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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini, 

adapun penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabharawati (2017), Pengaruh Sikap dan Motivasi 

Terhadap Minat Berwirausaha Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan sikap terhadap minat terhadap berwirausaha yang 

ditunjukkan dengan nilai β1 0,207 dan sig. 0,001. Terdapat pengaruh positif motivasi 

terhadap minat berwirausaha yang ditunjukkan dengan nilai β2  0,121 dan sig. 0,077. 

Terdapat pengaruh yang sangat kuat antara sikap dan motivasi terhadap minat 

berwirausaha sebesar 20,5%. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

minat berwirausaha adalah variabel sikap dengan nilai sebesar 0,207. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifkhan (2017), Pengaruh Sikap dan Motivasi 

terhadap minat berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pamulang. 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan 

verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 8 Prodi 

Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Sampel dalam penelitian ini adalah 312 

responden. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sikaptidak berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha dan motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sikap tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap minat berwirausaha dan motivasi mempunyai pengaruh positif 

dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Munawar (2018), Pengaruh sikap dan motivasi 

terhadap minat berwirausaha terhadap siswa, Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh sikap dan motivasi terhadap minat berwirausaha siswa, metode penelitian 

yang digunakan survey dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan sampel 

sebanyak 60 siswa SMAN 3 Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha siswa, atau memiliki peran yang 

signifikan terhadap pembentukan dalam menumbuhkan minat berwirausaha siswa, 

serta motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha siswa atau 

memiliki peran terhadap minat berwirausaha siswa, Temuan lain dari penelitian ini 

adalah variabel sikap dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwirausaha siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawan, Sirine (2017), Pengaruh Sikap Mandiri, 

Motivasi, Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (studi kasus 

pada mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan) Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel sikap mandiri dan motivasi tidak mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa konsentrasi kewirausahaan, sedangkan variabel pengetahuan 

kewirausahaan mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatulrasul, Silsilia (2011), Analisis Minat dan 

Motivasi Berwirausaha Mahasiswa (Pada program studi Administrasi Bisnis Telkom 

University Angkatan 2011) menunjukkan hasil penelitian Mahasiswa prodi 

Administrasi Bisnis Telkom University angkatan 2011 secara keseluruhan sudah 

berminat untuk berwirausaha sebesar 95,4%. Adanya rincian mahasiswa sudah 

berminat untuk berwirausaha tetapi belum memulainya sebesar 63,9%, mahasiswa 
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yang sudah berminat dan memiliki usaha sebesar 16,9%, dan mahasiswa yang sudah 

berminat dan mahasiswa yang sudah berminat dan menjalankan usaha tetapi gagal 

sebesar 14,6%. Hanya 4,6% yang belum berminat. Hasil lain ditemukan bahwa 

motivasi mahasiswa prodi Administrasi Bisnis angkatan 2011 Telkom University 

untuk berwirausaha secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-

rata skor total sebesar 73,63%. 

 Dari beberapa penelitian diatas, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan 

pada setiap penelitian yang telah dilakukan. Persamaan pada penelitian terdahulu 

terdapat pada variabel yang digunakan yaitu sikap. motivasi dan minat wirausaha dan 

metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F. 

Perbedaan pada setiap penelitian terdahulu yaitu objek penelitian yang akan diteliti, 

banyaknya sampel yang akan digunakan dan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Hendrawan dan Sirine (2017) menggunakan variabel bebas Mandiri dan Pengetahuan 

Kewirausahaan. 

B. Landasan Teori 

1. Minat Berwirausaha  

a. Minat 

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

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minatnya. 
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 Winkel (2004:212), Minat diartikan sebagai kecenderungan subyek yang 

menetap, untuk tertarik pada bidang studi atau pokok bahasan tertentu dan merasa 

senang mempelajari materi itu. Minat momentan ialah perasaan tertarik pada 

suatu topik yang sedang dibahas atau dipelajari untuk itu kerap digunakan istilah 

“perhatian”. Perhatian dalam arti “minat momentan”, perlu dibedakan dari 

perhatian dalam arti “konsentrasi”, sebagaimana dijelaskan di atas. Antara minat 

dan berperasaan senang terhadap hubungan timbal balik, sehingga tidak 

mengherankan kalau siswa yang berperasaan tidak senang, akan kurang berminat, 

dan sebaliknya.  

