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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk di Indonesia telah 

menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah menyempitnya 

lapangan pekerjaan, akibatnya jumlah pengangguran semakin besar. Banyaknya 

jumlah pengangguran di Indonesia adalah dari lulusan sarjana.Kota Medan 

merupakan Kota terbesar Ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 

cukup banyak. Kota Medan juga memiliki banyak Universitas dan terakreditasi 

BAN-PT yang menghasilkan lulusan-lulusan sarjana setiap tahunnya. Sebagian 

besar dari mereka hanya menjadi pencari kerja (job seeker) bukan menjadi 

penyedia lapangan kerja atau wirausaha.Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) Kota Medan tingkat Universitas pada triwulan-I 2019 8,76% naik dari 

Februari 2018 sebesar 8,35% (sumut.bps.go.id).  

Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada kondisi perekonomian 

Negara Indonesia.Salah satu cara untuk mengatasi pengangguran yang paling 

tepat untuk Indonesia adalah dengan berwirausaha. Pilihan untuk berwirausaha 

dapat menciptak an lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran. 

Salah satu    kebijakan  dalam mengurangi pengangguran, Pemerintah pusat 

melalui kementrian pendidikan saat ini sudah mewajibkan matakuliah 

kewirausahaan sebagai matakuliah wajib di semua perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia termasuk kotaMedan. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan 

mahasiswa terhadap dunia kewirausahaan serta memotivasi mereka untuk ikut 

terlibat langsung dalam dunia wirausaha sehingga mereka dapat ikut berkontribusi 

dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. 

Sebelum meningkatkan jumlah wirausaha dan menekan angka 

pengangguran di Indonesia, masyarakat harus disadarkan dengan pentingnya 

meningkatkan minat berwirausaha. Minat dapat diartikan sebagai rasa senang atau 

ketertarikan terhadap sesuatu. Menurut Slameto (2010: 180) “Minat adalah 
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suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya merupakan penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat”. Minat menjadi 

wirausaha didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk bekerja mandiri atau 

menjalankan usahanya sendiri. Minat untuk mulai berwirausaha pada mahasiswa 

sebenarnya sudah cukup tinggi, namun bayangan kegagalan, tidak memiliki 

modal yang cukup dan tidak memiliki waktu untuk fokus dalam mengembangkan 

usahanya menjadi risiko yang menghambat mahasiswa untuk memulai usahanya 

sendiri. Menurut Shaleh dan Wahab dalam fauziyah (2018:2)  “Banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu. Secara garis 

besar minat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari 

dalam individu dan berasal dari luar individu. Dari dalam individu seperti 

efikasi diri, kebutuhan akan prestasi, sedangkan dari luar individu seperti 

pendidikan, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat”. Pada 

Penelitian ini penulis meneliti dari faktor internal seperti efikasi diri, pengetahuan 

kewirausahaan dan karakter wirausaha. 

Universitas HKBP Nommensen Medan sudah menyelenggarakan 

pendidikan kewirausahaan, Salah satunya Fakultas Ekonomi . Pada Fakultas 

Ekonomi, pendidikan kewirausahaan terdiri dari dua satuan kredit semester 

dengan kegiatan praktek diakhir pertemuan sebelum ujian semester. Pada proses 

pembelajaran mahasiswa diberikan ilmu pelajaran tentang berwirausaha yang baik 

dan mengenal kewirausahaan lebih dalam, baik itu tentang kelebihan dan 

kelemahan berwirausaha maupun resiko yang akan dihadapi. Maka dari itu 

pembelajaran yang diberikan dapat menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa 

dengan pengetahuan kewirausahaan yang didapatkan. Pada praktek pendidikan 

kewirausahaan di Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan akan 

mengundang seorang wirausahawan yang telah terampil untuk memberikan materi 

dan juga akan memberikan satu contoh kerajinan tangan yang dapat dijadikan 

menjadi satu usaha. Apabila proses belajar mengajar berhasil, maka hal itu akan 



3 

 

 

 

menumbuhkan minat berwirausaha  mahasiswa dan mempermudah mahasiswa 

untuk menentukan usaha apa yang akan didirikannya. 

Penulis berasumsi bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan Pendidikan 

kewirausahaan dan mengikuti kegiatan praktek kewirausahaan belum tentu 

memiliki minat untuk berwirausaha. Setelah lulus, mereka cenderung menjadi 

pencari kerja dari pada menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Untuk itu penulis 

mencoba menggunakan hasil penelitian tentang minat berwirausaha terhadap 

mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan kewirausahaan pada peneliti 

terdahulu saragi (2017) sebagai dasar untuk meneliti bahwa dari sekian banyaknya 

mahasiswa, masih banyak yang tidak berminat menjadi wirausaha. Berdasarkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saragi (2017) dengan judul penelitian 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

HKBP Nommensen Medan” dengan variabel Pendidikan Kewirausahaan , 

Ekspektasi Pendapatan dan Lingkungan Keluarga. Untuk mempertegas asumsi  

penulis, berikut dijelaskan dalam tabel tabulasi data variabel yang memberikan 

pernyataan terhadap minat berwirausaha. 

