMedan.Populasi

dalam penelitianiniberjumlah55.948orangdenganjumlahsampelsebanyak200

orangresponden.Datadianalisismenggunakananalisisjalur(pathanalysis).,

Variabelkepribadian,lingkungan,demokrafis secara smpak berpengaruh

sangatsignifikan terhadap variabelminatkewirausahaan .variabelkepribadian,

lingkungan,demokrafis secara seempak mampu menjelaskan variabelminat

kewirausahaansebesar18%.Variabelkebutuhanakanprestasi,efikasidirisecara

serempakberpengaruhsangatsignifikanterhadapvariabelkepribadian.Variabel

evikasidiridan kebutuhanakanprestasisecaraserempakmampumenjelaskan

variabelkepribadian sebesar-7%.Variabelketersediaan informasikewiraushaan,

kepemilikanjaringansosialdanakseskepadamodalsecaraserempakberpengaruh

sangatsignifikan terhadap variabellingkungan.Variabelketersediaan informasi

kewirausahaan,kepemilikan jaringan sosialdan akses kepada modalsecara



serempakmnampumenjelaskanvariabelolingkungansebesar77,3%.Kolerasiantar

variabelkebutuhanberprestasidenganefikasidirisebesar0,380.Kolerasiantra

variabelkebutuhaninformasideenganjaringansosialnsebesar 0,551.kolerasisi

antaravariabelkebutruhaninformasidenganaksessebesar0,451.Kolerasiantara

variabeljaringan sosialdengan akses sebesar0,613.Kolerasiantara variable

demokrafidengankepribadiansebesar0,209.Kolerasiantaravariabledemokrafi

dengan lingkungan sebesar0,206.Kolerasiantara variable kepribadian dengan

lingkungansebesar0,163.Nilaikolerasiyangpositifmenunjukkanbahwasemakin

besarkebutuhanberprestasimakaakansemakinbesarpulaafikasidiri.

Disarankankepadapihakuniversitasdiharapkandapatmenciptakanprogram

yangdapatmenumbuhkankepribadiandanlingkungankampusyangpositifuntuk

mendukungtumbuhnyaminatkewirausahaanmahasiswa.

Keyword:Kepribadian,Lingkungan,Demokrafis,MinatKewirasaan.

Pendahuluan

Pertumbuhanpendudukyangterusbertambahsetiaptahunnyamenimbulkan

sebuahpermasalahandalam menyediakanlapangankerja.dampakyangditimbulkan

adalahtingginyatingkatpenganggurankarenapertambahanjumlahtenagakerja

yanglebihbesardibandingkanjumlahlapangankerjayangtersedia.

Permasalahanyangdihadapidalam bidangketenagakerjaanbahwasaatini

terdapatsebanyak22.671 orang sarjana diSumatera Utara yang terdata tidak

memilikipekerjaan.Halinidibenarkankepalaseksipenempatantenagakerjadinas

tenagakerjaSumateraUtara,RaswinSiallagan,yangmengatakan“jikadibandingkan

dengan tahun 2011 jumlah pengangguran tahun 2012 meningkatkan sebanyak

402.125 orang masih banyakyang tidakmemilikipekerjaan mulaidaritingkat

pendidikanSMP,SMA hinggaSarjana.Pendataanterakhir,22671 orang bertitel

sarjanamenganggursementarayangtamatandiplomamencapai13960orang,dan

35908tamatanSMTAataukejuruaan.(HariananalisaRabu,9Januari2013).

Matakuliahkewirausahaandiajarkankepadamahasiswadenganharapan

mahasiswa akan tertarik untuk menjadi wirausaha selama atau setelah

menyelesaikankuliahnyasehinggamerekabisamenciptakanlapanganpekerjaan

bagidirisendiridanmasyarakat.

Berdasarkanuraiandiatasmakaperluditelitivariabel-variabelyangdominan

mempengaruhiminatpara mahasiswa terhadap kewirausahaan sehingga dapat



dikembangkanprogram dankurikulum yangsesuaiagardapatmenciptakanbanyak

wirausahadarimasing-masingperguruantingginegeridiMedan.

TinjauanPustaka

1.Teoritentangkepribadian

Kepribadianyangmelekatdalam dirimasing-masingindividusifatnyadapat

berubah-ubah atau stabildariwaktu ke waktu.kepribadian bersifatunik dan

konsistensehinggadapatdigunakanuntukmembedakanantaraindividuyangsatu

denganindividulainnya.Demikianpulahalnyadenganseorangwirausahamemiliki

karakteristik yang berbeda-beda,akan tetapiseorang wirausaha yang sukses

memilikikarakteristik kepribadian yang khusus sehingga haliniinilah yang

membedakandarinyanyadenganoranglain.

Harisdalam Suryana (2006 mengatakan bahwa seorang wirausaha yang

suksespadaumumnyaadalahmerekayangmemilikikompetensikhususantaralain

adalahmemilikiilmupengetahuan,keterampilandankualitasindividuyangmeliputi

sikap,motivasi,nilai-nilaipribadisertatingkahlakuyangdiperlukandalam bekerja.

untukmengetahuifaktoryangdapatmempengaruhikeberhasilanseseorangdalam

menjalankansebuahusahadibutuhkankepribadianyangmendukung,halinisesuai

denganpenelitianyangdilakukanolehmazzaroletal,(2009)yangmenemukan

bahwa faktorkepribadian yang terdiridarisikap pribadidan latarbelakang

respondenmemilikipengaruhdalam mendoronguntukmendirikansebuahusaha.

