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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

 1. Penelitian oleh Ristri Octaviana Permana Putri (2012) 

 Penelitian untuk Tesis yang berjudul Pengaruh Faktor Kepribadian dan 

Lingkungan Eksternal Terhadap Minat Berwirausaha. Penelitian ini dilakukan 

pada siswa SMAN 10 Malang yang mengikut Youth Entrepreneurship 

Program atau program kewiraushan muda. Penelitian ini dilakukan pada 48 

siswa peserta Youth Entrepreneurship Program. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah eksplanatori dengan pendekatan deskriptif dan teknik 

pengumpulan data dengan skala Likert. Variabel yang diangkat yaitu Faktor 

Kepribadian dan Faktor Lingkungan sebagai variabel bebas dan Minat 

berwirausaha sebagai variabel terikat. 

Hasil penelitiannya kepribadian dan lingkungan eksternal secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha siswa 

peserta Youth Enhtrepreneurship Program. Kepribadian berpengaruh secara 

parsial terhadap minat berwirausaha siswa peserta Youth Entrepreneurship 

Program. Hal ini berarti bahwa lingkungan eksternal tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat berwirausaha siswa peserta Youth Entrepreneurship 

Program. Namun walaupun tidak berpengaruh secara signifikan, lingkungan 

eksternal tetap tidak boleh diabaikan. Kepribadian terbukti memiliki pengaruh 
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dominan terhadap minat berwirausaha siswa peserta Youth Entrepreneurship 

Program. Kepribadian yang mempengaruhi minat berwirausaha ini terdiri dari 

need for achievement atau kebutuhan berprestasi, locus of control atau lokus 

kendali, dan self efficacy atau efikasi diri. Self efficacy atau efikasi diri 

memiliki peran yang tinggi dibandingkan indicator yang lain. 

 

2.Penelitian oleh Rudi (2010) 

Penelitian untuk Tesis yang berjudul Analisis Faktor Kepribadian, 

Lingkungan, dan Demografis Terhadap Minat Kewirausahaan  Mahasiswa 

Srata Satu Universitas Sumatera Utara ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisa pengaruh variabel kepribadian, lingkungan dan demoggrafis 

terhadap variabel minat kewirausaahaan, mengetahui dan menganalisa 

pengaruh variabel kebutuhan akan prestsi dan efikasi diri terhadap variabel 

kepribadian, mengetahui dan menganalisa pengaruh variabel ketersediaan 

informasi kewirausahan, akses kepada modal dan kepemilikan jaringan sosial 

terhadap variabel lingkungan pada mahasiswa Strata-1 Universitas Sumatera 

Utara. 

Jenis penelitian yang dilakukan adaalah melalui survey. Populasi 

penelitian adalah seluruh mahasiswa Strata-1 Universitas Sumatera Utara 

yang menjadi program mahasiswa wirausaha tahun 2009. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini sejumlah 100 orang. Pengumpulanj data menggunakan 

daftar pertanyaan, wawancara dan studi dokumentasi. Daftar pertanyaan 
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menggunakan skala Likert 5 skala. Data dianalisis dengan menggunakan 

analisis jalur dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau sebesar 5%. 

Hasil penelitian menemukian bahwa variabel kepribadian, lingkungan 

dan demografis secara serempak berpengaruh terhadap minat kewirausahaan 

mahasiswa. Variabel yang paling dominan adalah variabel kepribadian. Dari 

penelitian ini diperoleh besar koefisien determinasi sebesar 0.481 artinya 

variabel kepribadian, lingkungan dan demografis mampu menjelaskan 

variabel minat kewirausahaan mahasiswa sebesar 48.1%. Variabel 

kepribadian dan lingkungan secara parsial berpengaruh terhadap minat 

kewirausahaan mahasiswa, sedangkan variabel demografis secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap minat kewirausahaan mahasiswa. 

 

3. Penelitian oleh Wahyu Purnama 

Purnama (2009) meneliti tentang pengaruh factor individu, 

lingkungan, dan sosial terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan 

manajemen Informatika AMIK YPT Purwakarta. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh factor individu, lingkungan, dan sosial 

terhadap minat berwirausaha baik secara parsial maupun simultan. Jenis 

penelitian untuk tesis ini bersifat deskriptif untuk pendekatan kuantitatif dan 

korelasional. Metode yang dilakukan adalah dengan survey dengan instrument 

kuesioner yang menggubakan skala likert dan Beda Semantik. Jumlah sampel 

yang diambil pada penelitian ini adalah 68 mahasiswa Jurusan manajemen 
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Informatika yang aktif pada tahun akademik 2008/2009. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah sensus atau sampling jenuh. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa factor individu 

bukanlah factor yang dominan dalam mempengaruhi minat berwirausaha. 

Factor lingkungan tidak berpengaruh signifikan dan berperan berlawanan, 

dalam arti keberadaan factor ini bertolak belakang dengan minat mahasiswa 

berwirausaha. Sedangkan factor sosial berpengaruh signifikan namun kecil 

terhyadap minat berwirausaha. Ketiga factor tersebut berpengaruh signifikan 

terhadap minat berwirausaha secara simultan. Dari variabel penelitian diatas 

diambil kontribusinya untuk menindaklanjuti penelitian yang akan dilakukan 

peneliti. 

 

B. Landasan Teori 

1.  Minat  

a. Pengertian Minat 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk 

memilih (Elisabeth B. Hurlock, 1999:114). Menurut Bingham dan Mac Daniel 

(dalam Munandir, 1997: 146), minat adalah kecenderungan orang untuk 

tertarik dalam suatu pengalaman dan untuk terus demikian itu. 

Kecenderungan itu tetap bertahan sekalipun seseorang sibuk mengerjakan hal 
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lain. Kegiatan yang diikuti seseorang karena kegiatan itu menarik baginya, 

merupakan perwujudan minatnya. 

Andi Mappiare (1994: 62) juga berpendapat bahwa minat adalah suatu 

perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari perasaan, harapan, 

pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan 

individu kepada suatu pilihan tertentu.  

Minat juga merupakan kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk 

tertarik kepada sekelompok hal tertentu (Guilford dalam Munandir, 1997: 

146). Sedangkan menurut Abd. Rahman Abror (1993: 112) minat 

mengandung unsur kognisi (logika), emosi (perasaan), dan konasi (kehendak). 

Unsur konasi dalam arti minat ini didahului oleh pengetahuan dan informasi 

mengenai objek yang dituju adalah minat tersebut. Unsur emosi terdapat 

karena dalam partisipasi atau pengalaman tertentu (rasa senang), sedangkan 

unsure konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yang 

diwujudkan dalam bentuk kemampuan dan hasrat untuk melakukan sesuatu 

kegiatan. Menurut Slameto (1995: 180), minat juga dapat diartikan sebagai 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan sesuatu 

hubungan antara dir sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar pula minat. Minat dapat 

diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih 
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menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula ditunjukkan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

suatu perasaan suka atau tertarik terhadap suatu objek di luar diri individu 

yang diikuti dengan munculnya perhatian terhadap objek tersebut yang 

mengakibatkan seseorang mempunyai keinginan untuk terlibat atau 

berkecimpung dalam suatu objek tersebut, karena dirasakan bermakna pada 

dirinya sehingga ada harapan dari objek yang dituju. 