Tabel 1.1 

Tabulasi Data Variabel Minat Berwirausaha Mahasiswa Universitas 

Hkbp Nommensen Medan Oleh Saragi  Tahun 2017 

 

 Sumber: Saragi (2017) 

Berdasarkan tabel tabulasi variabel minat berwirausaha oleh Saragi (2017) 

dari 50 responden ada 32 responden  berminat menjadi wirausaha dan 18 

responden tidak berminat menjadi wirausaha dengan Pendidikan kewirausahaan , 

Pernyataan Jumlah 

(Responden) 

Sangat Setuju 8 

Setuju 24 

Ragu-ragu 11 

Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 4 

Total 50  
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Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi Pendapatan sebagai variable Untuk itu 

dilakukan penelitian ulang minat berwirausaha dengan faktor-faktor lain yang 

mungkin mempengaruhi minat berwirausaha seseorang seperti pengetahuan 

kewirausahaan, self efficacy dan karakter wirausaha. 

Kewirausahaan adalah mata    kuliah wajib yang sudah diterapkan dalam 

perkuliahan disetiap universitas saat ini, dengan diajarkan mata kuliah 

kewirausahaan diharapkan akan semakin menambah pengetahuan kewirausahaan 

mahasiswa tentang wirausaha. Menurut Sudjono ( 2009:50 ) “Pengetahuan 

adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali kejadian-kejadian 

yang sudah pernah dialami, tanpa mengharapkan kemampuan untuk 

menggunakannya”. Jadi pengetahuan kewirausahaan adalah segala bentuk 

informasi dari hasil proses belajar yang dialaminya yang diolah dan berproses 

dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman melalui berpikir keatif dan 

bertindak inovatif, sehingga dapat menciptakan ide-ide atau peluang  untuk 

berwirausaha. Pengetahuan kewirausahaan yang didapat diharapkan dapat 

menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa. 

Mahasiswa yang sudah memiliki pengetahuan tentang kewirausahaan pasti 

akan menentukan sikap untuk memperoleh prestasi yang ditumbuhkan oleh 

keyakinan dalam dirinya. Keyakinan diri atau efikasi diri yang positif merupakan 

faktor penentu keberhasilan yang akan menciptakan kepuasan yang  muncul 

bersamaan dengan adanya pengetahuan yang sudah diserap. Sedangkan Menurut 

Laura ( 2010: 152) “Self efficacy adalah keyakinanseseorang sehingga dapat 

menguasai suatu situasi dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai 

positif dan bermanfaat”. Keyakinan dri atau kepercayaan diri yang baik 

didukung dengan adanya pengetahuan kewirausahaan dapat mempengaruhi 

tumbuhnya minat berwirausaha pada mahasiswa. 

 

Seseorang yang memiliki pengetahuan kewirausahaan dan keyakinan 

dalam dirinya belum tentu baik dalam praktik menjadi seorang wirausaha jika 

tidak memiliki karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha. Berwirausaha 

bukan merupakan proses yang mudah dan instan, akan banyak hambatan seiring 
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dengan berjalannya usaha. Oleh karena itu, karakteristik wirausahawan sangat 

diperlukan untuk menjadi wirausahawan, tanpa adanya karakteristik 

wirausahawan maka usaha tersebut dapat dipastikan tidak akan berjalan lancar 

dan sesuai harapan. Menurut Baharuddin (2009: 193) “Karakter adalah suatu 

keadaan jiwa yang tampak dalam tingkah laku dan perbuatan sebagai akibat 

pengaruh pembawaan dan lingkungan”. Wirausahawan harus optimis, pantang 

menyerah, mandiri, siap menghadapi resiko, gigih, kreatif dan inovatif. 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti 

variabel pengetahuan kewirausahaan, self efficacy, karakter wirausaha sebagai 

pengaruh guna menarik minat berwirausaha. Maka dari itu diambil judul “ 

Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy, dan Karakter 

Wirausaha  terhadap Minat Berwirausaha “(Studi Kasus pada mahasiswa 

Universitas HKBP Nommensen Medan)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Universitas HKBP  Nommensen Medan? 

2. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan? 

3. Apakah karakter wirausaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan? 

4. Apakah pengetahuan kewirausahaan ,self efficacy, dan karakter 

wirausaha berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Universitas HKBP Nommensen Medan? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 

berwirusaha mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan  

2. Untuk mengetahui pengaruh Self efficacy terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas HKBP  Nommensen Medan 

3. Untuk mengetahui pengaruh Karakter wirausaha terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan, Self efficacy, 

dan karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

universitas HKBP Nommensen Medan. 