1.1KebutuhanAkanPrestasi

McClellanddalam Indiartiad,ALL(2008)Kebutuhanakanprestasidapat

diartikan sebagaisuatu kesatuan watak yang memotivasiseseorang untuk

menghadapitantanganuntukmencapaikesuksesandankeunggulan.Lebihlanjut,

MC clelland menegaskan bahwa kebutuhan akan prestasisebagaisalah satu

karakteristikkepribadianseseorangyangakanmendorongseseoranguntukmemiliki

keinginanberwirausaha.

Sengupta dan Debnath dalam Indarto etal.(2008)dalam penelitian yang

dilakukandiIndiamenemukanbuktibahwakebutuhanakanprestasiberpengaruh

besardalam tingkatkesuksesanseorangwirausaha.Lebih,kebutuhanakanprestasi

jugadapatmendorongkemampuanPengambilankeputusandankecenderungan

untukmengambilresiko seorang berwirausaha.Semakintinggikebutuhanakan

prestasiseorangwirausaha,semakinbanyakkeputusanyangtakakandiambil.

Prestasiyangtinggidariseseorangdapatdilihatdariciri-ciriyangdimiliki.



Faisaldalam mudjiarto(2006:28)menyatakanbahwaorang-orangyangberprestasi

tinggimempunyaiciri-ciri:beranimengambilresiko,kreatifdaninovatif,memilikivisi

dantujuanyangberkelanjutan,percayadiri,mandiri,aktifenergikdanmenghargai

waktu,memilikikonsepdiriyangpositif,berpikirpositif,bertanggungjawabsecara

pribadi,selalubelajardanmenggunakanumpanbalik.

1.2Efikasidiri

Efikasidirimerupakansebuahkeyakinanseseorangterhadapkemampuan

dirinyauntukmelakukansesuatupekerjaandanmendapatkanprestasitertentu.

Efikasidiriakan menentukan cara seseorang untuk berpikir,bertindak dan

memotivasidirimereka menghadapikesulitan dan permasalahan.Sukses atau

tidaknya seseorang dalam melakukan sebuah tugas ditentukan oleh efikasi

dirinya.orang yang memilikiefikasidiriyang tinggiakan dapatmenghadapi

kegagalandanhambatanyangmerekahadapi,stabil,bersikapdanmemilikiinternal

locusofcontrolyangtinggi.Cromiedalam Indartietal,(2008)Menjelaskanbahwa

efikasidirimempengaruhikepercayaanseseorangdalam mencapaisebuahtujuan

yangsudahditetapkan.LebihlanjutCromiejugamenyatakanbahwabawaefikasidiri

yangpositifmerupakansebuahkeyakinanyangdimilikiseseorangbahwaiamampu

meraihprestasiyangdiinginkannyadalam pekerjaan.BeztdanHacketdalam Indarti

menyatakanbahwasemakintinggietal.(2008)menyatakanbahwaefikasidiriakan

karirseseorang dapatmenjadifaktorpenting dalam penentuan apakah minat

kewirausahaanseseorangsudahterbentukdalam tahapanawalseseorangmemulai

karirnya.LebihlanjutBeztdanHacketmenyatakanbahwasemakintinggitingkat

efikasidiriseseorangpadakewirausahaandimasa-masaawalseseorangdalam

berkarir,maka akan semakin kuatminatkewirausahaan yang akan dimilikinya.

Wirausahayangsuksesakanselaluyakinbahwamerekamampumerencanakandan

dapatmembuatsemuakegiatanyangdilakukannyamenjadiberhasil.merekayang

suksesjugamampumengendalikankesuksesannyatanpamemilikiketergantungan

yangtinggiterhadaporanglain.

2.TeoritentangLingkungan

Minatseseorang terhadap suatu objek diawalidariperhatian seseorang

terhadapobjektersebut.Minattidakdibawa,melainkantumbuhdanberkembang

sesuaidengan faktor-faktoryang mempengaruhinya.minatdapatberubah-ubah

tergantung darifaktor-faktoryang mempengaruhinya diantaranya adalah faktor

lingkungan.MenurutLupiyoadi(2007:12)faktorlingkungan yang mempengaruhi



minat meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan

masyarakat.

Faktorlingkunganyangmempengaruhikesuksesansebuahwirausahayang

dilakukanmenurutIndartietal.(2008)terdapattigafaktor:ketersediaaninformasi,

akseskepadamodal,kepemilikanjaringansosial.

Dariberbagaipendapatparaahliyangtelahdisampaikandiatasmakadapat

disimpulkanbahwaminatkewirausahaansecaragarisbesardipengaruhiolehdua

faktoryaitufaktorinternaldanfaktoreksternal.faktorinternalmerupakanfaktor

yangtimbulkarenaadanyapengaruhdaridalam diriindividuitusendiriseperti

kebutuhanmakanpendapatan,hargadiri,perasaansenang,danlain-lain.sedangkan

faktoreksternalmerupakan faktoryang mempengaruhiindividu karena adanya

pengaruh darisekelilingnya atau berasaldariluardirinya sendiriyang meliputi

lingkungan keluarga,lingkungan internasional,perubahan teknologi,kondisi

ekonomi,budayadansosial.

Berdasarkanteoridanhasilpenelitianyangtelahdijelaskandiatas,maka

dapatdisimpulkanbahwapengertianlingkungandalam penelitianiniadalahfactor

luar/eksternalyang menimbulkan kepada modaldan ketersediaan informasi

kewirausahaan.

2.1KetersediaanInformasiKewirausahaan

Informasimerupakandatayangtelahdibentukkedalam sebuahformatyang

dapatbermanfaatbagimanusia.Informasimempunyaiperananyangsangatpenting

didalam menjalankanwirausahasebagaimanapentingnyainformasidalam bidang-

bidanglainnya.