 

 b.  Aspek Yang Mempengaruhi Minat Wirausaha  

Menurut Kreitner & Kinicki A. (2003) minat dipengaruhi oleh 

kepribadian.  Beberapa aspek yang mempengaruhi minat adalah Self-

estem,Self-efficacy, dan Locus of control. Menurut Hendro & Chandra W.W 

(2006), ada beberapa aspek yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk 

memilih jalur entrepreneur sebagai jalan hidupnya, yaitu : 

1. Individual/personal factor 

Merupakan pengaruh pengalaman hidup dari kecil hingga dewasa, 

baik oleh lingkungan ataupun keluarga. Contohnya : 

a. Pengaruh masa kanak-kanak 

b. Perkembangan saat dewasa 

c. Perspektif atau cita-citanya 
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2. Suasana Kerja 

Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulus orang 

atau pikirannya untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun, bila 

lingkungan kerja tidak nyaman, maka hal itu akan mempercepat seseorang 

memilih jalan kariernya untuk menjadi seorang pengusaha. 

3. Tingkat pendidikan 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka hal itu juga 

semakin tidak begitu berpengaruh terhadap keinginan dirinya untuk memilih 

pengusaha sebagai jalan hidupnya. Rata-rata justru tingkat pendidikan yang 

tidak terlalu tinggi yang menstimulus seseorang untuk memilih karirnya 

menjadi seorang pengusaha. 

4. Dorongan Keluarga 

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta 

mempercepat seseorang untuk mengambil keputusan berkarir sebagai 

entrepreneur, karena orangtua berfungsi sebagai konsultan pribadi,coach, dan 

mentornya. 

5. Lingkungan dan pergaulan 

Orang bilang bahwa untuk sukses, seseorangengan orang yang sukses 

harus bergaul dengan orang yang sukses agar tertular. Memang begitu adanya, 

karena bila anda bergaul dengan orang-orang yang malas, maka anda lama-

kelamaan juga akan menjadi malas. Begitu juga sebaliknya. 
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6. Personality (Kepribadian) 

Ada banyak tipe kepribadian, seperti controller, advocator, analytic, 

dan fasilitator. Dari tipe-tipe itu, cenderung mempunyai hasrat tinggi untuk 

memilih karir menjadi seorang penguasaha adalah controller dan advocator, 

tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak, karena semua bias asalkan ada kemauan. 

7. Prestasi pendidikan 

Rata-rata orangyang mempunyai prestasi yang tinggi justru punya 

keinginan yang lebih kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Hal ini didorong 

oleh sesuatu keadaan yang memaksa ia berpikir bahwa menjadi pengusaha 

adalah salah satu pilihan terakhir untuk sukses, sedangkan untuk berkarir 

didunia pekerjaan dirasakan sangat berat, mengingat persaingan yang sangat 

ketat dan masih banyak para lulusan yang berpotensi yang belum mendapat 

pekerjaan. 

8. Ingin lebih dihargai atau Self Esteem 

Posisi tertentu yang dicapai seseorang akan mempengaruhi arah 

karirnya. Sesuai dengan teori Malow, setelah seseorang terpenuhi keinginan 

sandan, pangan, dan papannya, maka kebutuhan yang ingin ia raih berikutnya 

adalah Self esteem, yaitu ingin lebih dihargai. 

9. Keterpaksaan dan keadaan 

Kondisi yang diciptakan atau yang terjadi, missal pemutusan 

Hubungan kerja (PHK), pension, menganggur atau belum kertja, akan dapat 
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membuat seseorang memilih jalan hidupnya menjadi entrepreneur, karena 

memang sudah tidak ada lagi pilihan untuknya. 

Mc Clelland(1995) yang dikutip oleh Utami (2007) menggolongkan 

dua aspek yang mempengaruhi minat untuk menjadi entrepreneur adalah 

sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor dari dalam individu (interen), meliputi : 

a. Motivasi 

Keberhasilan kerja menumbuhkan motif-motif untuk mendorong atau 

member semangat dalam perjalanan. Motif itu meliputi motif untuk kreatif 

dan inovatif  yang merupakan motivasi yang mendorong individu 

mengeluarkan pemikiran yang spontan dalam menghadapi sesuatu perubahan 

dengan member alternative yang berbeda dari yang lain. Motif yang lain yaitu 

motif untuk bekerja yang ada pada individu agar mempunyai semangat atau 

minat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta menjalankan tugas dalam 

pekerjaan. 

b. Pengalaman atau pengetahuan 

Kebutuhan akan pengalaman merupakan pengetahuan yang harus 

dicari sebanyak mungkin. Pengalaman merupakan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikuasai atau diketahui sebagai akibat dari perbuatan yang 

telah dilakukan sebelumnya selama jangka waktu tertentu. Entrepreneur yang 

berpengalaman mengelola usaha sebelumnya dapat melihat lebih banyak jalan 

untuk membuka usaha baru. 
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c. Kepribadian  

Kepribadian rapuh merupakan sesuatu yang negative pengaruhnya 

terhadap pekrjaan. Pribadi yang berhasil yaitu apabila seseorang dapat 

berhubungan secara baik serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya 

secara wajar dan efektif. 

 

2. Factor-faktor dari luar dirinya (eksteren), meliputi : 

a. Lingkungan keluarga  

Keadaan keluarga dapat mempengaruhi berhasil tidaknya seseorang 

dalam suatu usaha. Ketegangan dalam kehidupan keluarga akan menurunkan 

gairah kerja dan pekerjaan menjadi terganggu. Lingkungan keluarga yang 

harmonis dalam berinteraksi akan menunjukan kesuksesan serta mengarahkan 

tenaga kerjanya lebih efisien. 

b. Lingkungan tempat bekerja 

Lingkungan tempat dimana seseorang menjalani usahanya mempunyai 

pengaruh yang cukup penting dalam menjalankan usaha. Lingkungan ini 

dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu : 

1) Situasi kerja secara fisik 

Situasi kerja dinilai sebagai sarana atau lingkungan tempat untuk 

memulai usaha. Seorang entrepreneur deapat menciptakan pekerjaanya dalam 

situasi apapun melalui bakat dan ketrampilan yang dimiliki. Namun yang 



27 
 

 
 

utama bagi seorang entrepreneur adalah dapat mencari peluang atau 

mengambil inisiatif agar usahanya bias maju. 

2) Hubungan dengan mitra kerja 

Hubungan dengan teman sejawat atau teman kerja merupakan mitra 

yang dpat diijadikan pertimbangan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Selain 

itu dapat bekerja sama dalam mendukung atau memotivasi untuk dapat 

menyelesaikan kinflik dengan baik merupakan sesuatu yang mendasar dalam 

pekerjaan. 

