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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Budi Lestari dan Trisnadi 

Wijaya, 2012. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha mahasiswa di STIE MDP, STMIK MDP dan STIE MUSI..1 

dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha terlihat dari 

nilai Fhitung 33,168 > nilai Ftabel 2,650 dan nilai sig. Sebesar 0,000 yang 

masih dibawah ɑ 0,05. Minat berwirausaha mahasiswa juga diperkuat oleh 

faktor demografis seperti gender, pengalaman kerja dan pekerjaan orang 

tua. 

Penelitian yang dilakukan Fatrika Fahmi, Hazmira Yozza dkk. Analisis 

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa 

dengan Teknik SEM, 2012.2 Tinggi rendahnya minat berwirausaha 

dipengaruhi langsung secara positif oleh motif berwirausaha. Tinggi 

rendahnya minat berwirausaha juga dipengaruhi secara tidak langsung 

oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar melalui motif 

berwirausaha. Dilihat dari pengaruh total, perubahan motif berwirausaha 

memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan minat berwirausaha 

 
1 Lestari Retno Budi. Trisnadi wijaya, “Pengaruh Pendidikan Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa di STIE, MDP, STMIK, MDP dan STIE MUSI”, Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol 1 No. 2 

(maret, 2012) Hlm 112-119 
2 Fahmi Fatrika. Hazmira Yozza dkk, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat 

Berwirausaha Mahasiswa dengan Teknik SEM”, Jurnal Matematika UNAND, Vol. 1 No. 2 

(Desember, 2012) Hlm 5-12 
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dan lingkungan sekitar merupakan pengaruh kedua terbesar terhadap minat 

berwirausaha. 

Penelitian yang dilakukan oleh Veronika Agustin Srimulyani, 2013. 

Analisis Pengaruh Kecerdasan Adversitas, Internal Locus of Control, 

kematangan Karir Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa 

Bekerja.3 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil ini tidak 

berbeda dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian pada 

mahasiswa, kecerdasan adversitas berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap keinginan berwirausaha. Internal locus of control berpengaruh 

signifikan positif pada intensi wirausaha. Kematangan karier mahasiswa 

berpengaruh signifikan positif terhadap intensi berwirausaha dan secara 

simultan kecerdasan adversitas, internal locus of control dan kematangan 

karier berpengaruh signifikan positif terhadap intensi berwirausaha. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Evaliana, 2015. Pengaruh 

Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha 

siswa.4 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efikasi diri, 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha siswa tergolong baik. 

Efikasi diri, lingkungan keluarga secara parsial mempengaruhi minat 

siswa, serta efikasi diri adalah variabel dominan yang mempengaruhi 

minat siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Deden Setiawan, 2016. Pengaruh 

Ekspektasi Pendapatan, Lingkungan Keluarga dan Pendidikan 

 
3 Srimulyani Veronika Agustin, “Analisis Pengaruh Kecerdasan Adversitas, Internal Locus of 

Control, kematangan Karir Terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Bekerja”, Widya 

Warta No. 1 tahun XXXV II (Januari, 2013) hlm 96-110 
4 Yuliana Evaliana, “Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha siswa”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol 1 No. 1 (Juli, 2015) Hlm 61-70 
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Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha.5 Hasil dari penelitian ini 

ekspektasi pendapatan, lingkungan keluarga dan pendidikan 

kewirausahaan mempunyai pengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Kewirausahaan 

1. Pengertian kewirausahaan 

Kewirausahaan pada hakikatnya adaalah suatu sikap, 

jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan bernilai serta berguna bagi diri dan orang lain. Dalam 

jiwa kewirausahaan tertanam jiwa yang selalu aktif, kreatif, 

berkarya dan inovatif untuk meningkatkan pendapatan dalam 

usahanya.6 

Kewriausahaan adalah suatu kemampuan 

menciptakan kegiataan usaha. Kemampuan menciptakan dan 

memerlukan adanya kreativitas dan inovasi dari yang sudah 

ada sebelumnya. Kemampuan berwirausaha yang kreatif dan 

inovatif dapat dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk 

mencari peluang menuju sukses.7 

2. Manfaat dan tujuan kewirausahaan 

Manfaat yang dapat diperoleh melalui berwirausaha adalah: 

 
5 Deden Setiawan, “Pengaruh Ekspektasi Pendapatan, Lingkungan Keluarga dan Pendidikan 

Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha”, 12 Jurnal Profita Edisi 7 ( 2016), Hlm 1-12 
6 H.A  Rusdiana.,  Kewirausahaan Teori dan Praktik.( Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014). 