Minatmenjadiseorangwirausahaakanmunculdanberkembangdenganbertahap

apabilatersedianyainformasiyangmemadaiyaitutentangkeberhasilansebuah

usaha,peluangusahayangtersedia,pasaryangmampudiarih,adanyadukungan

pemerintah dan badan-badan yang berhubungan dengan kewirausahaan,serta

adanya dukungan dariperguruan tinggidalam melaksanakan pelatihan dan

pendidikanyangberhubungandenganmenciptakanjiwakewiraushaan.

Berdasarkanteoridanhasilpenelitianyangtelahdijelaskandiatas,maka

dapatdisimpulkanbahwapengertianketersediaaninformasikewirausahaandalam

penelitian iniadalah tersedianya informasiyang dibutuhkan dan mendukung

kegiatankewirausahaansecaramemadai.

2.2AkseskepadaModal



Dalam menjalankansebuahusahasalahsatufactoryangsangatpentingdan

harusdimilikiadalahmodal,daribeberapapenelitianyangdilakukanolehbeberapa

penelitisepertiMadsen,Meierdan Pilgrim,Stelldalam Indartietal(2008)

menyatakanbahwahambatanyangdimilikiolehcalon-calonwirausahadinegara

berkembangadalahsulitnyamendapatkanaksesmodal,skemakreditdankendala

system keuangan.HalinisejalandenganpendapatKristiansendalam Indartietal.

(2008)yangmenyatakanbahwaakseskepadamodalmenjadisalahsatufactor

dalam menetukankesuksesansuatuusaha.SedangkanmenurutIndartietal.(2008)

menyatakan bahwaakseskepadamodalmerupakanhambatanklasikyangdimiliki

seseorangdalam memulaisebuahusahabaru,terutamadiNegara-negarayang

sedangberkembang,halinidisebabkankarenalemahnyadukunganyangdiperoleh

darilembaga-lembagapenyediakeuangan.

SedangkanMenurung(2008:13)menyatakanbahwamodalusahamerupakan

danayangdigunakanuntukdapatmenjalankankegiatansebuahusaha.Selanjutnya

Manurungjugamenyatakanbahwaadabeberapacaradalam memperolehsumber

modal,yaitu:Danamiliksendiri,Menggadaikanbarangyangdimilikikelembaga

formalatau non formal,Meminjam darilembaga formalatau non-formal,

Menggunakanmodaldaripemasok,Bermitradenganmitrakerjaagarmodalkerja

yang dibutuhkan dapat dibagi bersama, Melakukan pinjaman dari Bank,

Mendapatkanmodaldaripasarmodaldenganmenerbitkanobligasi,saham,danlain-

lain,Mendapatkan bantuan daripemerintah,perusahaan baik swasta maupum

BUMN,universitas,danlain-lain.

Akseskepada modaldalam penelitian iniadalah kemampuan wirausaha untuk

mendapatkanmodaluntukmenjalankanusahanya.

2.3KepemilikanJaringanSosial

Mazzaroldalam Indartietal.(2008)menyatakan bahwa jaringan socialdapat

memepengaruhiminatkewirausahaan.Gregoireetal.(2008)dalam gadardanYunus

(2009)juga menyatakan bahwa jaringan socialmerupakan factoryang paling

berpengaruh pada wirausaha wanita.Penelitian oleh Gadardan Yunus (2009)

menemukanbahwajaringansocialmerupakanfactoryangterpentingyangkelima

padawirausahayangdilakukanolehWanitadiMalasya.SelainituGadardanYunus

juga menemukan bahwa hubungan dengan elitpolotik yang kuatdan dengan

Pemimpinbisnis,dukungansuamijugamerupakanfaktoryangsangatmendukung

parawirausahayangdilakukanolehwanitadiMalaysia.



PendapatlaindisampaikanolehKriatiansendalam Indartietal.(2008)yang

menjelaskanbahwajaringansosialterdiridarihubunganformaldaninfromalantara

pelaku utama dan pendukung dalam sebuah lingkaran terkaitmenggambarkan

sebuahjalurbagiwirausahauntukmendapatkanakseskepadasumberdayayang

dibutuhkandalam mendirikan,mengembangkandanmensukseskansebuahusaha.

3.TeoritentangDemografi

KatademografiberasaldaribahasaYunaniyaitudemos,yangberartirakyat

ataupendudukdangrafeinyaitumenulis.Sehinggademografimerupakantulisan

atau karangan mengenairakyatatau penduduk.Barclaydalam Yasin (2007:2)

menyatakanbahwademografimerupakansebuahilmuyangmemberikangambaran

menariktentang pendudukyang digambarkansecarastatistika.Demografijuga

mempelajaritingkahlakusecarakeseluruhandanbukantingkahlakuperorangan.

Mazzaroldalam indartiet.al(2008)yangmenyatakanbahwafaktor-faktordemografi

sepertijender,umur,pendidikandanpengalamanbekerjaseseorangberpengaruh

terhadapkeinginanseseoranguntukmenjadiseorangwirausaha.