Menurut Pendapat Riyanti(2003) yang dikutip oleh Utami (2007) 

menyatakan bahwa aspek-aspek yang mempengaruhi minat entrepreneurship 

adalah sebagai berikut : 

1. Aspek internal meliputi : 

a. Demografi 

Factor demografi merupakan factor yang penting dalam 

mempengaruhi seseorang agar memiliki minat untuk menjadi entrepreneur. 

Kondisi demografi yang ada dalam diiri seseorang dapat dipandang sebagai 

sesuatu yang mempengaruhi dalam keberhasilan usaha. Factor demografi ini 

meliputi usia, dimana usia kronologis adalah usia ketika seseorang memulai 

karir sebagai entrepreneur. 

Hurlock(1991) berpendapat bahwa perkembangan karir berjalan 

seiring dengan proses perkembangan manusia. Factor demografi yang lain 

yaitu pengalaman dimana dalam menjalankan usaha merupakan pendorong 
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yang terbaik keberhasilan, terutama usaha baru itu berkaitan dengan 

pengalaman usaha sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman tergantung pada 

diri pribadi bagaimana dapat mencari atau mengelola pengalaman yang 

diproleh. Entrepreneur yang berpengalaman mengelola usaha sebelumnya 

dapat melihat lebih banyak jalan untuk membuka usaha baru. Factor 

demografi yang terakhir yaitu pendidikan karena pengetahuan yang diproleh 

dari pendidikan formal tersebut terkait langsung dengan bidang usaha yang 

dikelola. Semakin banyak seseorang tertarik untuk belajar dalam duni 

pendidikan akan meningkatkan dalan usahanya. 

b. Kepribadian 

Karakteristik kepribadian individu sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. Seorang entrepreneur harus mempunyai jiwa pemimpin, 

siap mental untuk mengahadapi segala resiko dan tantangan dalam hidupnya. 

Kpribadian yang matang untuk dapat menghadapi masalah dengan pikiran 

terbuka adalah sikap yang baik bagi seorang entrepreneur. Kepribadian ini 

dibagi menjadi dua aspek yaitu ; 

1) Tipe Kepribadian 

a) Achiever ( Seseorang yang berprestasi) 

Entrepreneur yang bertipe achiever memiliki cirri-ciri yakni 

mempunyai kebutuhan akan prestasi dimana seseorang mendapat 

prestasi atas kemampuannya dalam persaingan, selalu ingin 

mengetahui hasil karyanya secara nyata dan dapat mengelola saran 
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dari orang lain. Seorang achiever juga mempunyai komitmen pribadi 

yang kuat dalam arti entrepreneur tipe ini mempunyai kepercayaan 

dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai pribadi atau rasa kesetiaan 

terhadap usaha pribadi. 

b) Supersales Person (seorang ahli penjualan) 

Tipe entrepreneur ini adalah mempunyai kemampuan berempati 

dengan memahami secara lebih mendalam kebutuhan orang lain, serat 

kemampuan memasarkan dengan mempengaruhi orang lain untuk 

dapat tertarik pada pekerjaanya bserta memiliki kemampuan sosialisasi 

yang baik. 

c) Real Managers (Seorang pemimpin) 

Real managers mempunyai cirri-ciri kebutuhan akan kepemimpinan 

yang merupakan kemampuan mengambil keputusan dan 

mempengaruhi orang lain melalui komunikasi langsung maupun tidak 

langsung dengan menggerakkan orang-orang agar menpunyai 

kesadaran mengikuti kehendaknya. Selain itu mempunyai kemampuan 

untuk bersaing yaitu kemampuan untuk menggerakkan usaha, 

memperbaiki untuk mendapat tempat atau kepercayaan yang lebih 

tinggi dimasyrakat. Persaingan tersebut tentunya dalam hal yang 

positif atau persaingan yang sehat, tidak mengakibatkan pertentangan 

baru dan dapat mengendalikan dalam berbagai situasi. 
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d) Ekspert Idea Generator (Ahli pengemuka ide/gagssan) 

Tipe ini mempunyai karakteristik keinginan untuk berinovasi yaitu 

apabila individu dapat memecahkan masalah dan menemukan jalan 

keluarnya, dapat mencari gagasan dalam waktu singkat, serta membuat 

perubahan dengan cara baru. Disamping itu dengan adanya keinginan 

untuk adaptif yang mempunyai gagasan-gagasan, mengatsi perubahan 

dalam jangka waktu panjang melalui perbaikan dan peningkatan 

efisiensi secara terarah dan terencana. 

 

2. Aspek eksternal meliputi 

a. Keluarga 

Keluarga merupakan salah satu interaksi yang utama dan 

pertama dalam kehidupan manusia. Keluarga meruapan peletak dasar 

bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Dorongan keluarga 

sangat berperan penting dalam menumbuhkan minat dalam diri 

seseorang untuk mengambil keputuan berkarir sebagai entrepreneur. 

Minat untuk menjadi entrepreneur. Akan terbentuk apabila keluarga 

memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut . 

Lingkungan keluarga sebagai salah satu aspek yang 

mempengaruhi minat  untuk menjadi entrepreneur  sesuai dengan 

pendapat dari Hendro & Chandra W.W (2006), Mc Clelland (1995), 

Riyanti (2003), Helmi & Rista (2006), Matondang (2006), serta 
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Surayaman (2006) yang menyebutkan bahwa lingkungan keluarga 

merupakan aspek yang sangat penting dalam pembentuk minat 

menjadi entrepreneur. 

Pekerjaan keluarga atau orangtua juga dapat memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan semangat entrepreneurship. Kondisi 

social ekonomi keluarga juga menentukan minat seseorang untuk 

menjadi entrepreneur. Lingkungan keluarga yang harmonis dalam 

berinteraksi akan menunjang kesuksesan dan mengharahkan tenaga 

kerja yang lebih efisien. Kondisi social ekonomi juga mempengaruhi 

kinerja seseorang dan keputusannya untuk menjadi entrepreneur. 

Kondisi social ekonomi keluarga juga mempengaruhi kinerja 

seseorang dan keputusannya untuk menjadi entrepreneur. Kondisi 

social ekonomi keluarga diambil dari perny ataan teori Mc 

Clelland(1995), Riyanti 92003), dan Hendro & Chandara W.W (2006). 

b. Pendidikan  

Penidikan yang dimiliki seseorang mempunyai pengaruh 

terhadap pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. 

Pendidikan tidak hanya mempengaruhi seseorang dalam melanjutkan 

usaha yang akan dijalaninya namun juga membantu dalam mengatsi 

masalah dalam menjalankan ushanya. Peranan pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap minat  untuk menjadi entrepreneur. Sekolah, 

universitas, seminar, pelatihan dan lain-lain sebagai fasilitator dalam 



32 
 

 
 

memotivasi, mengarahkan dan penyedia sarana prasarana dalam 

mempersiapkan sarjana yang mempunyai motivasi dalam mendirikan 

bisnis baru. Pihak pendidik juga berperan menjadi pemberi informasi 

tentang kesempatan apa yang didapat jika menjadi entrepreneur. 