 Berdasarkan paparan tentang pengertian minat yang disampaikan dari 

beberapa sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada paksaan dan merasa senang 

untuk mempelajarinya. Rasa ketertarikan tersebut bukan karena paksaan tapi 

kesadaran yang tinggi karena keinginan yang kuat untuk mencapai tujuannya. 

b. Wirausaha 

 Alma (2011 : 24) menjelaskan wirausaha adalah orang yang melihat 

adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan 

peluang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas wirausaha merupakan 

kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang maupun beberapa orang yang 

memiliki berbagai tujuan serta berupaya untuk memperoleh keuntungan dari 

kegiatan bisnis yang dilakukannya dengan memanfaatkan peluang yang ada. 

 Seorang wirausahawan selalu diharuskan menghadapi risiko atau peluang 

yang muncul, serta sering dikaitkan dengan tindakan yang kreatif dan inovatif. 
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Wirausahawan adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan 

dan faktor produksi lainnya menjadi lebih besar daripada sebelumnya dan juga 

orang yang melakukan perubahan, inovasi dan cara-cara baru (Suryana,  2001: 4). 

 

 

c. Minat Berwirausaha 

  Menurut Slameto (2010:192), minat wirausaha adalah keinginan, 

ketertarikan serta kesediaan untuk mampu memotivasi dirinya bekerja keras atau 

kemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut 

dengan resiko yang akan terjadi dan belajar dari kegagalan yang dialaminya.  

  Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan minat 

wirausaha adalah adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, 

senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang 

diciptakannya dan adanya pengetahuan mengenai kewirausahaan dapat di rasakan 

sehingga timbul keinginan untuk mendalami pengalaman yang diperoleh. Minat 

wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam diri saja tetapi harus melihat 

ke depan dalam potensi mendirikan usaha. Minat berwirausaha termasuk dalam 

aspek psikis manusia yang mendorong untuk memperoleh sesuatu hingga 

mencapai satu tujuan, sehingga minat mempunyai unsure keinginan untuk 

mengetahui dan mempelajari dari hal yang diinginkan merupakan kebutuhannya. 

d. Indikator Minat Berwirausaha 
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Menurut Tarmudji (2006 :39) Indikator minat berwirusaha adalah sebagai 

berikut: 

1) Senang dengan Berwirausaha, Adanya dorongan atau hobi untuk menciptakan 

suatu bisnis. 

2) Ingin Penghasilan yang Tinggi, Mempunyai pemikiran bahwa berwirausaha 

merupakan keputusan yang cocok dan pas. 

3) Ingin Bisa Mengatur Waktu dan Diri Sendiri, berwirausaha merupakan 

pekerjaan yang mempunyai waktu yang fleksibel karena waktu pekerjaan bisa 

disesuaikan dengan keinginan kita sendiri. 

4) Minat wirausaha telah diwujudkan dengan jalankan bisnis, Mempunyai minat 

wirausaha segera diwujudkan dengan SOP yang sesuai. 

5) Suka membuat sesuatu untuk dijual, Adanya minat dalam bidang bisnis 

diawalkan selalu berpikiran sesuatu apa yang bisa dijual. 

6) Suka kegiatan menjual sesuatu, Untuk menjadi atau menjalankan bisnis yang 

sederhana tanpa mengeluarkan modal yang besar dengan ini menjual sesuatu 

yang sederhana. 

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Menurut Slameto (2010 : 182) Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir 

namun berkembang sesuai faktor–faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi sebuah minat berwirausaha seseorang. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha meliputi karakteristik ( jenis kelamin, 

dan usia), kepribadian (Ekstraversi, kesepahaman , berani ambil resiko, motivasi 
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dan independen, evaluasi diri serta kepercayaan diri yang lebih), motif 

berwirausaha (bekerja dan penyaluran ide kreatif) dan sikap yang terdiri dari : 

1) Kognisi, pengetahuan kewirausahaan terhadap  minat berwirausaha. 

2) Emosi, perasaan senang, ketertarikan dan perhatian terhadap minat 

berwirausaha. 

3) Konasi, keinginan, usaha dan keyakinan terhadap minat berwirausaha. 

g.  Aspek-aspek minat berwirausaha 

Menurut Hurlock (2002:24), aspek-aspek minat adalah sebagai berikut: 

1) Aspek Kognitif ,  didasarkan pada konsep yang dikembangkan mahasiswa 

mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. 

