
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Penelitian Terdahulu

Landasan  penelitian  terdahulu  dijadikan  sebagai  pertimbangan  dan

acuan dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian

yang  telah  dilakukan  mengenai  motivasi  berwirausaha  menunjukan  hasil

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Penelitian Terdahulu Uraian
1. Nama  peneliti  dan

tahun penelitian
Novi (2013)

Judul penelitian Perbedaan Jenis Kelamin Terhadap Minat Berwirausaha
Mahasiswa  Jurusan  Pendidikan  Ekonomi  Universitas
Negeri Surabaya

Metode Penelitian Kuisioner dan skala likert
Hasil Penelitian Rata-rata minat berwirausaha antara mahasiswa 

perempuan dan mahasiswa laki-laki di Jurusan 
Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tidak 
ada perbedaan secara signifikan. Hal ini berdasarkan dari
hasil t hitung menunjukkan 0,789 dengan P value sebesar
0,432. Nilai P 0,432 > 0,05 (α).

2. Nama  peneliti  dan
tahun penelitian

Suranto dan Defi (2011)

Judul penelitian Analisis Perbedaan Mental Wirausaha Mahasiswa 
dengan Non Parametrik

Metode Penelitian Kuisioner dan wawancara
Hasil Penelitian Terdapat perbedaan secara signifikan antara mahasiswa

yang belum mendapatkan materi  kuliah kewirausahaan
dan setelah mendapatkan materi kuliah kewirausahaan

Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Penelitian Terdahulu Uraian

3.
Nama peneliti dan tahun 
penelitian

Muti’ul Halim (2014)

Judul penelitian Analisis  karakteristik  wirausaha  dan  keberhasilan
usaha  pada  industri  keripik tempe SANAN Kota
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Malang
Metode Penelitian Kuisioner, wawancara dan observasi
Hasil Penelitian Hasil  analisis  karakteristik  wirausaha  diketahui

bahwa,  empat karakteristik masuk kategori  tinggi
dengan ditujukan adanya percaya diri, pengambilan
resiko,  kepemimpinan,  keorisilan  dan  satu
karakteristik  masuk  kategori  sangat  tinggi  yaitu
berorientasi masa depan

Posisi  peneliti  pada  saat  ini  adalah  membandingkan  dan

mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian sekarang

dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian, objek penelitain

dan variabel penelitain.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Motivasi

Motivasi merupakan  proses-proses  psikologis  meminta

mengarahkan, arahan dan menetapkan tindakan sukarela yang mengarah

pada  tujuan  (Kreitner  dan  Kinicki,  2003).  (Mohyi,  2005)  berpendapat

bahwa motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu dorongan (motif) pada

individu atau kelompok agar bertindak (melakukan sesuatu).  

Menurut  (Robbins,  2003)  menyatakan  bahwa  motivasi  adalah

kesediaan  untuk  mengeluarkan  tingkat  upaya  yang  tinggi  untuk  tujuan

organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi

beberapa kebutuhan individual. Motivasi merupakan akibat dari interaksi

individu  dan  situasi.  Dengan  mengalisis  konsep  motivasi,  hendaknya

diingat  bahwa  tingkat  motivasi  beraneka  baik  antar  individu  maupun

didalam diri individu pada waktu-waktu yang berlainan. 
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Menurut  (Luthans,  2006)  mendefinisikan  bahwa  motivasi

merupakan proses yang dimulai dengan definisi fisiologis atau psikologis

yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan

atau insentif. Dengan demikian, kunci utama memahami proses motivasi

bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, dorongan dan

insentif.

2. Beberapa Teori Motivasi

Teori motivasi Frederick Winslow Taylor dinamakan teori motivasi

klasik,  Frederick  Winslow  Taylor  memandang  bahwa  memotivasi  para

karyawan  hanya  dari  sudut  pemenuhan  kebutuhan  biologis  saja.

Kebutuhan  biologis  tersebut  di  penuhi  melalui  gaji  atau  upah  yang

diberikan, baik uang maupun barang sebagai imbalan dari prestasi yang

diberikannya. 

Frederick  Winslow  Taylor  dalam  (Hasibuan,  2005)  menyatakan

bahwa “Konsep dasar teori ini adalah orang yang akan bekerja bilamana ia

giat,  bilamana ia  mendapatkan imbalan  materi  yang mempunyai  kaitan

dengan tugas-tugasnya, manajer menentukan bagaimana tugas dikerjakan

dengan  menggunakan  sistem  insentif  untuk  memotivasi  para  pekerja,

semakin banyak mereka berproduksi semakin besar penghasilan mereka.