Hml- 153 
7 Suryana, 2006, Kewirausahaan Pedoman Prakti, Kiat dan Proses Menuju Sukses ( Jakarta: 

Salemba Empat, 2006),  Hlm, 2 
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a. Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang 

dimiliki. Banyak wirausaha yang berhasil mengelola 

usahanya karena menjadikan keterampilan/hobinya 

menjadi pekerjaannya. 

b. Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. 

Dengan berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk 

berperan bagi masyarakat dengan menciptakan produk 

yang dibutuhkan masyarakat. 

c. Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai 

berwirausaha. Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang 

dalam karier sangat bergantung pada motivasi untuk 

menjalankan kariernya.  

Tujuan kewirausahaan adalah:8 

a. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas 

b. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para 

wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan 

masyarakat. 

c. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan 

kemampuankewirausahaan dikalangan masyarakat. 

3. Sasaran dan asas kewirausahaan 

Kewirausahaan memiliki asas dan sasaran yang akan 

dicapai.9 Sasaran kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

 
8 Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm, 7 
9 Basrowi, Kewirausahaan untuk Perguruan Tinggi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm, 9-10 
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a. Para generasi muda pada umumnya anak-anak sekolah, 

anak putus sekolah dan calon wirausaha. 

b. Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha 

kecil dan koperasi 

c. Instansi pemerintah yang melakukan kegiatan usaha 

BUMN, organisasi dan kelompok-kelompok 

masyarakat. 

Asas kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

a. Kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan 

berlandaskan bisnis yang sehat 

b. Kemampuan bekerja secara tekun, teliti dan produktif 

c. Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan serta keberanian mengambil risiko bisnis. 

4. Karakteristik wirausaha 

Definisi karakter sebagai panduan dari segala tabiat 

manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda yang 

khusus untuk membedakan orang satu dengan yang 

lain.10karakter bisa diartikan juga perilaku, kebiasaan, 

kesukaan, ketidaksuaan, kemampuan, kecenderungan, potensi 

dan lain-lain11 

 

 

 

 
10 Zubaedi, desain pendidikan karakter: konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan 

(jakarta: kencana, 2011), Hlm, 9 
11 Loren, kamus filsafat (jakarta: gramedia, 1996), Hlm. 396 
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Ciri-ciri karakteristik kewirausahaan 

Karakteristik dalam berwirausaha ada 5 komponen 

penting, yaitu: percaya diri, berorientasi pada hasil, berani 

mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitas pada hasil 

dan berorientasi pada masa depan.12 

Dari pengertian di atas maka yang dimaksud dengan 

karakteristik berwirausaha adalah perilaku atau tabiat manusia 

dalam melakukan kegiatan berwirausaha, bagaimana tiap 

individu dalam mengelolah usaha yang dijalankan 

Dari hasil kajian diatas saya hanya mengambil 6 

indikator sebagai acuan dalam penelitian mahasiswa 

berwirausaha antara lain: 

a. Percaya diri. 

b. Memiliki jiwa kepemimpinan. 

c. Berani mengambil resiko. 

d. Berorientasi pada hasil 

e. Berorientasi pada masa depan 

f. Keorisinalitas pada hasil 

2.2.1 Pengertian Kepribadian 

Jung mendefinisikan sikap (attitude) sebagai suatu 

kecenderungan untuk beraksi atau bereaksi dalam sebuah arah 

karakter. Ia bersikeras bahwa setiap orang memiliki kedua sisi 

 
12 Suryana, Kewirausahaan Kiat dan Proses Menuju Sukses (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm, 

22 
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extrovert dan introvert, walaupun hanya satu yang dapat aktif pada 

saat satu sikap lainnya tidak aktif. 