 

1.4       Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi segi teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian menilai 

pengaruh pengetahuan kewirausahaan , self efficacy, dan karakter 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas HKBP 

Nommensen Medan dan dapat digunakan untuk melengkapi kajian teoritis 

yang berkaitan dengan kewirausahaan yaitu pengetahuan kewirausahaan, self 

efficacy, karakter wirausaha dan minat berwirausaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang faktor dominan apa saja 

yang dapat meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. 

b. Bagi Lembaga dan Universitas 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi yang bermanfaat untuk 

mengambil kebijakan dalam peningkatan minat berwirausaha mahasiswa 

setelah lulus. 

c. Bagi mahasiswa 
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Dapat digunakan sebagai motivasi dan sebagai bahan pertimbangan serta 

menambah pemahaman akan pentingnya aspek wirausaha sebagai arah 

masa depan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN 

RUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengetahuan Kewirausahaan 

 Menurut Iswandari ( 2013 ) “ Pengetahuan Kewirausahaan adalah 

keseluruhan apa yang diketahui tentang segala bentuk informasi yang diolah 

dan berproses dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman tentang 

cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko secara 

rasional dan logis dalam menangani sebuah usaha”.  

 

2.1.2 Dimensi Pengetahuan Kewirausahaan 

Menurut Salhi dalam Puspitaningsih (2014) ada 3 dimensi  dari 

pengetahuan kewirausahaan yaitu: 

1. Pengetahuan Dasar Kewirausahaan  

Minat berusaha perlu diwujudkan oleh adanya informasi untuk menemukan atau 

menciptakan peluang bisnis sehingga membantu mewujudkan usaha mereka 

2. Pengetahuan Ide Dan Peluang Usaha 

Pembentukan minat berusaha dalam menghasilkan suatu usaha memerlukan 

adanya pemikiran atau hal-hal baru yang terstruktur. 

3. Pengetahuan Tentang Aspek-Aspek Usaha  

Informasi yang ada akan menciptakan suatu proses melalui berbagai hambatan 

serta resiko yang akan dilalui untuk mewujudkan usaha mereka. 

 

2.1.3 Self Efficacy 

 Menurut Greogory ( 2011: 212) “Efikasi diri merupakan keyakinan diri 

untuk mengetahui kemampuannya sehingga dapat melakukan suatu bentuk 

kontrol terhadap manfaat orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan 

sekitarnya”.  Sedangkan Menurut Laura ( 2010: 152) “Self efficacy adalah 
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keyakinan seseorang sehingga dapat menguasai suatu situasi dan 

menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat”.  

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan bahwa efikasi diri 

merupakan rasa percaya diri yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu untuk 

menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien sehingga tugas tersebut 

menghasilkan dampak yang diharapkan. Efikasi diri yang merujuk pada 

keyakinan diri sendiri mampu melakukan sesuatu yang diinginkannya, dapat 

dijadikan prediksi tingkah laku. 

 

2.1.4 IndikatorSelf Efficacy 

Indikator self-efficacy dalam penelitian ini diadaftasi dari pengertian Self 

efficacy dan menggunakan pernyataan yang telah digunakan oleh Esfandiar dalam 

Sinaga dan Sitinjak 2019) sebagai berikut: 

1.  Percaya atas kemampuan mentoleransi perubahan 

Percaya atas kemampuan mentoleransi perubahan yang dimaksud adalahpenilaian 

wirausaha atas keyakinan akan kemampuannya menerima setiap perubahan dalam 

usaha 

2. Percaya atas kemampuan merespon peluang 

Percaya atas kemampuan merespon peluang yang dimaksud adalah penilaian 

wirausaha atas keyakinan akan kemampuannya menanggapi pada setiap 

kesempatan dalam usaha. 

3. Percaya atas kemampuan menghasilkan ide 

Percaya atas kemampuan menghasilkan ide yang dimaksud adalah penilaian 

wirausaha atas keyakinan akan kemampuannya dalam menciptakan sebuah 

inovasi baru. 

4. Percaya atas kemampuan menciptakan produk 

Percaya atas kemampuan menciptakan produk yang dimksud adalahpenilaian 

wirausaha atas keyakinan akan kemampuannya dalam menciptakan produk 

terbarukan yang lebih baik. 
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5.  Percaya atas kemampuan memiliki keahlian dan kapabilitas 

Percaya atas kemampuan memiliki keahlian dan kapabilitas yang dimakssud 

adalah penilaian atas keyakinan akan kemampuannya danpotensi yang ada dalam 

diri wirausaha. 

6.  Percaya atas kemampuan mengembangkan rencana 

Percaya atas kemampuan mengembangkan rencana yang dimaksud adalah 

penilaian atas keyakinan akan kemampuannya dalam penyusun manajemen 

kinerja dan peluang usaha. 