Menurut  Maslow  dalam  (Masmuh,  et.  Al,  2005)  berpendapat

bahwa semua orang berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar yaitu

kebutuhan  fisiologis,  kebutuhan  keamanan,  kebutuhan  rasa  memiliki,

kebutuhan  harga  diri  dan  kebutuhan  aktualisasi  diri.  Dengan  demikian
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pada intinya manusia memiliki lima (5) tingkat kebutuhan (Hierarchy of

Need) yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan dasar akan barang-barang untuk

tempat berlindung serta hal lain yang harus dipenuhi agar seseorang

dapat bertahan hidup, meliputi: rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian

dan perumahan), dan kebutuhan ragawi lainnya.

b. Kebutuhan  keamanan,  antara  lain  meliputi  keselamatan  dan

perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional.

c. Kebutuhan sosial yakni kebutuhan akan interaksi sosial, persahabatan,

kasih  sayang  dan  cinta,  mencakup:  kasih  sayang,  rasa  dimiliki,

diterima baik dan persahabatan.

d. Kebutuhan penghargaan yakni kebutuhan untuk merasa baik tentang

diri  sendiri  dan  kemampuan  seseorang,  dihargai  orang  lain  dan

menerima  pengakuan  serta  apresiasi,  mencakup:  faktor  rasa  hormat

internal  misalnya:  harga  diri,  otonomi  dan  prestasi  dan  faktor  rasa

hormat eksternal: misalnya status, pengakuan dan perhatian.

e. Kebutuhan aktualisasi diri yakni kebutuhan untuk menyadari potensi

penuh seseorang sebagai manusia,  meliputi  dorongan untuk menjadi

apa yang ia mampu menjadi, pertumbuhan, mencapai potensialnya dan

pemenuhan diri.

Prinsip  dasar  teori  yang  dikemukakan  oleh  (Maslow,  1970)

tersebut, menganggap bahwa seseorang untuk dapat bertahan hidup, maka

berusaha memenuhi kebutuhan dimulai dari kebutuhan yang paling pokok
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atau  tingkat  terendah (fisiologis)  sebelum ia  berusaha  untuk memenuhi

kebutuhan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi,  begitu  seterusnya  sehingga

mencapai  tingkatan  kebutuhan yang  paling  tinggi  yakni  aktualisasi  diri

(self of actualization).

Clayton  Adelfer  (1969)  memperpendek  lima  kategori  yang

dikemukakan A. Maslow ke dalam tiga kategori  umum yaitu  Existence

(eksistensi) yakni memadukan kebutuhan dasar fisiologis dan keamanan.

Sedangkan Relatednes (hubungan) memadukan kebutuhan ketiga (sosial)

dan  keempat  (penghargaan). Growth (pertumbuhan)  memiliki  makna

hampir sama dengan aktualisasi diri (kebutuhan yang ke lima).

Teori Adelfer ARG (1969) ini tidak beranggapan seperti Maslow

bahwa  kebutuhan  manusia  tidak  dimulai  dari  kebutuhan  dalam tingkat

yang  paling  dasar,  akan  tetapi  Adelfer  percaya  bahwa seseorang  dapat

termotivasi  oleh  kebutuhan  pada  lebih  dari  satu  tingkat  pada  saat

bersamaan. Tegasnya ketiga kategori  kebutuhan dapat dilakukan dengan

bersamaan.

Pendekatan yang berbeda dari (Maslow, 1970) dan (Adelfer, 1969),

(Herzberg,  1994)  memusatkan  pada  dua  faktor:  (1)  Pendapatan  yang

mengarahkan  pada  tingkat  motivasi  kepuasan  kerja  yang  tinggi  (2)

pendapatan  yang  mencegah  orang  menjadi  tidak  terpenuhi.  Teori  ini

mengemukakan  dua  rangkaian  kondisi  yang  dapat  mempengaruhi

seseorang  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya,  kondisi  pertama  yaitu
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motivator atau faktor pemuas yang terkait  dengan sifat  kerja itu sendiri

dan seberapa menantang pekerjaan itu.

Sifat pekerjaan (Caracteristics of the work), Prestasi (Achievment),

Tanggung  jawab  (Responsibility)  dan  pengembangan  (Advancement).

Kondisi  yang kedua yaitu Hygiene atau faktor pemelihara,  yakni faktor

yang  dapat  mengurangi  rasa  tidak  puas  kepada  karyawan,  faktor  ini

meliputi  kondisi  kerja  yang  menyenangkan  dan  nyaman,  upah/gaji,

keamanan kerja dan pengawasan yang efektif. 