Menurut Winarso (2003), entrepreneurship ini dapat 

ditimbulkan atau dibentuk pada diri seseorang melalui pendidikan atau 

pelatihan. Sekolah dan perguruan tinggi dinilai sebagai tempat  yang 

tepat untuk menyemaikan nilai-nilai entrepreneurship 

(kewirausahaan). Pendidikan dan atau pelatihan entrepreneurship 

adalah proses pembelajaran konsep dan skills untuk mengenali 

peluang-peluang yang orang lain tidak sanggup melihatnya, untuk 

memiliki insight, self-esteem  dan pengetahuan untuk bertindak 

sementara yang lain ragu-ragu. Termasuk didalamnya belajar 

mengenali peluang dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya untuk 

mengahdapi resiko dan memprakarsai bisnis baru. 

Pendidikan entrepreneurship yang diperoleh seseorang dapat 

sangat mempengaruhi minat seseorang dalam menjadi seorang 

entrepreneurship. Peran pendidikan sebagai fasilitator dalam 

memotivasi, mengarahkan dan penyedia sarana prasarana dalam 

mempersiapkan kewirausahawan yang mempunyai motivasi dalam 

mendirikan bisnis baru dan menjadi pemberi informasi tentang 

kesempatan apa yang akan didapat jika menjadi wirausahawan. 
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2.  Kepribadian  

a.  Pengertian Kepribadian 

Robbins (2003:126) menjelaskan kepribadian adalah  jumlah total cara 

individu bereaksi dan berinteraksi dengan lainnya. Fromm dalam Alma (2003) 

menyatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan kualitas psikis seseorang 

yang diwarisinya dan membuat orang tersebut menjadi unik dan berbeda 

dengan yang lainnya. Kepribadian bersifat unik dan konsisten sehingga dapat 

digunakan untuk membedakan antara individu yang satu dengan individu 

lainnya. Keunikan inilah yang menjadikan kepribadian sebagai variabel yang 

sering digunakan untuk menggambarkan diri individu yang berbeda dengan 

individu lainnya. Alisyahbana dalam Alma (2003) menyatakan bahwa 

kepribadian adalah keseluruhan karakteristik diri seseorang, bia berbentuk 

pikiran, perasaan, kata hati, tempramen dan watak. Seorang wirausaha yang 

sukses memiliki karakteristikkepribadian yang khusus yang membedakannya 

dari orang lain. 

Variabel kepribadian menurut Rottern (dalam Lefcourt, 1982) antara 

lain Locus of control, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu mampu 

tidaknya mengontrol nasip sendiri, dan Menurut Bandura (2009) karakteristik 

kepribadian yang mempengaruhi keinginan berwirausaha seseorang adalah 

Self efficacy. Menurut Robbins  (2003) locus of control, self efficacy termasuk 

faktor kepribadian. Sedangkan menurut Kreitner dan Kinicky (2003) 



34 
 

 
 

kebutuhan akan prestasi, locus of control, self efficacy termasuk yang 

mempengaruhi minat. 

Pentingnya variabel kepribadian juga oleh Sciber yang menyatakan 

bahwa keberhasilan seseorang yang ditentukan oleh pendidikan formal hanya 

sebesar 15% dan selebihnya (85%) ditentukan oleh sikap mental atau 

kepribadian orang tersebut (Alma, 2003). Muhyi (2007) menyatakan bahwa 

kepribadian yang mempengaruhi kewirausahaan adalah motif berprestasi, 

komitmen, nilai-nilai kepribadian, pendidikan dan pengalaman. 

Penelitian oleh Mazzarol et.al dalam Saud et. Al (2009) yang meneliti 

93 responden wirausaha di Australia Barat, menemukan bahwa factor 

kepribadian (sikap pribadi dan latar belakang responden ) mempengaruhi 

dorongan untuk mendirikan usaha. Hasil penelitian Nastiti, dkk (2010) yang 

membandingkan antara minat berwirausaha mahasiswa Cina diketahui bahwa 

minat berwirausaha mahasiswa Cina dipengaruhi oleh kebutuhan akan 

pencapaian, lokus kendali, efikasi pribadi, dan kesiapan instrument, 

sedangkan mahasiswa Indonesia oleh efikasi pribadi. 

1. Need for Achievment ( Kebutuhan Akan Prestasi ) 

Pengertian prestasi menurut Murray (dalam J. Winardi, 

2004):Melaksanakan tugas atau pekerjaan yang sulit. Menguasai, 

memanipulasi atau mengorganisasi objek-objek fiskal, manusia atau ide-ide 

untuk melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen 

mungkin sesuai kondisi yang berlaku. Mencapai perporman puncak untuk diri 
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sendiri. Mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain. Meningkatkan 

kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil” 

David McClelland (Robbins, 2001 : 173) dalam teorinya 

Mc.Clelland’s Achievment Motivation Theory atau teori motivasi prestasi 

McClelland juga digunakan untuk mendukung hipotesa yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini. Dalam teorinya McClelland 

mengemukakan bahwa individu mempunyai cadangan energi potensial, 

bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan tergantung pada kekuatan 

atau dorongan motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia.  

Teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan akan 

prestasi (achiefment), kebutuhan kekuasaan (power), dan kebutuhan afiliasi. 

Model motivasi ini ditemukan  diberbagai lini organisasi, baik staf maupun 

manajer. Beberapa karyawan memiliki karakter yang merupakan perpaduan 

dari model motivasi tersebut. 

a. Motif berprestasi  (n-ACH)  

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk sukses. 

Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan akan 

penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri inidividu yang 

menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang 

relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja 

mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. 
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n-ACH adalah motivasi untuk berprestasi , karena itu karyawan akan 

berusaha mencapai prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut bersifat 

realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan. Karyawan perlu 

mendapat umpan balik dari lingkungannya sebagai bentuk pengakuan 

terhadap prestasinya tersebut.  

b. Motif kekuasaan (n-pow)  

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak 

akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk 

mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Kebutuhan ini pada teori 

Maslow terletak antara kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri. McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan 

sangat berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi 

kepemimpinan. 

n-pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan memiliki 

motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter kuat 

untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. Ada juga motivasi 

untuk peningkatan status dan prestise pribadi. 

c. Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat (n-affil)  

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk 

mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan 
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dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi 

umumnya berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang 

tinggi. 

McClelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki 

kombinasi karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku 

karyawan dalam bekerja atau mengelola organisasi.  

Karakteristik dan sikap motivasi prestasi ala Mcclelland: 

a). Pencapaian adalah lebih penting daripada materi. 

b). Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih besar 

daripada menerima pujian atau pengakuan. 

c). Umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran sukses  (umpan 

balik yang diandalkan, kuantitatif dan faktual).  