 

2.1.5  Karakter Wirausaha 

  Menurut Baharuddin (2009: 193) “Karakter adalah suatu keadaan jiwa 

yang tampak dalam tingkah laku dan perbuatan sebagai akibat pengaruh 

pembawaan dan lingkungan”. Dengan kata lain, karakter tergantung pada 

kekuatan dari luar (eksogen). Jadi, karakter individu dipengaruhi oleh pembawaan 

dan lingkungan. Karakter dapat diubah dan dididik.Pada umumnya seorang 

wirausaha adalah mereka yang berpotensi untuk berprestasi dan mempunyai 

motivasi yang besar untuk maju. Seorang wirausaha berusaha mandiri untuk 

menolong dirinya dan bahkan orang lain untuk mengatasi masalah hidup. 

Karakteristik dan watak berikut memberikan sebuah profil dariseorang wirausaha. 

 

2.1.6 Indikator Karakter Wirausaha  

Menurut Wahyudi (2012: 47-48) terdapat tujuh  dimensi karakter 

wirausaha, yaitu: 

1.  Passion (Semangat) 

 Memiliki antusiasme dan kecintaan atas apa yang dilakukan. Sehingga seseorang 

merasa lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. 

2.  Independent (Mandiri) 

Seseorang yang mempunyai karakter wirausaha harus mandiri. Artinya mampu 

bertindak sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain dalam menentukan pilihan 

dan pengambilan keputusan. 
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3. Market sensitivity (Peka terhadap pasar) 

Artinya peka terhadap situasi dan kondisi pasar sehingga mampu memanfaatkan 

setiap peluang yang muncul, bahkan menciptakan peluang. 

4. Creative & Innovative (Kreatif dan inovatif) 

Seorang wirausaha memiliki rasa ingin tahu yang besar, daya  imajinasi yang 

kuat, mampu memunculkan ide yang original dan mewujudkannya. 

5. Calculated risk taker (Memperhitungkan resiko) 

Artinya selalu memperhitungkan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Selain itu karakter seorang 

wirausaha adalah mampu memutuskan untuk tetap melangkah jika kemungkinan 

gagalnya tidak terlalu besar. 

6. Presistent (Gigih) 

Presistent dapat diartikan gigih, tekun, tidak mudah putus asa,dan selalu 

bersemangat dalam usaha demi tercapainya tujuan. 

7. High Ethical Standart ( Standar Etika Tinggi) 

Selalu mengacu, memperhatikan dan mempertimbangkan etika dalam 

pengambilan keputusan dan usaha dalam mencapai tujuan. 

 

2.1.7 Minat Berwirausaha 

 Menurut Slameto (2010: 180) “Minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara 

diri sendiri dengan sesuatu di luar diri semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut semakin besar minat”. Menurut Alma (2011: 24) “Wirausaha adalah 

orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan 

barang dan jasa baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 

mengolah bahan baku”. 

 Dari pengertian tentang minat dan wirausaha di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa minat berwirausaha merupakan pemusatan perhatian pada 

wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan mempelajari, 

mengetahui dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. Serta mempunyai 
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perasaan senang dan mempunyai keinginan untuk terlibat dalam kegiatan 

pengambilan resiko, untuk menjalankan bisnis atau usaha sendiri dengan 

memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada, dan menciptakan bisnis baru 

dengan pendekatan inovatif.  

 

2.1.8 Indikator Minat Berwirausaha 

Indikator minat (berwirausaha) adalah sesuatu yang dapat menggambarkan 

seseorang memiliki minat untuk berwirausaha. Menurut Djamarah ( 2011: 191), 

Minat seseorang diekspresikan melalui:  

1. Rasa suka dan ketertarikan terhadap sesuatu yang diminati 

Seseorang yang memiliki perasaan suka dan tertarik terhadap wirausaha, maka 

seseorang tersebut tersebut akan terus mempelajari wirausaha dengan senang 

tanpa ada paksaan.  

2. Keinginan seseorang untuk mewujudkan sesuatu yang diminati 

Rasa ketertarikan seseorang terhadap dunia wirausaha mengakibatkan keinginan 

untuk mempunyai sebuah usaha dengan menerima segala konsekuensinya.  

3. Perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminatinya  

Seseorang yang memiliki minat pada dunia wirausaha, akan lebih memperhatikan 

hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut tersebut dan mengesampingkan selain 

obyek yang diminatinya. 

4. Partisipasi dan keaktifan dalam kegiatan yang berhubungan dengan 

sesuatu yang diminati 

Minat seseorang akan wirausaha yang membuat orang tersebut senang dan tertarik 

untuk terlibat aktif melakukan atau mengerjakan kegiatan tersebut. 

 

2.1.9 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Menurut Harti dkk. (2019:2) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha sebagai berikut: 

1. Pendidikan Kewirausahaan 

Seseorang yang telah menerima Pendidikan Kewirausahaan akan memiliki ilmu 

berwirausaha sehingga dengan pemahaman ilmu tersebut akan berpengaruh 
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terhadap minat berwirausaha. Pengetahuan yang didapat selama perkuliahan 

tertutama mata kuliah kewirausahaan yang berupa teori dan praktik dapat menjadi 

bekal untuk berwirausaha dan dapat dijadikan bahan pertimbangan mahasiswa 

untuk menentukan masa depan. 