Crantdalam Saud et.al(2009)menyatakan bahwa sikap kewirausahaan

dipengaruhiolehjender,tingkatpendidikandanorangtuamemilikibisnis.Penelitian

olehMazzarolet.al.dalam Saudet.al(2009)jugamenemukanbahwafakor-faktor

demografi(etnisitas,statusperkawinan,tingkatpendidikan,ukuran berkeluarga,

statusdanpengalamankerja,usia,jender,statussosioekonomi,agama,dansifat

kepribadian)mempengaruhiminatmendirikanusaha.SedangkanpendapatShapero

dalam Basu et.al(20009) menyatakan bahwa minat terhadap kewirausahaan

tergantungpadafaktor-faktoreksogensepertidemografi,karakter,keterampilan,

budaya,sosialdandukungankeuagan)

Hisrich(2008:75)menyatakanbahwapendidikansangatlahpentingdalam

menjalankanwirausaha.Pentingnyapendidikantidakhanyatercermindalam tingkat

pendidikanyangdicapai,akantetapipendidikanjugamemainkansebuahperanan

pentingdalam membantuparawirausahamengatasiberbagaipermasalahanyang

merekahadapi.

Bandura,Hollenbeck dan Hall,Wilson et.al.dalam Basu et.al.(2009)

menemukan bahwa dengan diberikannya pendidikan kewirausahaan maka akan

dapatmeningkatkantingkatefikasidiriseseorang.Noeldalam Basuet.al(2009)

menemukanbahwapendidikankewirausahaanmemilikihubunganyangsangatkuat

denganminatkewirausahaanterutamauntukmahasiswi.Wilsonet.al.dalam Basu



et.al.(2009)menyatakanbahwapendidikankewirausahaanmampumeningkatkan

minatmahasiswaterhadapkewirausahaansebagaikarier.

4.TeoritentangMinatKewirausahaan

MenurutSlameto(2013:180),mengartikanminatsebagaisuaturasalebih

suka dan rasa dan keterkaitan pada suatu halatau aktivitas tanpa ada yang

menyuruh.Ketikakepuasanmenurunmakaminatnyajugaakanmenurunsehingga

minattidakakanbersifatpermanen,tetapibersifatsementaraataudapatberubah-

ubah.

Kewirausahaan atau entrepreneurship berasal dari bahasa Perancis

“entreprende”yangartinyato-undertakeyaitumenjalankan,melakukandanberusaha.

Dalam bahasa Indonesia kata entrepreneurdiartikan sebagaiwirausaha yang

merupakan gabungan dariduakatayaitu katawirayang artinyagagah berani,

perkasadanusaha.Jadiwirausahaberartiorangyanggagahberaniatauperkasa

dalam usaha.

Yuwono(2008)menyatakan bahwaminatkewirausahaanmerupakanrasa

ketertarikan yang dimilikioleh seseorang untuk dapatmelakukan usaha yang

mandiridengankeberanianmengambilresiko.SteinhoffdanBurgessdalam Suryana

(2006)menyatakanbahwaadatujuhalasanmengapaseseorangberminatterhadap

kegiatankewirausahaan,yaitu:

1.Inginmemilikipenghasilanyangtinggi

2.Inginmemilikikarieryangmemuaskan

3.Inginbisamengarahkandirisendiritidakdiaturolehoranglain

4.Inginmeningkatkanprestisedirisebagaipemilikbisnis

5.Inginmenjalankanideataukonsepyangdimilikisecarabebas

6.Inginmemilikikesejahteraanhidupdalam jangkapanjang

7.Inginmenyumbangakansesuatuyangbermanfaatbagikemanusiaan

Dalam penelitianiniyangdimaksudkandenganminatkewirausahaanadalah

kecendurangan atau ketertarikan seseorang untuk melakukan kegiatan

kewirausahaandengansenanghatidandengankeberanianmengambilresiko.

MetodePenelitian

PenelitianinidilakukandiMedan-SumateraUtara,dilaksanakanmulaibulan

April2013-Desember2013).Jenis penelitian yang dilakukan adalah survei.

Sedangkanjenispenelitianberdasarkanjenisdatadananalisisadalahpenelitian



kuantitatif.PopulasipenelitianiniadalahseluruhmahasiswaStrata-1Perguruan

TinggidiMedanTahun2011-2012yangberjumlah55,948yangterdiridari36.926

MahasiswaUSU dan19.024mahasiswaUNIMED,sampelyangdigunakandalam

mewakilipopulasiyangadasebanyak200orang.100orangrespondendariUSUdan

100orangrespondendariUNIMED.

Metodepengumpulandatadalam penelitianiniadalah:

a.Wawancara(Interview)yangdilakukankepadabeberapaPembantuRektoeIII

DibeberapaPerguruanTinggiNegeridiMedanataupihak-pihakyangditunjuk.

b.Daftarpertanyaan(Questionaire)yangdiberikankepadarespondenpenelitian.

c.Studidokumentasidengan mempelajaridata-data yang tentan Perguruan

TinggiNegeridiMedandanWebsitenya.

Jenisdansumberdatadalam penelitianiniadalahdataprimeryaitudatayang

diperoleh secara langsung dan sumbernya yaitu melaluidaftarpertanyaan dan

wawancara dan data sekunderyang diperoleh daristudidokumentasiberupa

dokumen-dokumenresmiyangditerbitkanolehPerguruanTinggiNegeridiMedan

dandariwebsiteberhubungandengandatayangdibutuhkan.

Metodeanalisisdatayangdigunakandalam penelitianiniadalahanalisisjalur

(pathanalysis).Karenaadabeberapahipotesisdalam penelitianini,makamasing-

masinghipotesisakanmemilikisatupersamaanmodelstruktural.Masing-masing

hipotesisakandigambarkanpadasatumodeldiagram jalurtersendiri.

Ujivaliditasdanreliabilitasinstrumendalam penelitianinidilakukanterhadap

30orangmahasiswastrata-1diluarrespondenyangdijadikansampelpenelitian.Uji

validitas dilakukan dengan membandingkan nilairvariabel.Sunyoto (2009:72)

menyatakanjikanilaicorrelateditem –totalcorrelationrhitung>nilairtabeldan

nilainyaposiif,makabutirpertanyaanpadasetiapvariabelpeneitiannyadinyatakan

valid.