Penelitian McClelland terhadap para usahawan menunjukkan bukti 

yang lebih bermakna mengenai motivasi berprestasi dibanding kelompok yang 

berasal dari pekerjaan lain. Artinya para usahawan mempunyai n-ach yang 

lebih tinggi dibanding dari profesi lain. 

Menurut ganursa (2003), terdapat dua motif dasar yang menggerakan 

perilaku seseorang, yaitu motif biologis yang berhubungan dengan kebutuhan 

untuk mempertahankan hidup dan motif social yang berhubungan dengan 

kebutuhan social. Menurut McDonald, terdapat tiga unsur yang berkaitan 

dengan motivasi yaitu :  
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1. Motif dimulai dari adanya perubahan energy dalam pribadi, misalnya  

adanya perubahan dalam system pencernaan dan menimbulkan motif 

lapar.  

2. Motif ditandai dengan timbulnya perasaan (effectif arousal), misalnya 

karena seseorang tertarik dengan tema diskusi yang sedang diikuti, maka 

dia akan bertanya.  

3. Motif ditandai dengan reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.  

 

2.  Locus of Control (Lokus Kendali) 

Locus of control merupakan suatu keyakinan mengenai sumber control 

dari penguat (reinforcement). Locus of control internal merupakan keyakinan 

bahwa penguat dihasilkan dari prilaku. Locus of control eksternal merupakan 

keyakinan bahwa penguat berada dibawah control dari orang lain atau 

keberuntungan (Rotter dalam Schultz,1994). 

Locus of control menurut Rotter (dalam Lefcourt, 1982) merupakan 

salah satu variabel kepribadian, yang didefinisikan sebagai keyakinan individu 

terhadap mampu tidaknya individu mengontrol nasib (destiny) sendiri. 

Selanjutnya Rotter (dalam Hyatt & Prawitt, 2001) menyatakan bahwa locus of 

control baik internal maupun eksternal merupakan tingkatan dimana seorang 

individu berharap bahwa reinforcement atau hasil dari prilaku mereka 

tergantung pada prilaku mereka sendiiri atau karakteristik personal mereka 
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Menurut Mazzarol et al. (1999) suatu penerimaan yang umum di 

literature bahwa semakin kuat sumber kendali dari individu, semakin besar 

pula tingkat dari tingkat dari keinginan berwirausaha. Stephen P. Robbins 

(1996) mendefinisikan locus of control sebagai keyakinan individu menguasai 

nasibnya sendiri (internal) sedangkan sisanya percaya bahwa hidup ditentukan 

oleh kemunjuran atau peluang (eksternal). Penelitian terhadap 3000 lelaki 

dewasa mengungkapkan bahwa locus of control mempunyai keterkaitan 

dengan kesuksesan dalam bekerja. Dalam riset yang sama yang dilakukan 

Andhrisani dan Nestle (1976), juga mengungkapkan terdapat bukti, bahwa 

kesuksesan di duni kerja berhubungan dengan harapan dari internal locus of 

control. Studi lain menunjukan bahwa locus of control menentukan dalam 

kesuksesan para remaja untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah 

dalam usaha untuk tidak menjadikan pengangguran (Porteus, 1997).  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa locus of control merupakan salah satru variabel kepribadian dari dalam 

diri individu dimana individu merasa yakin bahwa hasil dari perilaku atau 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya tergantung dari perilaku 

mereka sendiri atau karakteristik yang mereka miliki. 

 

3. Self Efficacy (Efikasi Diri) 

Karakteristik kepribadian yang dapat mempengaruhi keinginan 

berwirausaha seseorang adalah self efficacy. Karena dengan self efficacy yang 
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tinggi seseorang dapat langsung mengetahui hal-hal apa saja yang dapat 

dilakukan dalam menjalankan usaha, sehingga ia tidak selalu bergantung pada 

orang lain. Sebuah presepsi individu atas keyakinan diri memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap bagaimana dia akan bertindak dan bagaimana pengetahuan 

dan keterampilan yang ada akan digunakan dengan demikian orabg-orang 

bertindak sesuai dengan kepercayaan mereka tentang kemampuan mereka 

daripada sekedar didasarkan pada kenyataan yang ada pada kompetensi dan 

kemampuan (Bandura, 1997). 

Bandura dalam Chowdhury (2009) menyatakan bahwa efikasi diri 

adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan dan mendapatkan prestasi tertentu. Lebih lanjut Bandura 

menyatakan bahwa efikasi diri akan menentukan cara seseorang untuk 

berpikir, bertindak dan memotivasi diri mereka menghadapi kesulitan dan 

permasalahan . sukses atau gagalnya seseorang ketika melakukan tugas 

tertentu ditentukan oleh efikasi dirinya. Orang yang memiliki efikasi diri yang 

mereka hadapi, stabil emosinya, bersikap dan memiliki internal locus of 

control yang tinggi akan bisa menghadapi kegagalan dan hambatan yang 

meraka hadapi,stabil emosinya, bersikap dan memiliki internal locus of 

control yang tinggi. 

Cromie dalam indarti et al. (2008) menjelaskan bahwa efikasi diri 

mempengaruhi kepercayaan seseorang pada tercapai atau tidaknya tujuan 

yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut Cromie menyatakan bahwa efikasidiri 
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yang positif adalah keyakinan seseorang bahwa ia mampu mencapai pekerjaan 

atau prestasi yang dinginkannya. Tanpa adanya efikiasi diri seseorang tidk 

akan memiliki keinginan untuk melakukan prilaku tertentu. Penelitian yang 

dilakukan Boyd dan Vozikis Chowdhury (2009) menemukan adanya 

hubungan antara efikasi diri wirausaha dengan kegiatan  menjalankan 

wirausaha. 

Betz dan Hacket dalam Indarti et al. (2008) menjelaskan bahwa efikasi 

diri akan karir seseorang dapat menjadikan factor penting dalam penentuan 

apakah minat kewirausahaan seseorang sudah berbentuk pada tahapan awal 

seseorang memulai karirnya. Lebih lanjut Betz dan Hacket menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat efikasi diri seseorang pada kewirauahaan dimsa-masa 

awal seseorang dalam berkarir, semakin kuat minat kewirausahaan yang 

dimilikinya. 

 

3. Lingkungan 

Minat seseorang dalam suatu objek diawali dari perhatian seseorang 

terhadap objek tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Minat 

dapat berubah-ubah tergantung dari factor-faktor yang mempengaruhinya 

diantaranya adalah factor lingkungan. Menurur Carole Wade dalam buku 

Psikologi lingkungan berpengaruh terhadap minat. Lingkungan eksternal 

menurut Wilkie (2001) adalah sebagai suatu proses dari menguatnya sikap 
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dari individu didalam mengartikulasikan sumber-sumber informasi yang 

diperolehnya didalam melakukan analisis terhadap objek yang diamati seperti: 

1) Aspek budaya ( cultural aspect) yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, 

serta pandangannya pada pemilihan institusi pendidikan. 2) Starata social 

(social class) yang merupakan kemampuan secara ekonomi maupun status 

social, gaya hidup didalam menjastifikasi pendidikan. 3) Keluarga dan teman 

(family and friends) yang merupakan kelompok terdekat disetiap individu 

yang memiliki kemampuan didalam membentuk sikap. 4) Lingkungan bisnis 

(business environment) yang ditunjukan oleh pemahaman yang kuat terhadap 

reputasi individu. 