Menurut  (Siagian,  1994)  mengatakan  bahwa  faktor  motivator

merupakan  hal-hal  pendorong  berprestasi  yang  sifatnya  intrinsik,  yang

berarti  bersumber  dari  dalam diri  seseorang,  sedangkan yang dimaksud

dengan  faktor  hygiene  atau  pemeliharaan  adalah  faktor  yang  sifatnya

ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri seseorang dalam kehidupan

kekaryaannya. 

Lebih lanjut disampaikan bahwa yang termasuk motivator antara

lain:  pekerjaan,  keberhasilan  yang  diraih,  kesempatan  bertumbuh,

kemajuan dalam karir dan pengkuan orang lain. Sedangkan yang termasuk

hygiene  atau  pemeliharaaan  adalah  status  seseorang  dalam  organisasi,

hubungan karyawan dengan atasan, hubungan dengan rekan kerja, teknik

penyelian  yang  diterapkan  oleh  tim  penyela,  kebijaksanaan  organisasi,

sistem  administrasi,  kondisi  kerja  dan  imbalan  yang  berlaku  (Siagian,

1994). 
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McClelland  dalam  (Robbin,  2008)  menyatakan  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 (need for achievment),

kebutuhan kekuasaan (need for  power),  kebutuhan hubungan (need for

affiliation).

McClelland (Mushofa, 2010) membagi kebutuhan menjadi 3 jenis,

yaitu:

a. Kebutuhan akan prestasi (Need For Achievement) 

Merupakan dorongan untuk menjadi yang terbaik, untuk mencapai

sesuai  dengan standar  yang telah ditetapkan dan untuk berjuang

demi  kesuksesan.  Kebutuhan  akan  berprestasi  merupakan  daya

penggerak yang dapat memotivasi semangat kerja dan mendorong

seseorang  untuk  mengembangkan  kreativitas  demi  mencapai

prestasi  kerja  yang  maksimal.  Ciri  –  ciri  orang  yang  motivasi

berprestasinya  tinggi  ialah  suka  akan  pekerjaan  yang  penuh

tantangan, berinisiatif, mempunyai tanggung jawab besar.

b. Kebutuhan akan kekuasaan (Need For Power)

Kebutuhan  untuk  membuat  orang-orang  lain  berperilaku  dengan

cara-cara yang kita kehendaki, tidak ada atau sedikit kemungkinan

mereka  dapat  berperilaku  lain.  Ciri-ciri  orang  seperti  ini  yaitu

menjadi pemimpin, berupaya mempengaruhi orang lain.
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c. Kebutuhan hubungan/kerjasama (Need For Affiliation)

Merupakan  kebutuhan  untuk  memiliki  kebutuhan-kebutuhan

persahabatan atau hubungan-hubungan antar manusia secara dekat.

Merupakan daya penggerak yang dapat memotivasi semangat kerja

dan mendorong serta mengembangkan dirinya dan memanfaatkan

semua energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya karena ada

dorongan untuk berineraksi dengan orang lain. Ciri-ciri dari tipe ini

yaitu  bersifat  sosial,  suka  berhubungan  dengan  orang  lain,

menyenangi persahabatan. 

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa jika seseorang

memiliki  suatu kebutuhan untuk berprestasi  lebih tinggi,  maka ia  lebih

menyukai situasi dengan penuh resiko, dapat memberikan hasil nyata. Jika

seseorang menginginkan kebutuhan tinggi terhadap afiliasi, maka mereka

menginginkan  yang  kuat  untuk  membina  dan  menciptakan  hubungan

persahabatan  yang  baik  dengan  sesamanya.  Sedangkan  jika  seseorang

menginginkan  untuk  berkuasa,  maka  ia  akan  lebih  menyukai  situasi

dengan mempertahankan keadaan untuk mengendalikan orang lain, lebih

suka memberikan saran dan pendapat pada orang lain.

Hasil  pemikiran  Mc.  Gregar  dalam (Siagian,  2002)  menyatakan

bahwa para manajer menggolongkan para bawahannya pada dua kategori

berdasarkan asumsi tertentu. Asumsi pertama ialah bahwa para bawahan

tidak  menyenangi  pekerjaan,  pemalas,  tidak  senang  memikul  tanggung

jawab dan harus dipaksa untuk menghasilkan sesuatu. Para bawahan yang
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berciri  seperti  ini  dikategorikan  sebagai  manusia  X  sebaliknya  dalam

organisasi  terdapat  pola  para  karyawan  yang  senang  bekerja,  kreatif,

menyenangi  tanggung  jawab  dan  mampu  mengendalikan  diri,  mereka

dikategorikan sebagai manusia Y.