Penelitianinimenggunakanmetodeoneshotdimanakuesionerdiberikan

hanyasekalisajakepadarespodendankemudianhasilnyadibandingkandengan

pertanyaan lain untukmengukurkorelasiantarjawaban pertanyaan.Pengukuran

reliabilitasnyamenggunakanujistatistikCronbachAlpha.MenurutSunyoto(2009:68)

suatukonstrukdikatakanreliabeljikamemberikannilaiCronbachAlpha>0,60.

Pengujivaliditas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan perangkat lunak

pengolahandataStatisticalPackageForSocialSciences(SPSS).

Sunyoto (2009:89)menyatakan bahwa untuk mengujinormalitas dapat



dilakukandengancaramembuatnormalprobabilityplotyangmembandingkandata

riildengandatadistribusinormalsecarakumulatif.Suatudatadikatakanmempunyai

distribusinormaljikagarusriilmengikutigarisdiagonal.Untukmendeteksiadanya

multikolinearitasdapatdilihatdarinilaitolerancedanvarianceinflationfactor(VIF).

Jikanilaitolerance<0,10dannilaiVIF>10makaterjadimultikolinearitasdan

sebaliknya,jikanilaitolerance<0,10,makadikatakantidakterjadimultikolinearitas.

Ujiheteroskedastisitasdipakaiuntukmengujisamaatautidaknyavariansdan

residuaobservasiyangsatudenganobservasiyanglain.Persamaanyangbaik

adalahjikatidakterjadiheteroskedastisitasdilakukandenganbantuanSPSS

HasilPenelitiandanPembahasan

KarakteristikResponden

Karakteristik responden daridata yang diperoleh dalam penelitian ini

menunjukkan bahwa,usia responden mulaidari19 tahun sampai24 tahun.

Berdasarkan usia mayoritas responden berusia 22 tahun (39%).Karakteristik

respondenberdasarkanjeniskelamindaridatayangdiperolehmenunjukkanbahwa

lebihbanyakpria(66%)yangberminatmenjadiatausudahmenjalankanwirausaha

dibandingkanwanita(34%).

Berdasarkanpendidikankewirausahaanmenunjukkanbahwa39%responden

sudah pernah mendapatkan pengetahuan melalui mata kuliah pendidikan

kewirausahaan dikampus dan 61% belum pernah mendapatkan mata kuliah

pendidikan kewirausahaandikampus.Sedangkanrespondenyangsudahpernah

mengikutikegiatanpadaseminar-seminarkewirausahaansebanyak59% dan41%

darirespondenbelum pernahmengikutikegiatan-kegiatanseminarkewirausahaan.

Berdasarkan pengalaman kerja yang dimilikin sebelum memulaikegiatan

kewirausahaan,hinggaterdapat59% darirespondentidakmemilikipengalaman

kerjasebelum melakukankegiatankewirausahaandan41% darirespondensudah

memilikipengalamankerjasebelumnya.

HasilUjiValiditasdanReliabilitas

Hasilujivaliditasterdapat44butir pernyataandarivariabelyangditeliti

seluruhnyadinyatakanvalidkarenanilaicorrecteditem totalcorrelation>0,3dan

selanjutnyaakandigunakandalam pengujianberikutnya.

Hasilujireliabilitasterhadap9variabelyangditelitisebelumnyadinyatakan

variabelkarenamemilikinilaiCoronbachalpha>0,60.



HasilUjiAsumsiKlasik

Ujinormalitasyang digunakan untukmengujidata dalam sebuah model

berdistribusinormalatautidakmakapadahipotesispertama,keduadanketiga

dikatakannormalkarenamengikutipolakurvanormal.

Hasilperhitungan ujimultikolineritasnilaivariance inflation factor(VIF)

menunjukkanbahwatidakadanilaiVIFvariabeleksogenyangmemilihnilaiVIF<10.

Disimpulkanbahwatidakterjadimultikolineritasantarvariabeleksogendalam model

diagram jalurpadapenelitianini.

Hasilujiheteroskedastisitasbahwatidakterdapatpolayangjelasdanteratur

baik menyempit,melebarmaupun bergelombang.Titik-titik menyebardiatas

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y,maka dikatakan tidak terjadi

heteroskedastisitas.

UjiHipotesis1

Untuk menujipengaruh variabelkepriadian,lingkungan dan demografis

secaraserempakterhadapvariabelkepribadiandigunakanujistatistikF(UjiF).

Tabel1.HasilPengujianHipotesisPertamasecaraSerempak

ANOVAa

Model Sum C4

Squares

dt Mean

Square

F 5kg

1.Reqression

Residual

Total

23.232

358.448

401.680

3

196

199

4.411

1.982

2.226 086

a.Dependentvariable.Minatkewirausahaan

b.PredictorsConstantDemografiLingkunganKepribadian

MenunjukkanbahwanilaiFhitung=2,226sedangkanFtabelpadatingkatinterval

kepercayaan(confidanceinterval)95% ataualpha(a)=0,05adalahsebesar2,70

makaFhitung >Ftabel,keputusannyaHo ditolakHaditerimasehinggadengan

demikiandisimpulkanbahwavariabelkepribadianlingkungandemografissecara

serempakberpengaruhsangatsgnifikanterhadapvariabelminatkewirausahaan.