2. Ekspektasi Pendapatan 

Ekspektasi pendapatan adalah harapan seseorang akan pendapatan yang 

diperolehnya dari kegiatan usaha ataupun bekerja. Seseorang dengan ekspektasi 

pendapatan yang lebih tinggi daripada bekerja menjadi karyawan merupakan daya 

tarik untuk menjadi wirausaha. 

3. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seseorang dalam kehidupanya. 

Menjadi seorang wirausaha tidak lepas dari dukungan orang tua atau keluarganya, 

apabila keluarga memberi dukungan serta pengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha maka seseorang akan memiliki minat berwirausaha, begitupun 

sebaliknya. 

 

2.2 Penelitiian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian 

Terdahulu 

Judul Hasil Penelitian 

1 Nurul Fauziyah 

(2018) 

Pengaruh Pengetahuan 

Kewirausahaan, Self 

efficacy dan karakter 

wirausaha terhadap minat 

berwirausaha (studi kasus 

pada mahasiswa 

Administrasi Bisnis Fisip 

Unmul angkatan 2015 dan 

2016 ) 

Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa 

variabel pengetahuan kewirausahaan, self 

efficacy dan karakter wirausaha berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha. Hasil 

uji t (parsial) menunjukkan pengetahuan 

kewirausahaan berpengaruh positif dan 

signifikan, self efficacy berpengaruh positif 

dan  signifikan dan karakter wirausaha 

berpengaruh positif dan signifikan pada minat 

berwirausaha. Karakter wirausaha merupakan 

variabel yang paling dominan berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha pada 
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mahasiswa  Administrasi Bisnis Fisip Unmul 

angkatan 2015 dan 2016 

2 Muchammad Arif 

Mustofa (2014) 

Pengaruh Pengetahuan 

Kewirausahaan, self 

efficacy dan karakter 

wirausaha terhadap minat 

berwirausaha pada siswa 

kelas XI SMK Negeri 1 

Depok Kabupaten Sleman 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

Terdapat pengaruh positif dan signifikan 

pengetahuan kewirausahaan, self efficacy, dan 

karakter wirausahasecara bersama-sama 

terhadap minat berwirausaha. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 

22,832 (p < 0,05). Koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,533 atau 53,3%. 2) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung 

sebesar 2,367 (p < 0,05). 3) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan pengaruh self 

efficacy terhadap minat berwirausaha. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 

2,061 (p < 0,05). 4) Terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pengaruh karakter wirausaha 

terhadap minat berwirausaha. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 

4,393 (p < 0,05).  

3 Harti Oktarina, Eka 

Adnan Agung dan 

Sitti Hajar Aswad 

(2019) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat 

Berwirausaha (Studi Kasus 

Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Stkip 

Pembangunan Indonesia) 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Lingkungan Keluarga berpengaruh positif 

terhadap Minat berwirausaha yang 

ditunjukkan dari nilai signifikan 0,036 lebih 

besar dari nilai alpha (0,05). Nilai R Square 

sebesar 0,186 yang memiliki persentase 

interpretasi sebesar 18,6% Minat 

Berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi STKIP Pembangunan Indonesia 

dipengaruhi oleh Lingkungan Keluarga, 

sedangkan sisanya sebesar 81,4% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini 

4 Flora 

Puspitaningsih 

Pengaruh Efikasi Diri Dan 

Pengetahuan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) 

Efikasi diri berpengaruh tidak positif terhadap 
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 ( 2014) Kewirausahaan Terhadap 

Minat Berwirausaha 

Melalui Motivasi 

motivasi ; (2) efikasi diri berpengaruh 

terhadap minat; (3) pengetahuan 

kewirausahaan berpengaruh terhadap 

motivasi; (4) pengetahuan 

kewirausahaantidak berpengaruh terhadap 

minat ; (5) Motivasi berpengaruh terhadap 

minat; (6) Motivasi tidak berfungsi sebagai 

variabel mediasi pada pengaruh efikasi dan 

(7) Motivasi berfungsi sebagai variabel 

mediasi pada pengetahuan kewirausahaan 

terhadap minat wirausaha. 

 

 

 

 

2.3  Kerangka Berpikir  

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat berwirausaha  

Pengetahuan kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk 

menghasilkan sesuatu yang baru melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif, 

sehingga dapat menciptakan ide-ide atau peluang dan dapat dimanfaatkan dengan 

baik maka akan memperoleh keuntungan lebih besar. . Menurut Hisrich ( 2008) 

dalam Sarwono dan Nugroho (2013) “ Pengetahuan Kewirausahaan adalah 

dasar dari sumber daya kewirausahaan yang terdapat didalam diri 

individu”. Penelitian terdahulu Mustofa (2014), Fauiziyah ( 2018), 

Puspitaningsih (2014) “terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha”. Jadi kesimpulannya adalah 

pengetahuan kewirausahaan yang dimiliki seseorang mempengaruhi tumbuhnya 

minat berwirausaha. 