(Suryana  dan  Bayu,  2011)  Wirausahawan  yang  berhasil  ialah

mereka yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi. Sifat khas motivasi

berprestasi tinggi yaitu:

1. Mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan

2. Cenderung memilih tantangan

3. Selalu jeli melihat dan manfaat peluang

4. Objektif dalam setiap peluang

5. Selalu memerlukan umpan balik

6. Selalu optimis dalam situasi kurang menguntungkan

7. Berorientasi laba

8. Mempunyai kemampuan mengelola secara proaktif

Dalam  kehidupan  sehari–hari,  kita  sering  mendengar  ataupun

menggunakan  suatu  istilah  motivasi  untuk  menjalankan  suatu  kegiatan

yang akan dilakukan.  Kata  motivasi  (motivation),  kata  dasarnya  adalah

motif  (motive)  yang  berarti  dorongan,  sebab  atau  alasan  seseorang

melakukan sesuatu.

3. Kewirausahaan 

Istilah kewirausahaan saat ini semakin sering dijumpai baik dunia

usaha,  pendidikan,  maupun  masyarakat  umum.  Kewirausahaan
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mempunyai definisi yang beragam dan dapat dilihat dari berbagai sudut

pandang. Menurut Sutanto (2002), kewirausahaan sering diartikan sebagai

seseorang  yang  mengerti  dan  dapat  membedakan  antara  peluang  lalu

memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. 

Secara  lebih  luas,  kewirausahaan  didefinisikan  sebagai  proses

penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan

waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang

menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasaan pribadi.

Kewirausahaan dapat  diartikan pula sebagai  sikap dan perilaku mandiri

yang mampu memadukan unsur  cipta,  rasa,  dan karsa,  serta  karya atau

mampu  menggabungkan  unsur  kreativitas,  tantangan,  kerja  keras,  dan

kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan

nilai  tambah  maksimal  terhadap  jasa,  barang,  maupun  pelayanan  yang

dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Kewirausahaan  sering  dikenal  sebagai  entrepreuneurship  dan

seseorang  yang  berwirausaha  disebut  wirausaha,  pengusaha  atau

entrepreuner. Menurut Suryana (2003), kewirausahaan adalah kemampuan

dalam  berfikir  dan  berperilaku  inovatif  yang  dijadikan  dasar,  kiat  dan

sumber  daya,  tenaga  penggerak,  tujuan,  siasat,  kiat  dalam menghadapi

tantangan  hidup  untuk  mencari  peluang  menuju  sukses.  Inti  dari

kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru

dan  berbeda  (create  new  and  different)  melalui  berfikir  kreatif  dan

bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. 
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4. Wirausaha 

Wirausaha  adalah  suatu  sikap  mental  yang  berani  menanggung

risiko,  berpikir  maju,  berani  berdiri  di  atas  kaki  sendiri.  Sikap  mental

inilah yang akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang

secara  terus-menerus  dalam  jangka  panjang.  Wirausaha  bukan  sekedar

pengusaha  swasta,  akan  tetapi  mereka  yang  mengerti  dan  dapat

membedakan antara tantangan dan peluang kemudian memanfaatkannya

untuk keuntungan mereka (Sutanto, 2002). 

Wirausaha adalah orang yang menciptakan kerja bagi orang lain

dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan melambangkan perusahaan

miliknya sendiri dan bersedia mengambil risiko pribadi dalam menemukan

peluang berusaha dan secara kreatif menggunakan potensi-potensi dirinya

untuk  mengenali  produk,  mengelola  dan  menentukan  cara  produksi,

menyusun  operasi  untuk  pengadaan  produk,  memasarkan,  serta

permodalan operasinya (Riyanti, 2003). 

Definisi  lain  wirausaha  disampaikan  oleh  Zimmerer  (2005),

wirausaha adalah orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil

risiko  dan  ketidakpastian  demi  mencapai  keuntungan  dan  pertumbuhan

dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya

yang  diperlakukan  untuk  mendirikannya.  Menurut  Baumback  dan

Mancuso  dalam  (Zimmerer  1987),  wirausaha  adalah  inovator,

menggabungkan  perbedaan  teknologi  atau  konsep  bisnis  untuk

menghasilkan  produk  atau  jasa  yang  mudah  dipasarkan.  Wirausaha
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mengelola  tenaga  kerja,  modal,  produksi  dan  pemasaran  melalui

peningkatan  nilai  tambah  sumber  daya  dalam  membentuk  perusahaan

baru. 