2) Aspek Afektif, Bobotemosional konsep yang membuat aspek kognitif minat 

dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan oleh minat. Minat 

adalah sebuah aspek psikologis yang dipengaruhi oleh pengalaman afektif 

yang berasal dari minat itu sendiri. 

Drucker (Benedicta, 2003:45) menjelaskan beberapa aspek kewirausahaan, yaitu : 

1) Mampu menginderakan peluang usaha, yakni mampu melihat dan 

memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah perubahan 

menuju masa depan yang lebih baik. 

2) Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri sendiri 

dan lingkungannya yakni berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya akan 

berhasil. 

3) Berperilaku memimpin yaitu mengarahkan, menggerakan orang lain, serta 

bertanggung jawab untuk meningkatkan usaha. 
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4) Memiliki inisiatif untuk jadi kreatif dan inovatif yaitu memiliki prakarsa untuk 

menciptakan produk atau metode baru lainnya yang lebih baik mutu atau 

jumlahnya, agar mampu bersaing. 

5) Mampu bekerja keras yaitu bekerja secara energik, tekun dan tabah untuk 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa. 

6) Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik yaitu berorientasi pada 

masa depan dan dapat memperkirakan hal-hal yang dapat terjadi sehingga 

langkah-langkah yang diambil sudah dapat diperhitungkan. 

7) Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan yaitu suka pada tantangan 

dan berani mengambil resiko walau dalam situasi dan kondisi yang tidak 

menentu. Resiko yang dipilih tentunya dengan perhitungan yang matang. 

 

h. Indikator-Indikator Minat Berwirausaha  

Menurut Tarmudji  (2006 : 39), Indikator minat wirausaha sebagai berikut: 

1) Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity), yaitu 

perasaan suka tidak suka, setuju tidak setuju dengan aktivitas, umumnya 

terhadap sikap positif atau menyukai aktivitas. 

2) Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specific conciused for or living 

the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas atau objek. 

3) Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu individu 

merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas yang 

diminatinya. 

4) Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu 
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(personal importence or significance of the activity to the individual). 

5) Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participant in the 

activity) yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas. 

2. Sikap 

Gerungan (2004 : 160) sikap sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan 

seorang individu terhadap objek tertentu. Walaupun objeknya sama, namun tidak 

semua individu mempunyai sikap yang sama hal itu dapat dipengaruhi oleh 

keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu 

berbeda. Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu 

terhadap objek. 

Aiken (2009:11), sikap sebagai predisposisi atau kecendrungan yang 

dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau negative dengan 

intensitas yang moderat atau memadai terhadap objek, situasi, konsep atau orang 

lain. Menurut A.wawan dan Dewi M (2010:20) mengemukakan bahwa sikap yang 

ekspresikan ke dalam proses-proses kognitif, afektif (emosi) dan perilaku. Dari 

definisi-definisi yang ada menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari 

komponen kognitif, perilaku dan emosi.  

a. Indikator Sikap 

Menurut Suryana (2013:39) indikator sikap kewirausahaan meliputi :  

1) Penuh percaya diri 

Mahasiswa memiliki rasa percaya diri bahwa berwirausaha merupakan hal yang 

terbaik saat ini. 
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2) Memiliki Inisiatif 

Mahasiswa merasa mampu menciptakan ide-ide yang kreatif menjadikan 

berwirausaha merupakan passionnya. 

3) Berani untuk Resiko dengan penuh perhitungan 

Dengan adanya keberanian bukan tidak memikirkan risiko yang akan terjadi hal 

ini selalu di fikirkan untuk kedepannya oleh mahasiswa. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap berwirausaha 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, serta faktor emosi dalam 

diri individu (Azwar, 2007:30)  

1) Pengalaman Pribadi   

Menurut Middlebrook mengatakan bahwa tidak adanya pengalaman yang 

dimiliki oleh seseorang dengan suatu objek psikologis, cenderung akan 

membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Sikap akan lebih mudah 

terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi dalam situasi yang melibatkan 

faktor emosional. Situasi yang melibatkan emosi akan menghasilkan 

pengalaman yang lebih mendalam dan lebih lama membekas.   

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

Menurut Sarnoff (2008:234) Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki 

sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. 

Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut.  
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3) Pengaruh Kebudayaan   

Menurut Burrhus Frederic Skinner sangat menekankan pengaruh lingkungan 

(termasuk kebudayaan) dalam membentuk pribadi seseorang. Kebudayaan 

memberikan corak pengalaman bagi individu dalam suatu masyarakat. 

Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap individu terhadap berbagai 

masalah.  

4) Faktor Emosional   

Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 

ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera berlalu 

begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang lebih 

persisten dan bertahan lama.  

3. Motivasi 

Menurut Mc. Donald dan Hamalik (2004:158), Motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Buchari (2012:12) menyatakan, motivasi 

seseorang berwirausaha dipengaruhi motif berprestasi, yaitu suatu nilai sosial yang 

mengarah pada keinginan untuk pencapaian yang terbaik guna mencapai kepuasan 

secara pribadi, dengan faktor utama adanya kebutuhan yang harus terpenuhi.  

Menurut Uno (2008:23), Motivasi yang timbul karena faktor intrinsic dan faktor 

ekstrinsik memiliki indicator yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam berwirausaha, adanya harapan dan cita-cita masa 
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depan, adanya penghargaan dalam berwirausaha dan adanya kegiatan yang menarik 

dalam berwirausaha. 

Di samping itu istilah itupun mencakup sejumlah konsep seperti dorongan 

(drive), kebutuhan (need), rangsangan (incentive), ganjaran (reward), penguatan 

(reinforcement), ketetapan tujuan (goal setting), harapan (expectancy), dan 

sebagainya. 

Peran motivasi seseorang sangat penting dalam berwirausaha, karena motivasi 

dapat menentukan sejauh mana keberhasilan dapat diraih. Motivasi juga 

menggambarkan suatu keadaan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dari proses 

kewirausahaan. Teori Motivasi ada 3 Berikut ini akan dikemukakan beberapa teori 

motivasi, diantaranya: 

1) Teori Mc.Clellend  

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, kebutuhan kekuasaan, 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. 
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a) Kebutuhan akan prestasi (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. 

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) Kebutuhan akan 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 mengatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 

berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi 

kepemimpinan.n-pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan 
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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 dengan pihak 

lain. Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya 

berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan inter aksisosial yang tinggi. 

McClelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi 

karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan 

dalam bekerja atau mengelola organisasi. 

2)  Teori Pengharapan (Expectacy Theory) 

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kerja karyawan dapat dijelaskan 

dengan kenyataan yaitu para karyawan menentukan lebih dahulu apa prilaku 

mereka yang dijelaskan dan nilai yang diperkirakan sebagai hasil-hasil alternatif 

dari prilaku mereka, misalnya seorang karyawan mengharapkan bahwa 

menyelesaikan pekerjaaan tepat pada waktunya akan memperoleh penghargaan, 

maka dia akan memotivasi dirinya untuk memenuhi sasaran tersebut.  

Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Vroom, yang lebih lanjut 

mengatakan, bahwa keinginan seseorang untuk menghasilkan (berproduksi) 

sangat tergantung atas tujuan khusus yang ingin dicapainya dan persepsinya atas 

tindakan-tindakan yang ingin dicapainya dan persepsinya atas tindakan-tindakan 
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untuk mencapai tujuan tersebut. Apabila ingin memotivasi seseorang, mereka 

perlu diberikan pengertian tentang tujuan pribadi, hubungan antara usaha dan 

tindakan, antaratindakan dan hasil akhirnya antara hasil dan kepuasan karena 

tercapainya tujuan pribadi. 

3) Teori Keadilan (Equity Theory)  

Teori ini diterapkan oleh Hebert Heneman dan Donald P. Schawab, yang 

mengemukakan bahwa karyawan cenderung membandingkan usaha atau input 

yang diterima oleh orang lain dalam situasi kerja yang sama dalam suatu 

perusahaan. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa teori ini memandang 

bagaimana individu dalam suatu unit kerja menilai besarnya imbalan/jasa yang 

diterima oleh perusahaan. 