 

2.3.2 Pengaruh Self Efficacy terhadap Minat Berwirausaha  

Self efficacy merupakan rasa percaya diri atau keyakinan diri yang dimiliki 

seseorang sehingga dapat menguasai suatu situasi dan menghasilkan berbagai 

hasil yang bernilai positif dan bermanfaat. Menurut Laura ( 2010: 152) “Self 
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efficacy adalah keyakinan seseorang sehingga dapat menguasai suatu situasi 

dan menghasilkan berbagai hasil yang bernilai positif dan bermanfaat”. 

Setiap individu memiliki efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda 

tergantung pada kemampuan yang menuntut, kehadiran orang lain atau saingan, 

keadaan fisiologis dan emosional seperti cemas, murung, lelah, dan lain 

sebagaianya. Penelitian terdahulu Mustofa (2014), Puspitaningsih (2014), 

Fauiziyah ( 2018), Saraih et. all ( 2017 ), Restepo et.all(  2018 ) “ Self efficacy 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha”. Jadi 

kesimpulannya adalah Self efficacy atau keyakinan diri telah mempengaruhi 

mahasiswa, terutama dalam bidang kewirausahaan sehingga dapat mendorong 

perilaku yang menghasilkan pencapaian yaitu minat untuk berwirausaha. 

 

2.3.3 Pengaruh Karakter Wirausaha terhadap Minat Berwirausaha 

Karakter Wirausaha sangatlah penting dan dibutuhkan oleh seorang 

wirausaha, karena seorang wirausaha adalah yang mempunyai kepribadian 

unggul. Kepribadian unggul dapat diartikan karakteristik wirausaha yang positif. 

Karakter wirausaha diantaranya passion, independent, marketsensitivity, creative 

& innovative, calculated risk taker, persistent, dan high ethical standart. Menurut 

Suryana dan Bayu (2010:54) “Karakter Wirausaha merupkan tabiat; watak; 

sifat-sifat kejiwaan; akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain”. Penelitian terdahulu  Mustofa (2014), Fauziyah (2018)  “ 

terdapat pengaruh positif dan signifikan karakter wirausaha terhadap minat 

berwirausaha”. Jadi ketika seorang wirausaha memiliki sebagian besar sifat-sifat 

yang positif sesuai dengan karakteristik seorang wirausaha, maka orang tersebut 

akan lebih tertarik untuk menjadi seorang wirausaha 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

Pengetahuan 

Kewirausahaan 

(X1) 

Self Efficacy 

(X2) 

Minat Berwirausaha 

(Y) 
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2.4 Rumusan Hipotesis  

Berdasarkan kerangka konseptual dan penelitian terdahulu yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka diajukan hipotesis: 

H1:Pengetahuan Kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwirausaha 

H2:Self efficacy berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha  

H3:Karakter wirausaha berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha  

H4 :Pengetahuan kewirausahaan, self efficacy, dan karakter wirausaha berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha 
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   BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis  Penelitian 

           Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih” (Sugiyono, 2010:100). 

Adapun variabel yang dihubungkan dalam penelitian ini adalah pengetahuan kewirausahaan 

(X1), Self Efficacy (X2) dan Karakter Wirausaha (X3) terahadap Minat Berwirauasaha (Y). 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan. Waktu 

penelitian dilakukan mulai Maret 2019 sampai dengan Desember 2019. 

 

3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

 Menurut sugiyono (2012:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas HKBP Nommensen yang sudah 

mengambil mata kuliah kewirausahaan angkatan 2016. Alasan memilih angkatan ini adalah 

angkatan 2016 memungkinkan untuk dijadikan populasi dikarenakan jumlah mahasiswa yang 

aktif masih banyak dan sudah mengambil matakuliah kewirausahaan. 

 

3.3.2 Sampel  

Menurut Sugiyono (2012:116) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam melakukan pengambilan sampel peneliti memilih 

teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik probability sampling dengan cara 

proportionate stratified random sampling. Alasan memillih cara ini adalah untuk generalisasi. 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Mahasiswa Yang Sudah Mengambil Mata kuliah Kewirausahaan 

Fakultas Jumlah Mahasiswa 
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Hukum 169 Orang 

Pertanian 44 Orang 

Ekonomi 558 Orang 

Peternakan 35 Orang 

Psikologi 63 Orang 

FKIP 137 Orang 

Teknik 84 Orang 

Total  1090 Orang  

Sumber: Dari Setiap FakultasUniversitas HKBP Nommensen Medan (2019) 

 