5. Manfaat dan Risiko Berwirausaha 

Beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  seorang  wirausaha

menurut Zimmer dan Scarbourough (2004), yaitu: 

a. Peluang mengendalikan nasib sendiri.

b. Kesempatan  melakukan  perubahan.  Dengan  berwirausaha,  seorang

wirausaha  mempunyai  kehendak  bebas  untuk  melakukan  perubahan

yang dirasakan penting. 

c. Peluang untuk menggunakan potensi  sepenuhnya.  Seorang wirausaha

akan  menghadapi  masalah-masalah  yang  berbeda  setiap  harinya  dan

pasti  seorang  wirausaha  akan  memecahkan  masalah  tersebut  secara

maksimal mungkin. 

d. Peluang meraih keuntungan tanpa batas.

e.  Peluang untuk berperan bagi masyarakat dan mendapat pengakuan atas

usahanya,  yaitu  dengan  memberikan  pelayanan  untuk  memenuhi

kebutuhan masyarakat.

f. Peluang untuk melakukan seusatu yang disukai untuk dikerjakan.

Namun,  disamping  memperoleh  manfaat,  menjadi  seorang

wirausaha akan menghadapi beberapa risiko yang sering dihadapi seorang

wirausaha di antaranya (Zimmerer dan Scarbourough, 2002):
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1) Pendapatan tidak pasti dan risiko kehilangan seluruh investasi karena

pendapatan yang diterima setiap hari berbeda-beda. Kegagalan dalam

mengelola usaha dapat menyebabkan kebangkrutan. 

2) Kerja alam dan kerja keras. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal,

seorang  wirausaha  harus  menyediakan  waktu  untuk  bekerja  lebih

banyak. 

3) Mutu hidup rendah sampai bisnis mapan. Dengan adanya kerja keras

panjang akan menyita  banyak waktu istirahat,  sehingga waktu untuk

keluarga pun berkurang.

4) Ketegangan mental tinggi. Setiap wirausaha akan selalu dibayangi oleh

kegagalan yang menyebabkan modal yang ditanamkan tidak kembali.

5) Tingkat stress yang tinggi yang disebabkan oleh terjadinya kegagalan

dalam usaha.

6) Tanggung  jawab  penuh  karena  semua  fungsi  dalam  usaha  hanya

dikendalikan oleh pemilik usaha tersebut

C. Kerangka Pikir

Menurut  McClelland  (Robbin,  2008)  motivasi  berwirausaha

dipengaruhi  oleh  tiga  indikator  yaitu  kebutuhan  akan  prestasi  (Need  for

achievment),  kebutuhan kekuasaan (Need for power),  kebutuhan hubungan

(Need for affiliation) dimana kebutuhan akan prestasi merupakan kebutuhan

untuk mencapai sukses, yang diukur berdasar standar kesempatan dalam diri
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seseorang.  Kebutuhan  ini  berhubungan  erat  dengan  pekerjaan  dan

mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai prestasi tertentu. 

Kebutuhan kekuasaan (Need for power), merupakan kebutuhan untuk

menguasai dan mempengaruhi situasi dan orang lain agar menjadi dominan

dan  pengontrol.  Kebutuhan  hubungan  (Need  for  affiliation)  merupakan

kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubungannya dengan orang

lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan hubungan

secara akrab dengan orang lain. 

Untuk memudahkan penelitian  ini,  maka peneliti  membuat  kerangka

pikir seperti pada  Gambar 2.1

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Motivasi Berwirausaha Mahasiswa 
Universitas Brawijaya Malang:
 Kebutuhan akan prestasi
 Kebutuhan kekuasaan
 Kebutuhan hubungan

Motivasi Berwirausaha Mahasiswa 
Universitas Muhammadiyah Malang:
 Kebutuhan akan prestasi
 Kebutuhan kekuasaan
 Kebutuhan hubungan

Perbedaan 

Tidak berbedaBerbeda  
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D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian,  dimana  rumusan  masalah  penelititan  telah  dinyatakan  dalam

bentuk  kalimat  (Sugiyono,  2008).  Berdasarkan  penelitian  terdahulu  dan

rumusan masalah diatas perumusan hipotesis ini ditujukan sebagai berikut:

H1:  Ada  perbedaan  motivasi  berwirausaha  antara  mahasiswa  Universitas

Muhammadiyah  Malang  dengan  mahasiswa  Universitas  Brawijaya  di

Kota Malang.