Tabel2.NilaiKoefisienDeterminasi(R2)

Modelsummaryb

Model R RSoquare Adjuste StdErrorof ChangeStatistics Durbin



dR

Square ChangeEstimate

Wasto

n

RSquare

Change

F

Change

df1 df2 Sig.F

Chang

e

1 .181a .033 .018 1.40779 .033 2.226 3 196 .086 1.294

a. Predictors(constans).Demografi,lingkungan,kepribadian

b. Dependentvariableminatkewirausahaan

HasilujideterminasimenunjukkanbahwaangkaAdjustedRsquarediperoleh

nilai0,18 inimenunjukkan bahwa variabelkepribadian,lingkungan demografis

secaraserempakmampumenjelaskanvariabelminatkewirausahaansebesar18%.

Sisanya82%dipengaruhiolehfaktorlainyangtidakteliti.

Faktorlainyangbelum ditelitidalam penelitianinicukupbanyakanntaralain

dalam penelitian yang dilakukan oleh Basu (2009)menemukan bahwa faktor

etnisitas dan pekerjaan orang ras dapatmempengaruhiminatkewirausahaan

seseorang.Selainitupenelitianyangdilakukan Mazzarolet.al.dalam Saudet.al

(2009)menemukanbahwafaktordemografisepertietnisitas,statusperkawinan,

tingkatpendidikan,ukuran keluarga,statusdan pengalaman kerja,usia,jender,

statussosio-ekonomi,agamajugadapatmempengaruhiminatmendirikanusaha

seseorang.

Tabel3.HasilPengujianHipotesisPertamasecaraParsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standarized

Coefficients

t Sig.

CollinearityStatistics

B Std.Error Beta Tolerance VIF

1(Constant)

Kepribadian

Lingkungan

Demografi

19.775

-.046

-.160

.074

1.944

.077

.069

.052

-.043

-.167

.103

10.172

-.596

-2.322

1.414

.000

.552

.021

.159

.953

.954

.922

1.050

1.048

1.085

a.DependentvariableMinatKewirausahaan



Nilaithitunngdarisetiapvariabledibandingkandengannilaittabeldengantingkat

kepercayaan95%,makadiperolehttabel=1.98.Untukvariabelkepribadian,nilai

thitung-.596berartithitung<ttabel.Kesimpulanyangdiperolehdalam melakukanujitdalam

penelitianiniadalahvariabelkepribadiansecaraparsialberpengaruhsignifikan

terhadapvariabelminatkewirausahaan.

Sedangkanpadavariabellingkungan,nilaithitung-2.322berartinilaithitung<ttabel.Hal

inimenunjukkanbahwavariabellingkungansecaraparsialberpengaruhsignifikan

terhadapvariabelminatkewirausahaan.

Danpadavariabeldemografisdiperolehbahwa,nilaithitung1,414yang

menunjukkannilaithitung<ttabel.Halinimenunjukkanbahwavariabeldemografissecara

parsialtidakberpengaruhterhadapvariabelminatkewirausahaan.

UjiHipotesis2

Dalam mengujjpengaruhvariabelefikasidiridankebutuhanakanprestasidiri

secaraserempakterhadapvariabelkepribadian,makadilakukanujistatisticF(UjiF).

Tabel4.HasilPengujianHipotesisKeduasecaraSerempak

ANOVAa

Model Sum of

Squares

df Mean

Square

F Sig.

1 Regression

Residual

Total

1.081

350.314

351.395

2

197

199

.540

1.778

.304 .738b

a.DependentVariabel:Kepribadian



b.Predictors:(Constant).EfikasiDiri.Kebutuhanakanprestasi

Hasilujiserempakmenunjukkanbahwa nilaiFhitung0,34sedangkanFtabel

padatingkatintervalkepercayaan(convidanceinterval)95% ataualpha(α)0,05

adalahsebesar3,09makaFhitung >Ftabel.Dengandemikianmakakeputusannya

adalahHoditolakdanHaditerima,halinimenunjukkanbahwavariabelkebutuhan

akanprestasi,efikasidirisecaraserempakberpengaruhsangatsignifikanterhadap

variabelkepribadian.

Tabel5.NilaiKoefisienDeterminasi(R2)

ModelSummaryb

Model R R

Square

Adjusted

RSquare

Std.Errorof

theEstimate

CangeStatistics Durbin-

watsonRsquare

Change

F

Change

df1 df2 Sig.F

Change

1 .055a .003 -.007 1.33351 003 .304 2 197 .738 1.620

a.Predictors:(Constant).EfikasiDiri.Kebutuhanakanprestasi

b.DependentVariabelKepribadian

Kemampuan variabelkebutuhan akan prestasi(X2)dan efikasidari(X1)

dalam menjelaskanpengaruhnyaterhadapvariabelkepribadianditunjukkanpada

tabel5 dariangka R square (R2)diperoleh nilai0,07 yang artinya variabel

kepribadiansebesar7%.

Harrisdalam Suryana(2006) menyatakanbahwawirausahayangsukses

padaumumnyaadalahpadamerekayangmemilikikompetensiyaituyangmemiliki

pengetahuan,keterampilandankualitasindividuyangmeliputisikap,motivasi,nilai-

nilaipribadiserta tingkah laku yang diperlukan untukmelaksanakan pekerjaan.

Pengetahuansajatidakcukupbagiseorangwirausahatetapiharusdibarengidengan

berbagaiketerampilan sepertiketerampilan manajerial,konseptual,memahami

komunikasi, merumuskan masalah, mengatur dan menggunakan waktu,



keterampilanteknik,danlain-lain.

Tabel6.HasilPengujianHipotesisKeduasecaraParsial

Coefficienta

Model

Unstandarized

Coefficients

Standarized

Coefficients

t Sig.