Berdasarkan jumlah populasi tersebut, ditentukan jumlah sampel dengan rumus slovin. 

n =  

Dimana : n = Ukuran sampel 

  N = Jumlah Populasi 

  e = Presentase Kelonggaran ketelitian yang ditoleransi (10%) 

Sehingga ukuran sampel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 n =  = 91,59 

Dengan perhitungan diatas maka penulis memakai jumlah sampel sebesar 91,59 yang 

dibulatkan menajdi 92 sampel. Kemudian untuk memperoleh sampel tiap prodi dihitung dengan 

menggunakan teknik probability sampling dengan cara proportionate stratified random sampling 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : ni= Jumlah Sampel Unit 

  Ni= Populasi Unit 

  N= Populasi 

  n = Sampel Keseluruhan  

Berdasarkan pada rumus diatas, maka jumlah sampel tiap prodi dapat kita lihat 

pada tabel 3.2 dibawah ini : 

)1( 2Ne

N

+

( )2
1,010901

1090

+
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Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Berdasarkan Prodi 

Fakultas Jumlah Mahasiswa Jumlah Sampel 

Hukum 169  14 

Pertanian 44  4 

Ekonomi 558  47 

Peternakan 35 3 

Psikologi 63  5 

FKIP 137  12 

Teknik 84  7 

Total  1090  92 

Sumber: Diolah oleh Penulis (2019) 

 

  

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuisioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mengambil dari data-data yangn sudah ada 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitan ini. 

 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Dimensi Skala 

Pengukuran 

Pengetahuan 

Kewirausahaan 

(X1) 

Pengetahuan Kewirausahaan 

dioperasionalisasikan  sebagai  

keseluruhan apa yang diketahui 

1)Pengetahuan dasar 

kewirausahaan,  

2) Pengetahuan ide dan 
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tentang segala bentuk informasi 

yang diolah dan berproses dalam 

ranah kognitif berupa ingatan dan 

pemahaman tentang cara berusaha 

sehingga menimbulkan keberanian 

mengambil resiko secara rasional 

dan logis dalam menangani 

sebuah usaha.  

Sumber : Iswandari  dalam 

puspitaningsih (2014) 

peluang usaha 

3) Pengetahuan tentang 

aspek-aspek usaha  

Dengan indikator: 

Kebaruan, Kuantitas, 

Tacitness 

 

Skala Ordinal 

Self Efficacy 

(X2) 

Efikasi diri dioperasionalisasikan 

sebagai persepsi keyakinan 

mahasiswa mampu menjadi 

seorang  wirausaha . 

 

Sumber : Esfandiar dalam Sitinjak 

Imelda dan Sinaga Ester (2019) 

1) Percaya atas 

kemampuan 

mentoleransi 

perubahan 

2) Percaya atas 

kemampuan merespon 

peluang 

3) Percaya atas 

kemampuan 

menghasilkan ide 

4) Percaya atas 

kemampuan 

menciptakan produk 

5) Percaya atas 

kemampuan memiliki 

keahlian dan 

kapabilitas 

6) Percaya atas 

kemampuan 

mengembangkan 

rencana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Ordinal 

Karakter 

Wirausaha 

(X3) 

Karakter wirausaha 

dioperasionalisasikan  sebagai 

persepsi mahasiwa mengenai ciri-

ciri yang harus dimiliki untuk 

menjadi seseorang menjadi 

wirausaha .  

1)Passion 

2)Independent 

3)Market Sensivity 

4) Creative & 

Innovative 

5)Calculated risk taker 

 

 

 

Skala Ordinal 
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Sumber : Wahyudi (2012 :47) 6) Persistent 

7) High Ethical 

Standart 

Minat 

Berwirausaha (Y) 

 

Minat berwirausaha 

dioperasionalisasikan sebagai 

persepsi seorang mahasiswa 

mengenai keinginan untuk 

menjadi seorang  

 

 

 

 

 

Sumber: Djamarah ( 2011: 191) 

1) Rasa suka dan 

ketertarikan terhadap 

sesuatu yang diminati 

2) Keinginan seseorang 

untuk mewujudkan 

sesuatu yang diminati 

3) Perhatian yang lebih 

besar terhadap sesuatu 

yang diminatinya 

4) Partisipasi dan 

keaktifan dalam 

kegiatan yang 

berhubungan dengan 

sesuatu yang diminati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala Ordinal 

 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dengan metode survei, kusioner digunakan sebagai instrument penelitian, yang di adopsi 

dari artikel-artikel ilmiah. Setiap indikator pertanyaan menggunakan skala ordinal 1-6 dengan 

keterangan berurutan dari 1-6 antara lain Sangat Setuju, Tidak Setuju, Cenderung Tidak Setuju, 

Cenderung Setuju, Setuju, Sangat Tidak Setuju. Skala genap digunakan bertujuan untuk 

menghindari kecenderungan responden menjawab ragu-ragu atau netral (nilaitengah). Indikator 

tersebut harus dapat diukur dan merefleksikan variabel laten dari konstruk penelitian sehingga 

disebut variable teramati (observased). 