Menurut Lupiyopadi (2007) factor lingkungan yang mempengaruhi 

minat meliputi lingkungan keluarga lingkungan pendidikan dan lingkungan 

msyarakat. Indarti et al. (2008) menyatakan ada tiga factor lingkungan yang 

mempengaruhi  lingkungan wirausaha sukses yakni ketersediaan informkasi, 

akses pada modal dan kepemilikan jaringan social. Dewanti (2008) 

menyatakan bahwa kewirausahaan dipicu oleh factor pribadi , lingkungan dan 

sosiologi. Faktor lingkungan yang berpengaruh menurut Dewanti adalah 

peluang yaitu situasi yang menguntungkan, model peranan, aktivitas, pesaing 

dengan industry yang sama, incubator sebagai sumber ide, sumber daya alam 

dan manusia, teknologi dan kebijakan pemerintah. 

Penelitian oleh Mazzarol et al. (2009) menemukan bahwa factor 

lingkungan (factor sosial, ekonomi, politik dan perkembangan infrastruktur ) 
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mempengaruhi dorongan untuk mendirikan usaha. Zimmerer (2004) 

menyatakan bahwa factor lingkungan seperti factor ekonomi dan 

kependudukan, pergeseran dari ekonomi industry keekonomi jasa, kemajuan 

teknologi, perkembangan e-Commerce dan actor the world wide web, terbuka 

lebarnya peluang internasional dan perubahan gaya hidup masyarakat 

mempengaruhi minat kewirasuahaan. 

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

kewirausahaan secara garis besar dipengaruhi oleh dua factor yakni factor 

internal dan factor eksternal. Factor internal adalah factor yang timbul karena 

pengaruh dari dalam diri individu itu sendiri seperti kebutuhan akan 

pendapatan, harga diri, perasaan senang, dan lain-lain. Factor eksternal adalah 

factor yang mempengaruhi individu karena pengaruh dari luar dirinya sendiri 

yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan massyrakat, lingkungan 

internasional, perubahan teknologi, kondisi ekonomi, budaya dan sosial. 

Muhyi (2007) menyatakan bahwa variabel lingkungan mempengaruhi minat 

kewirausahaan, dari factor lingkungan adalah peluang, model peran dan 

aktivitas. 

 

a.  Lingkungan Keluarga 

Menurut Rosenblatt, de Mik, Anderson dan Johnson dalam Greve 

(2003) anggota keluarga memainkan peranan yang penting ketika seorang 

calon wirausaha merencanakan dan mendirikan usaha karena anggota 
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keluarga dan jaringannya selalu dilibatkan untuk dimintai bantuan dan 

dukungan. Penelitian yang dilakukan oleh McClelland dalam Muhandri 

(2002) di Amerika Serikat menunjukan bahwa 50% pengusaha yang menjadi 

sampel yang diambil secara acak dalam penelitiannya berasal dari keluarga 

pengusaha dan factor lingkungan keluarga mempengaruhi minat 

kewirausahaan. 

Penelitian McClelland didukung oleh penelitian Crant dalam Saud et 

al.(2009) yang menemukan fakta bahwa minat kewirausahaan dipengaruhi 

oleh factor kepemilikan bisnis oleh orang tua. Mathews dan Moser dalam 

Rudy (2010) juga menyatakan bahwa pengaruh keluarga sangat signifikan 

dalam mengembangkan minat kewirausahaan, hal ini terutama berlaku untuk 

laki-laki. Adanya model peran/role model juga merupakan factor yang 

menentukan minat kewirausahaan seseorang. 

Davidson and Honig dalam Marshall (2005) menemukan hubungan 

yang kuat antara kewirausahaan dan kepemilikan orang tua yang mempunyai 

bisnis. Dalam studi itu ditemukan bawha dukunbgan teman dekat atau 

tetangga didalam usaha juga mempunyai pengaruh positif pada minat 

kewirausahaan seseorang. Staw dalam Riyanti (2003) menemukan bukti kuat 

adanya hubungan antara minat kewirasuahaan dengan  profesi orang tua yang 

bekerja mandiri atau sebagi wirausaha.Pendapat Staw didukung boleh 

Duchesneau dalam Riyanti (2003) yang menyatakan bahwa wirausaha yang 

berhasil adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang juga wirausaha. 
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b.Lingkungan Sekolah 

Pada umumnya pengaruh lingkungan sekitar (fisik maupun sosial) 

bersifat pasif, dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan 

terhadap individu. Lingkungan hanya menberikan kesempatan-kesempatan 

atau peluang. Bagaimana individu mengambil kesempatan atau peluang 

tersebut tergantung pada yang bersangkutan.Tidak demikian halnya dengan 

pendidikan, terutama yang langsung berhubungan dengan kewirausahaan. 

Pendidikan dijalnkan dengan penuh kesadaran, mempunyai tujuan, target dan 

sasaran tertentu serta diberikan secara sistematis untuk mengembangkan 

potensi-potensi yang ada. Sekolah juga adalah salah satu sumber informasi 

yang dapat mempengaruhi minat kewiarausahaan seseorang. Pengaruh 

pendidikan terhadap perkembangan jiwa seseorang (termasuk jiwa wirausaha) 

sebenarnya berbeda dengan pengaruh eksternal yang lain. 

Soemanto (2002), menyatakan bahwa satu-satunya perjuangan atau 

cara uhntuk mewujudkan manusia yang mempunyai moral, sikap dan 

keterampilan wirauaha adalah dengan pendidikan. Dengan pendidikan, 

wawasan individu menjadi lebih percaya diri, bisa memilih dan mengambil 

keputusan yang tepat, meningkatkan kreativitas dan inovassi, membina moral, 

karakter dan intelektual, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

lain sehingga akhirnya mampu berdiri sendiri. Pendidikan juga berfungsi 

untuk membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih kuat dan tahan 
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hantaman.Kepribadian yang kuat merupakan salah satu modal pokok bagi 

seorang wirausahawan. 

Perlu diutarakan bawha yang dimaksud pendidikan adalah daya upaya 

untuk membantu perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia sehingga 

dengan demikian manusia dapat mengusahakan kehidupannya sendiri 

(soemanto, 2002). Fungsi pendidikan adalah memberikan kondisi yang 

menunjang perkembangan potensi dan kapasitas yang sudah ada. Pendidikan 

ini ada yang formal (yakni pendidikan melalui sekolah-sekolah sampai 

keperguruan tingggi), Non n Formal (melalui kursus-kursus) maupun informal 

(misalnya pendidkan orang tua dirumah ). Pendidikan wirausaha dapat 

ditempuh melalui ketiga jalur tersebut. 