CollinearityStatistics

B Std.Error Beta Tolenrance VIF

1 (Constant)

Kebutuhan

akanprestasi

EfikasiDiri

16.076

.022

.072

1.446

.073

.072

.023

.042

11.555

.303

.549

.000

.762

.583

.856

.856

1.168

1.168

a.DependentVariabel:Kepribadian

NilaiThitungdarisetiapvariabeldibandingkandengannilaiTtabeldengantingkat

kepercayaan95%ataua=0,05/2=0,025,makadiperolehTtabel=1,98,daritabel

terlihatbahwauntukvariabelefikasidirinilaiThitung=5,49berartiThitung <Ttabel.

Kesimpulannyabahwavariabelefikasidirisecaraparsialberpengaruhsignifikan

terhadapvariabelkepribadian.Untukvariabelkebutuhan akanprestasi,nilaiThitung

=3,03berartinilaiThitung <Ttabel.Kesimpulannyabahwavariabelkebutuhanakan

prestasisecaraparsialberpengaruhsignifikanterhadapvariabekepribadian.

Darihasilpenelitianinidapatdisimpulkanbahwavariabeleksogenkebutuhan

akanpretasidanefikasidiriterbuktimempunyaipengaruhsecaraserempakdan

parsialterhadap minatkewirausahaan mahasiswa Strata-1 diperguruan Tinggi

NegeridiMedan.HalinididukungolehpenelitianIndartiet.al(2008)danSetiyorini

(2009)yangmenemukanbahwarfikasidirimempengaruhiminatkewirausahaan

mahasiswa.Penelitian Indartiet.Alsebaliknya menemukan bahwa variabel

kebutuhan akan prestasitidak mempunyaipengaruh positif terhadap minat

kewirausahaanmahasiswaIndonesiadanNorwegia.

UjiHipotesis3



Pengujian hipotesis ketiga terhadap pengaruh variabel ketersediaan

informasikewirausahaan.Kepemilikan jaringan sosialdan akseskepadamodal

secaraserempakterhadapvariabelingkunganmenggunakanujistatistikF(ujiF).

Tabel7.HasilPengujianHipotesisKetigaSecaraSerempak

ANOVAa

Model Sum of

Square

df MeanSquare F Sig.

1 Regression

Residual

Total

341.594

98.486

3

196

199

113.865

.502

226.605 .000b

a.DependentVariabel:Lingkungan

b.Predictors:(Constant).AksesKepadaModal.KetersediaanInformasi.

KepemilikanJaringanSosial

Hasilyangdipeolehdalam pengujianhipotesissecaraserempakdapatdilihat

padatabel7diatasterlihatbahwaniaiFhitung=226,605sedangkanFtabelpadatingkat

intervalkepercayaan(confidanceinterval)95%ataualpha(α)=0,05adalahsebesar

2,70makaFhitung<FtabelkeputusannyaHoditolahdanHaditerima.

Tabel8.NilaiKoefisienDeterminasi(R2)

ModelSummaryb

Model R R Adjusted Std.Errorof CangeStatistics Durbin-



Square RSquare theEstimate watsonRsquare

Change

F

Change

df1 df2 Sig.F

Change

1 .881a .776 .773 .70886 .776 226.605 3 196 .000 1.223

a.Predictors:(Constant).AksesKepadaModal.KetersediaanInformasi.

KepemilikanJaringanSosial

b.DependentVariabel:Lingkungan

BerdasarkanhasilujideterminasidiperolehhasilAdjusted R square(R2)

0,0773 yang artinya adalah variabelketersediaan informasikewirausahaan.

Kepemilikanjaringansosialdanakseskepadamodalsecaraserempakmampu

menjelaskankepadavariabellingkungansebesar77,3% sisanya22,7% dipengaruhi

olehfaktorlainyangtidakditeiti.

MenurutZimmer(2004)banyakfaktorlingkunganyangberpengaruhterhadap

minatkewirausahaan antara lain budaya masyarakatbahwa wirausaha adalah

perubahanekonomikemajuanteknologikemajuaninternetdanglobalisasi.Dewanti

(2008 :11)menyatakan faktorlingkungan yang berpengaruh terhadap minat

kewirausahaan, faktor lingkungan yang berpengaruh adalah situasi yang

menguntungkanmodelperananaktivitas,pesaingdandenganindustriyangsama,

inkubatorsebagaisumberide sumberdaya alam dan manusia teknologidan

kebijakanpemerintah,Mazzaroletal.dalam Saudetal.(2009)menemukanbahwa

faktorlingkunganataufaktorsosialekonomipolitikdanperkembanganinfrastruktur

mempengaruhiminatkewirausahaan.

Tabel9.HasilPengujianHipotesisKetigasecaraParsial

Coefficienta

Model

Unstandarized

Coefficients

Standarized

Coefficients

t Sig.

CollinearityStatistics

B Std.Error Beta Tolenrance VIF



1(Constant)

Ketersediaan

InformasiKepemilikan

JaringanSosial

AksesKepadaModal

.603

.825

-.038

.250

.738

.043

.065

.054

.789

-.027

.200

.817

19.197

-.586

4.613

.415

.000

-.586

.675

.529

.605

1.480

1.890

1.625

a.DependentVariabel:Lingkungan

Nilaithitung darisetiapvariabledibandingkandengannilaittabeldengantingkat

kepercayaan95%atauα=0,025.Makadiperolehttabel=1,98.Daritablediatasterlihat

bahwauntukvariableketersediaaninformasikewirausahaan,nilaithitung =2,555

berartithitung > ttabel .Kesimpulannya bahwa variable ketersediaan informasi

kewirausahaansecaraparsialberpengaruhsignifikanterhadapvariablelingkungan.