Kepribadian adalah kehidupan seseorang secara 

keseluruhan, individual,  unik, usaha mencapai tujuan, 

kemampuannya bertahan dan membuka diri, kemampuan 

memperoleh pengalaman.13  

Kepribadian adalah seperangkat karakteristik dan 

kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan 

perbedaan tigkah laku psikologik (berfikir, merasa, gerakan) diri 

seseorang dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami 

secara sederhana sebagai hasil dari tekanan sosial dan tekanan 

biologik saat itu. 

Big Five Personality Factor merupakan salah satu dari teori 

kepribadian yang mencakup kepribadian secara luas yaitu 

neoriticism, ekstraversion, openness, agreeableness dan 

conscientiousness. Neoriticism merupakan dimensi yang berkaitan 

dengan sisi emosional individu seperti rasa marah dan kecemasan. 

Ekstraversion merupakan dimensi yang berhubungan dengan dunia 

sosial (interaksi interpersonal) seperti berinteraksi dengan 

orangorang di sekitarnya. Openness merupakan dimensi proaktif 

dan penghargaan terhadap pengalaman seseorang dalam hidup 

serta terkait rasa ingin tahu dan cara berfikir individu. 

Agreeableness merpakan terkait dengan rasa percaya atas diri 

 
13 Hasanah. Muhimmatul, Dinamika Kepribadian menurut Psikologi Islam ( Jurnal Ummul Qura 

Vol VI No. 2, 2015), Hlm- 111 
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sendiri terhadap orang lain yang melibatkan perasaan dan sikap 

saling membantu. Terakhir adalah conscientiousness merupakan 

sikap individu dalam menjalani kehidupannya, terkait dengan 

motivasi, keteraturan, dan orientasi tujuan masa depan. 

1. Aspek-aspek Kepribadian.14  

a. Karakter yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika 

perilaku, konsisten tidaknya dalam memegang pendirian 

atau pendapat. 

b. Temperamen yaitu disposisi reaktif seseorang, atau cepat 

lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang 

datang dari lingkungan. 

c. Sikap yaitu sambutan terhadap obyek yang bersifat positif, 

negatif atau ambivalen. 

d. Stabilitas emosi yaitu kadar kestabilan reaksi emosional 

terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti mudah 

tidaknya tersinggung, marah, sedih, atau putus asa. 

e. Responsibilitas (tanggung jawab) adaalah kesiapan untuk 

menerima risiko dari tindakan atau perbuatan yang 

dilakukan. Seperti mau menerima risiko secara wajar, cuci 

tangan, atau melarikan diri dari risiko yang dihadapi. 

f. Sosiabilitas yaitu disposisi pribadi yang berkaitan dengan 

hubungan interpersonal. Seperti : sifat pribadi yang 

 
14 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi pendidikan ( Bandung: PT. Rosda Karya Remaja, 2003), 

Hlm- 74 



 

14 
 

terbukaatau tertutup dan kemampuan berkomunikasi 

dengan orang lain. 

 

2. Tipe Kepribadian (Extrovert-Introvert) 

Carl jung mendeskripsikan dua sikap utama sebagai 

tambahan dari empat fungsi pikiran (sensing, feeling, thinking 

dan intuiting) yaitu extrovert dan introvert. Menurutnya, orang 

extrovert mengarah libidonya (energi psikis) pada hal-hal 

diluar dirinya, sedangkan orang introvert lebih berfokus pada 

dirinya. Seorang extrovert terkaitb dengan orientasi terhadap 

hal diluar diri seseorang, lain dengan introvert yang cenderung 

berfokus pada pikiran dan eksplorasi perasaan dan pengalaman 

diri sendiri. Keduanya memiliki kecenderungan tetapi salah 

satu lebih dominan. 

Introvert adalah membalikkan energi psikis kedalam 

sebuah orientasi terhadap subjektif. Orang-orang introvert 

selalu mendengarkan batinnya dan mempunyai persepsi 

sendiri. Mereka tetap berhubungan dengan dunia luar, namun 

mereka lebih selektif untuk memilih dunia mana yang tepat 

dan didasarkan pada pandangan subjektif mereka. 