 

c. Lingkungan Sosial 

Yang penting dalam perkembangan individu. Kenyataan yang banyak 

terjadi membenarkan teori ini. Seseorang yang tumbuh dilingkungan 

pedagang secara relative akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk 

menjadi pedagang. Demikian pula Teori Konvergensi (Walgito, 2004) 

menyatakan bahwa lingkungan sekitar mempunyai peranan individu lain yang 

tumbuh dilingkungan petani, nelayan, wirausaha, guru dan sebagainya. Secara 

garis besar lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkungan fisik 

dan lingkungan sosial. Lingkungan alam sekitar, misalnya keadaan tanah, 

perubahan musim, kekayaan alam dan sebagainya merupakan lingkungan fisik 
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yang bisa mempengaruhi perkembangan jiwa seseorang. Lingkungan alam 

yang berbeda akan mencetak individu yang berbeda pula. 

Jiwa kewirausahaan juga bisa tumbuh dan tumbuh berkembang karena 

pengaruh lingkungan fisik disekitarnyaa. Lingkungan sosial merupakan 

lingkungan dimana terjadi antara individu yang satu dengan yang lain. 

Lingkungan sosial ini ada yang primer dan ada yabg sekunder. Lingkungan 

primer terjadi bila diantar individu yang satu dengan yang lainnya  

mempunyai hubungan yang erat dan saling mengenal dengan baik, misalnya 

keluarga. Lingkungan demikian akan mempunyai pengaruh yang mendalam 

terhadap perkembangan individu . lingkungan sosial sekunder adalah suatu 

lingkungan dimana anatara individu yang ada didalmnya mempunyai 

hubungan dengan individu lainnya dimana pengaruh lingkungan ini relative 

tidak mendalam. 

 

 4. Kewirausahaan 

Kewirausahaan atau entrepreneur berasal dari bahasa Perancis 

entreprende yang artinya  to undertake yakni menjalankan, melakukan dan 

berusaha. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Richard Cantillon dan 

semakin popular ketika dipakai oleh ahli ekonomi Jean Baptise Say untuk 

menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber-sumber 

daya ekonomi dari tingkat produktivitas rendah ke tingkat produktivitas yang 
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lebih tinggi dan mengahasilakan lebih banyak lagi atau lebih produktif 

(Riyanti,2003). 

Dalam Bahasa Indonesia, kata entrepreneur  diartikan sebagai 

wirausaha yang merupakan gabungan dari dua kata yakni kata wira yang 

artinya gagah berani, perkasa dan usaha. Jadi wirausaha bererti orang yang 

gagah berani dan perkasa dalam usaha. Dengan kata lain wirausaha adalah 

kemampuan untuk berdiri sendiri, berdaulat, merdeka lahir batin, sumber 

peningkatan kepribadian, suatu proses dimana orang mengejar peluang, 

merupakan sifat mental dan sifat jiwa yang selalu aktif, dituntut untuk mampu 

mengelola, menguasai, mengetahui dan berpengalaman untuk memacu 

kreatifitas. 

Menurut Lupioyadi (2004) yang dimaksud dengan wirausaha adalah 

orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkannya untuk 

peningkatan kesejahteraan diri masyarakat dan lingkungannya. Kreatif bila ia 

memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengadakan 

sesuatu yang belum ada. Inovatif bila ia mampu membuat sesuatu yang 

berbeda dari yang sudah ada. Peran dari seorang wirausaha menurut Suryana 

(2003) secara umum memiliki 2 peran, yaitu: sebagai penemu dan sebagai 

perencana. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan produk 

baru, teknologi dan cara baru, ide-ide baru dan organisasi usaha baru. 

Sedangkan sebagai perencana, wirausaha berperan merancang usaha baru, 
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merencanakan strategi perusahaan baru, merencanakan ide-ide dan peluang 

dalam perusahaan.  

Menurut Winarso Drajat Widodo (2005), wirausaha adalah usaha atau 

bisnis yang selalu berusaha memindahkan segala sumber daya ekonomi dari 

wilayah yang kurang produktif ke wilayah yang lebih produktif untuk 

memperoleh penghasilan yang lebih besar, dan semakin besar. 

Banyak para ahli yang mendifinisikan tentang kewirausahaan dan 

wirausaha, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Hisrich dan Peters dalam Tunggal (2008) menyatakan bahwa 

kewirausahaan adalah proses membuat sesuatu yang baru dengan 

mempertimbangkan resiko dan balas jasa. 

2. Drucker dalam Suryana (2006) menyatakan bahwa kewirausahaan 

adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

3. Prawirokusumo dalam Suryana (2006)menyatakan bahwa 

wirausaha dalah mereka yang melakukan usaha-usaha kreatif dan 

inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber 

daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. 

4. Scarborough dan Zimmerer dalam Tunggal (2008) menyatakan 

wirausaha sebagai orang yang melakukan reformasi atau 

merevolusioner pola produksi dengan menggunakan penemuan 

atau teknologi yang belum dicoba untuk memproduksi komoditas 

baru atau memproduksi produk lama dengan cara baru 
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5. Drucker dalam tunggal (2008) menyatakan wirausaha sebagai 

orang yang memindahkan sumber-sumber ekonomi yang p-

roduktivitasnya rendah menjadi sumber-sumber ekonomi 

berproduktivitas tinggi. 

Meng dan Liang dalam Riyanti (2003) merangkum pendapat 

pandangan berbagai ahli dan mendifinisikan wirausaha sebagai : 

1. Seorang Inovator (Shumpeter) 

2. Seorang pengambil resiko atau a risk taker (yee) 

3. Orang yang mempunyai visi dan misi (Silver) 

4. Hasil dari pengalaman masa kanak-kanak (Kets De Vries ) 

5. Orang yang memiliki kebutuhan prestasi tinggi (Mc Clelland & 

Brockhaus) 

6. Orang yang memiliki locus internal of control (Rotter) 

Beberapa keuntungan menjadi wirausahawan menurut Buchari 

Alma(2000), yaitu 

1. Tercapai peluang- peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki 

sendiri 

2. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara 

penuh 

3. Terbuka peluang untuuk memperoleh anfaat dan keuntungan secara 

maksimal 
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4. Terbuka peluang untuk membantu masyrakat dengan usaha- usaha 

konkret.  

5. Terbuka peluang untuk menjadi bos minimal bagi dirinya sendiri. 

Perlu diingat bahwa kegiatan wirausaha akan menunjang ekonomi 

keluarga / pemerintah, baik industri dan perdagangan. Pertumbuhan industri 

yang diikuti kemajuan perdagangan akan melahirkan kesempatan kerja baru. 

Lapangan kerja baru ini akan menampung tenaga kerja baru, yang pada 

hakekatnya mengurangi pengangguran, mengatasi ketegangan sosial, 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memajukan ekonomi bangsa dan 

negara, pada akhirnya menentukan pula keberhasilan pembangunan nasional. 