Untukvariablekepemilikanjaringansocial,nilaithitung 19,197berartinilaithitung > ttabel.

Kesimpulannya bahwa variable kepemilikan jaringan social secara parsial

berpengaruhsignifikanterhadapvariablekeprtibadian.Untukvariableakseskepada

modal,nilaithitung = 4,613berartinilaithitung > ttabel.,kesimpulannyabahwavariable

akses kepada modalsecara parsialberpengaruh signifikan terhadap variable

lingkungan.

KorelasiAntarVariabelPenelitian

a.Darihasilpengolahan data menunjukkan bahwa korelasiantara variable

kebutuhan berprestasi(x2)dengan efikasidiri(x3)sebesar0,380.Nilai

korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin besar kebutuhan

berprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

b.Korelasiantaravariablekebutuhaninformasi(x4)denganjaringansocial(x5)

sebesar0,551.Nilaikorelasiyangpositifmenunjukkanbahwasemakinbesar



kebutuhanberprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

c.Korelasiantaravariablekebutuhaninformasi(x4)denganakses(x6)sebesar

0,451.Nilaikorelasiyang positif menunjukkan bahwa semakin besar

kebutuhanberprestasimakasemakinbesarpulaefikasidiri.

d.Korelasiantaravariablejaringansocial(X5)denganakses(X6)sebesar0,613.

Nilaikorelasiyang positifmenunjukkanbahwasemakinbesarkebutuhan

berprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

e.Korelasiantaravariabledemografi(X1)dengankepribadian(Y2)sebesar

0,209.Nilaikorelasiyang positif menunjukkan bahwa semakin besar

kebutuhanberprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

f. Korelasiantaravariabledemografi(X1)denganlingkungan(Y3)sebesar0,206.

Nilaikorelasiyang positifmenunjukkanbahwasemakinbesarkebutuhan

berprestasimakasemakinbesarpulaefikasidiri.

g.Korelasiantaravariablekepribadian(Y2)denganlingkungan(Y3)sebesar

0,163.Nilaikorelasiyang positif menunjukkan bahwa semakin besar

kebutuhanberprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

KesimpulandanSaran

Kesimpulan

1.Variabel kepribadian, lingkungan dan demografis secara serempak

berpengaruh sangat signifikan terhadap variable minat kewirausahaan.

Variable kepribadian,lingkungan,demografis secara serempak mampu

menjelaskan variable minat kewirausahaan sebesar 18% sisanya 82%

dipengaruhio;lehfactorlainyangtidakditeliti.

2.Variablekebutuhanakanprestasi,efikasidirisecaraserempakberpengaruh

secara signifikan terhadap variable kepribadian.Variable efikasidiridan

kebutuhan akan prestasisecara serempak mampu menjelaskan variable

kepribadiansebesar-7%.Sisanyadipengaruhiolehfactorlainyang tidak



diteliti.

3.Variableketersediaaninformasikewirausahaan,kepemilikanjaringansocial

danakseskepadamodalsecaraserempakberpengaruhsangatsignifikan

terhadapvariablelingkungan.Variableketersediaaninformasikewirausahaan,

kepemilikan jaringan socialdan akses kepada modalsecara serempak

mampu menjelaskan variable lingkungan sebesar77,3%.Sisanya 22,7%

dipengaruhiolehfactorlainyangtidakditeliti.

4.Korelasiantaravariablekebutuhanberprestasidenganefikasidirisebesar

0,380.Korelasiantaravariablekebutuhaninformasidenganjaringansocial

sebesar0,551.Korelasiantaravariablekebutuhaninformasidenganakses

sebesar0,451.Korelasiantaravariablejaringansosialdenganaksessebesar

0,613.Korelasiantaravariabledemografidengankepribadiansebesar0,209.

Korelasiantaravariabledemografidenganlingkungansebesar0,206.Nilai

korelasiantaravariablekepribadiandenganlingkungansebesar0,163.Nilai

korelasi yang positif menunjukkan bahwa semakin besar kebutuhan

berprestasimakaakansemakinbesarpulaefikasidiri.

Saran

1.Variabelkepribadian dan lingkungan merupakan variable yang berperan

pentingdalam menumbuhkanminatkewirausahaanmahasiswaStrata-1pada

perguruantingginegeridiMedan.Untukitupihakuniversitasdiharapkan

dapatmenciptakan program yang dapatmenumbuhkan kepribadian dan

lingkungan kampus yang positif untuk mendukung tumbuhnya minat

kewirausahaanmahasiswa.

2.Variable kepribadian merupakan factor yang paling dominan yang

mempengaruhiminatkewirausahaanStrata-1padaperguruantingginegeridi

Medanolehkarenaitusejakawalmahasiswayangkuliahdiuniversitasnegeri

diMedan,perludibentukkepribadianyangmendukungminatkewirausahaan

mahasiswatersebutmelaluipelatihanbaikdidalam kelasmaupundiluar



kelas dengan metode yang lebih beragam agarmahasiswa tidak jenuh

sehinggadapatmendukungpembentukankepribadianyangpositif.

3.Lingkunganmerupakanvariableyangmempengaruhiminatkewirausahaan

mahasiswa,oleh karena itu perguruan tingginegeridiMedan perlu

memberikanberbagaimacam jenisinformasitentangkewirausahaandengan

caramemberikanmatakuliahkewirausahaan,seminarkewirausahaandan

seminarbisnisyangsebaiknyadiikutiolehseluruhmahasiswadarisemua

fakultastanpakecualikepadasemuamahasiswa,dosendanpegawaiyang

adadilingkungankampus.