 

3.7 Uji validitas dan Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapat dari penelitian 

dengan cara kuisioner merupakan data yang valid atau tidak. Dalalm penelitian digunakan 
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kriteria pengujian dengan menggunakan program SPSS for windows dengan kriteria sebagai 

berikut: 

a. Jika rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikan 0,05, maka pernyataan- pernyataan yang digunakan 

dalam kuisioner dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung  ≤ rtabel dengan taraf signifikan 0,05 , maka pernyataan- pernyataan yang digunakan 

dalam kuisioner dinyatakan tidak valid. 

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang 

digunakan teteap konsisten jika dilakukan pengukuran ulang. Pengukuran dilakukan dengan 

SPSS for windows dengan uji statistik cronbach aplha dengan kriteria:  

a. Jika ralpha > 0,60 maka dinyatakan reliabel. 

b. Jika ralpha < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas bertujuan untuk menunjukkan simteris tidaknya distribusi dat. Uji 

normalitas akan dideteksi melalui analisa grafis yanng dihasilkan melalui perhitungan regresi 

dengan SPSS. Dasar pengambilan keputisan yaitu: 

1. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

model tersebut tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Alat uji normalitas dengan kolgomorov-smirnovof fit , digunakan untuk mengetahui 

apakah distribysi dalam nilai sampel sesuai dengan distribusi teoritis tertentu, misalnya 

normalitas data. Normalitas dapat diketahui dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

kolgomorov-smirnov pada alpha sebesar 5 %. Jika nilai signifikansi daari pengujian kolgomorov-

smirnov lebih besar dari 0,005 berarti data normal. 

 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 
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 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Model regresi yanng baik adalah homokedasitas atau dengan 

kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

3.8.3 Uji Autokolerasi 

Uji autokolrelasi biasanya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya, biasanya menggunakan 

uji Durbin Watson. Deteksi autokorelasi dengan melihat besarnya Durbin Watson. Secara umum 

dapat diambil patokan : 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diataas +2 berarti ada autokorelasi negative. 

 

3.8.4 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear 

diantara variabel bebas dalam model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolineritas 

dilakukan dengan melihat nilai VIF dan Tolerance. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,000 dan 

nilai Tolerance  lebih dari 0,100 maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak 

terdapat masalah multikolinearitas. 

 

3.9 Metode Analisis Regresi Linear Berganda 

 Metode analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besarnya 

pengaruh antara Pengetahuan Kewirausahaan (X1), Self Efficacy (X3), Dan Karakter Wirausaha 

(X3) terhadap Minat Berwirausaha (Y). Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi 

linear berganda dengan persamaan umum: 

  Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana :  Y= Minat Berwirausaha 

  a = Konstanta 

  b1, b2, b3 = Koefisien regresi 

  X1 = Pengetahuan Kewirausahaan 
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  X2 = Self Efficacy 

  X3 = Karakter Wirausaha 

 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1 Uji Parsial (Uji t)  

 Uji t menganalisis seberapa besar pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat, maka digunakan probability 5% ( α = 0,05 ) 

H0 : β0 > 0 i = 1,2 

 Artinya bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 

variabel bebas (Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy, dan  Karakter Wirasuaha) terhadap 

variabel terikat (Minat Berwirausaha). 

H1 : βi > 0 i = 1,2 

 Artinya bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel 

bebas (Pengetahuan Kewirausahaan, Self Efficacy, dan  Karakter Wirasuaha) terhadap variabel 

terikat (Minat Berwirausaha). 

Adapun kriteria pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut: 

H0 diterima jika thitung < ttabel pada α = 5% 

H0 ditolak jika thitung < ttabel pada α = 5% 

 

 

 

3.10.2 Uji Simultan (Uji-F) 

           Untuk melihat pengaruh variabel Pengetahuan Kewirausahaan (X1), Self efficacy (X2), 

dan karakter wirausaha (X3)  terhadap Minat Berwirausaha (Y) digunakan uji-F. Bentuk 

pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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H0 : b1, b2, b3= 0 

Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) 

dan self efficacy  (X2), dan karakter wirausaha (X3) secara bersama-sama terhadap variabel 

minat berwirausaha (Y). 

H1 : b1, b2 , b3 ≠ 0 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) dan 

self efficacy (X2) dan karakter wirausaha (X3) secara bersama-sama terhadap variabel minat 

berwirausaha (Y). 

         Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel pada α = 5% 

H0 diterima jika Fhitung > Ftabel pada α = 5% 

 

3.11 Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien determinasi adalah perangkat yang tujuannya adalah untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas (pengetahuan kewirausahaan, 

self efficacy, dan karakter wirausaha) terhadap variabel terikat (Minat Wirausaha). 
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