 

5. Hubungan Kepribadian terhadap Minat Berwirausaha 

Fromm dalam Alma (2003) menyatakan bahwa kepribadian adalah 

keseluruhan kualitas psikis seseorang yang diwarisinya dan membuat orang 

tersebut menjadi unik dan berbeda dengan yang lainnya. Kepribadian bersifat 

unik dan konsisten sehingga dapat digunakan untuk membedakan antara 

individu yang satu dengan individu lainnya. Keunikan inilah yang menjadikan 

kepribadian sebagai variabel yang sering digunakan untuk menggambarkan 

diri individu yang berbeda dengan individu lainnya. Alisyahbana dalam Alma 

(2003) menyatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan karakteristik diri 

seseorang, bia berbentuk pikiran, perasaan, kata hati, tempramen dan watak 

http://www.unjabisnis.com/category/sosial
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Sedangkan Minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang 

untuk melakukan apa saja yang ingin dilakukan ketika bebas memilih Hurlock 

(1993). Minat tidak bersifat permanen namun bersifat sementara atau dapat 

berubah-ubah. Tampubolon (1993) mengemukakan bahwa minat adalah 

perpaduan antara keinginan dan kemauan yang berkembang jika ada motivasi. 

Hal ini senada juga dikemukakan oleh Sandjaja (2005) bahwa suatu akktifitas 

akan dilakukan atau tidak sangat tergantung sekali oleh minat seseorang 

terhadap aktivitas tersebut, disini Nampak bahwa minat merupakan motivator 

yang kuat untuk melakukan aktivitas. 

Minat sangat erat kaitannya dengan kepribadian. Pribadi yang 

mempunyai minat akan suatu hal yang  menjadi tujannnya  akan selalu 

termotivasi untuk mencapai tujuannya tersebut. Minat berwirausaha 

dipengaruhi beberapa factor diantaranya karakteristik kepribadian. 

Karakteristik kepribadian seperti efikasi diri dan kebutuhan akan prestasi 

merupakan predictor yang signifikan minat berwirausaha ( Indarti,2008). 

Dalam prilaku organisasi menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki 

(2003) minat dipengaruhi oleh faktor kepribadian seperti Locus of control, 

self-efficacy, dankeinginan untuk berprestasi. 

 

6. Hubungan Lingkungan terhadap Minat Berwirausaha 

Minat seseorang dalam suatu objek diawali dari perhatian seseorang 

terhadap objek tersebut. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh 
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dan berkembang sesuai dengan factor-faktor yang mempengaruhinya. Minat 

dapat berubah-ubah tergantung dari factor-faktor yang mempengaruhinya 

diantaranya adalah factor lingkungan. Menurur Carole Wade dalam buku 

Psikologi lingkungan berpengaruh terhadap minat. Lingkungan eksternal 

menurut Wilkie (2001) adalah sebagai suatu proses dari menguatnya sikap 

dari individu didalam mengartikulasikan sumber-sumber informasi yang 

diperolehnya didalam melakukan analisis terhadap objek yang diamati seperti: 

1) Aspek budaya ( cultural aspect) yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai, 

serta pandangannya pada pemilihan institusi pendidikan. 2) Starata social 

(social class) yang merupakan kemampuan secara ekonomi maupun status 

social, gaya hidup didalam menjastifikasi pendidikan. 3) Keluarga dan teman 

(family and friends) yang merupakan kelompok terdekat disetiap individu 

yang memiliki kemampuan didalam membentuk sikap. 4) Lingkungan bisnis 

(business environment) yang ditunjukan oleh pemahaman yang kuat terhadap 

reputasi individu. 

Menurut Lupiyopadi (2007) factor lingkungan yang mempengaruhi 

minat meliputi lingkungan keluarga lingkungan pendidikan dan lingkungan 

msyarakat. Indarti et al. (2008) menyatakan ada tiga factor lingkungan yang 

mempengaruhi  lingkungan wirausaha sukses yakni ketersediaan informasi, 

akses pada modal dan kepemilikan jaringan social. 
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C. Hipotesis penelitian 

Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk 

melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk 

memilih (Elisabeth B. Hurlock, 1999:114). Kepribadian merupakan pola khas 

seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif stabil dan 

dapat diperkirakan. Minat sangat erat kaitannya dengan kepribadian. 

A. Ristri (2012) menyatakan bahwa beberapa peneliti terdahulu 

membuktikan bahwa factor kepribadian seperti kebutuhan akan prestasi ( 

McClelland, 1961 ; Sengupta dan Debnath,1994), Locus of Control (Rotter 

dalam Schultz,1994). dan efikasi diri (Gilles dan Rea, 1999 ; Indarti, 2004) 

merupakan predictor signifikan intense terhadap kewirausahaan 

Minat dapat berubah-ubah tergantung dari factor-faktor yang 

mempengaruhinya diantaranya adalah factor lingkungan. Menurur Carole Wade 

dalam buku Psikologi lingkungan berpengaruh terhadap minat. Menurut 

Lupiyopadi (2007) factor lingkungan yang mempengaruhi minat meliputi 

lingkungan keluarga lingkungan pendidikan dan lingkungan msyarakat 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, 

maka dalam  penelitian ini diajukan Hipotesis sebagai berikut : 

1. Hipotesis I 

Diduga kepribadian dan lingkungan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha. 
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2. Hipotesis II 

Diduga Lingkungan berpengaruh dominan terhadap minat berwirausaha. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pentingnya variabel kepribadian dalam hubungannya dengan berwirausaha 

didukung oleh Scriber (dalam Alma, 2001 ), Cuningham (dalam Riyanti,2003). 

Factor kepribadian seperti kebutuhan akan prestasi ( McClelland, 1961; sengupta dan 

Debnath, 1994), tingkat lokus kendali ( Nastiti, dkk, 2010) dan efikasi diri (Gilles dan 

Rea,1999 ;Indarti, 2004) merupakan beberapa predictor signifikan minat 

kewiraushaan. Robbins(2003) menjelaskan locus of control, self effikasi diri 

merupakan faktor kepribadian yang mempengaruhi minat seeseorang. Sedangkan 

menurut Kreitner dan Kinicky (2003) kebutuhan akan prestasi, locus of control, self 

efficacy termasuk yang mempengaruhi minat. 

Menurur Carole Wade dan Carol Tavris (2007) dalam buku Psikologi 

lingkungan, lingkungan berpengaruh terhadap minat. Lingkungan meruapakan salah 

satu indicator yang mempengaruhi minat berwirausaha didukung oleh Muhyi (2007). 

Factor lingkungan eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan sosial ( Purnama,2009) (Lupiyadi, 2007) 

Penelitian oleh Rudy (2010), Purnama (2009), dan Indarti (2008) tentang 

pengaruh kepribadian dan lingkungan terhadap minat berwirausaha. 
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Gambar 2.1 

Hubungan Antar variabel 
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