Dari ketiga teori motivasi yang dijelaskan teori kebutuhan merupakan teori 

motivasi yang banyak dianut orang, karena teori ini beranggapan bahwa manusia 

pada hakekatnya adalah memenuhi kebutuhannya. Disimpulkan, apabila 

pimpinan ini memotivasi bawahannya, harus mengetahui apa kebutuhan 

kebutuhan bawahannya agar produktivitas kerja yang diharapkan dapat tercapai.  

a. Dimensi Motivasi Berwirausaha  

1) Faktor Ekstrinsik 

Faktor ini adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di 

tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif untuk jangka 

panjang tetapi jika faktor-faktor ini tidak hadir maka muncul ketidakpuasan 

potensial. 
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2)  Faktor Intrinsik 

Faktor merupakan faktor yang mendorong semangat guna mencapai 

kinerja yang lebih tinggi. Jadi, pemuasan terhadap kebutuhan tingkat tinggi 

lebih memungkinkan seseorang untuk berforma tinggi daripada pemuasan 

kebutuhan lebih rendah. 

b. Indikator-Indikator Motivasi 

Menurut Robbins (2009:218) Indikator motivasi meliputi: 

1) Pencapaian 

2) Prestasi 

3) Peningkatan kerja 

4) Tanggung jawab 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan sikap terhadap minat berwirausaha 

Menurut Soemanto (2008: 57) dapat disimpulkan bahwa manusia yang bersikap 

mental wiraswasta setidak-tidaknya memiliki enam kekuatan mental yang 

mengembangkan kepribadian yang kuat yaitu berkemauan keras, berkeyakinan atas 

kekuatan pribadi, kejujuran dan tanggung jawab,  ketahanan psikis dan mental, 

keterampilan wiraswasta, keterampilan dalam bergaul antar manusia. 

2. Hubungan motivasi terhadap minat berwirausaha 

Menurut Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, (2013 : 98) Motivasi merupakan 

dorongan yang telah terikat pada suatu tujuan. Motif timbul karena adanya 

kebutuhan. Kebutuhan dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu dan ini 
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menuntut segera pemenuhannya, untuk segera mendapat keseimbangan. Situasi 

kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan yang menyebabkan 

seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. 

McClelland dalam Sumarsono (2010:7) mengatakan penggerak psikologis 

utama yang memotivasi wiraswastawan adalah kebutuhan untuk berprestasi, yang 

biasanya diidentifikasikan sebagai N Ach kebutuhan ini didefinisikan sebagai 

keinginan atau dorongan dalam diri orang yang memotivasi perilaku ke arah 

pencapaian tujuan.   

3. Hubungan sikap dan motivasi dengan minat berwirausaha 

Menurut Suryana (2006 : 18) Minat berwirausaha adalah kecenderungan hati 

dalam diri seseorang untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian 

mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang 

diciptakannya. Minat berwirausaha tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi. 

Menurut Uno (2008 : 1) mengemukakan Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang 

yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam 

dirinya. 

Menurut Walgito (2002 : 110) mengemukakan bahwa Sikap itu merupakan 

organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relative 

ajeg, yang disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang 

tersebut untuk membuat respons atau berperilaku dalam cara yang tertentu yang 

dipilihnya. Menurut Soemanto (2008 : 57), disimpulkan bahwa manusia yang 
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bersikap mental wiraswasta setidak-tidaknya memiliki enam kekuatan mental yang 

mengembangkan kepribadian yang kuat yaitu berkemauan keras, berkeyakinan atas 

kekuatan pribadi, kejujuran dan tanggung jawab, ketahanan psikis dan mental, 

ketrampilan wiraswasta, keterampilan dalam bergaul antar manusia. 

D. Kerangka Pikir 

Sugiyono (2014 : 89) Kerangka berfikir merupakan sistematis tentang hubungan 

antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Kerangka pikir 

pada penelitian ini menggambarkan hubungan sikap terhadap minat berwirausaha, serta 

motivasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa S1 jurusan manajemen 

Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun kerangka pikir yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Hubungan Sikap dan Motivasi dengan Minat Berwirausaha 
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Peningkatan jumlah minat berwirausaha pada mahasiswa harus mengetahui 

strategi yang cocok untuk mengetahui factor dan pengaruh untuk mencapai tujuan 

berwirausaha. Gambar kerangka pikir dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa 

besara adanya pengaruh antara variabel sikap dan motivasi terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa S1 jurusan manajemen Universitas Muhammadiyah Malang.  

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan penelitian terdahulu yang dikemukakan diatas, 

maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Sikap dan Motivasi berpengaruh secara simultan terhadap minat  berwirausaha 

mahasiswa jurusan Manajemen fakultas ekonomi & bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

H2: Sikap dan Motivasi berpengaruh secara parsial terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa jurusan Manajemen fakultas ekonomi & bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

H3: Sikap yang paling berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa jurusan 

Manajemen fakultas ekonomi & bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.  

 