Extrovert adalah sikap yang mengarahkan energi 

psikisnya keluar sehingga seseorang diorientasikan menuju 

sesuatu yang objektif, dan menjauh dari subjektif. Orang-orang 

extrovert lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar 
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mereka dari pada batin mereka sendiri. Mereka cenderung 

fokus kepada sikap objektif dan merepresi sikap subjektifnya  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

seseorang extrovert adalah seseorang lebih memandang ke dunia 

dari pada batinnya. Sedangkan seseorang introvert lebih fokus pada 

diri cenderung selalu mendengarkan perasaan batinnya. 

Didalam variabel ini saya mengambil 2 indikator sebagai 

acuan untuk melakukan penelitian: 

1) Introver (sifat yang subyektif mengutamakan batin atau 

persepsinya sendiri) 

2) Extrovert (sifat yang obyektif mengutamakan kritikan atau 

masukan dari orang lain) 

2.2.2 Lingkungan Keluarga 

1. Menurut para ahli 

Lingkungan keluarga merupakan lembaga pertama dan 

utama, yang sebagian besar keputusan anak akan dipengaruhi 

keluarga. Lingkungan keluarga merupakan kelompok terkecil 

dimasyarakat yang terdiri ayah, ibu dan anak begitu juga 

naggota keluarga lainnya. Orang tua mempunyai peran dalam 

pembentukan anak dimasa depan, artinya secara tidak langsung 

orang tua juga dapat mempengaruhi minat anak dalam memilih 

karier yang akan dipilih.15 

 
15 Evaliana. Yulia, Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa ( Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen Vol. 1 No. 1, 2015) Hlm-6 
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Lingkungan adalah “keseluruhan fenomena (peristiwa, 

situasi atau kondisi) fisik/alam atau sosial yang mempengaruhi 

atau dipengaruhi perkembangan individu. Secara umum ciri 

khas dalam keluarga adanya hubungan berpasangan dalam 

ikatan pernikahan, adanya pengakuan terhadap adanya anak 

yang dilahirkan dan adanya kehidupan ekonomis dalam 

kehidupan berumah tangga.16 

Keluarga adalah kelompok kecil yang memiliki 

pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan 

kerja, serta hak kewajiban bagi masing-masing anggotanya. 

Keluarga adalah tempat pertama dan yang utama dmana anak-

anak belajar. Dari keluarga, mereka belajar sifat keyakinan, 

sifat-sifat mulia, komunikasi dan interaksi sosial, serta 

keterampilan hidup.17 

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki 

hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan 

terselenggaranya fungsi-fungsi ekspresi keluarga bagi para 

anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Suatu kelompok 

kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki 

fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi 

baru.18 

 
16 Yusuf Syamsu, Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2012), Hlm-23 
17 Helmawati, Pendidikan Keluarga Teoritisdan Praktis (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016), Hlm-42 
18 Lestari, Psikologi Keluarga (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2012), Hlm-10 
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Lingkunngan keluarga merupakan lingkungan pertama 

dan utama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah 

laku anak. Di lingkungan keluarga anak mendapatkan 

perhatian dan kasih sayang, dorongan, bimbingan, keteladanan 

dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tua sehingga 

anak dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya 

demi perkembangannya dimasa mendatang.19 

2. Faktor-faktor dalam Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang 

untuk berwirausaha, adapun faktor-faktor yang terkandung 

dalam keluarga. Lingkungan keluarga terdiri dari:20 

a. Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anak sangat besar 

pengaruhnya terhadap cara belajar dan berfikir anak. Ada 

orang tua yang mendidik secara indikator militer, ada yang 

secara demokratis dan ada juga keluarga yang acuh tak 

acuh dengan pendapat setiap keluarga. 

b. Relasi antar anggota keluarga 

Relasi yang terpenting dalam keluarga ialah relasi 

orang tua dengan anak-anaknya. Demi kesuksesan anak 

kelak, perlu adanya korelasi yang baik dalam keluarga. 

 
19 Daiyo, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm- 130 
20 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm- 

60-64 
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Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh 

pengertian dan kasih sayang, dengan bimbingan untuk 

kesuksesan anaknya. 

 

c. Suasana rumah 

Suasana yang dimaksudkan ialah situasi atau 

kejadian-kejadian yang sering terjadi didalam keluarga 

dimana anak berada dan belajar. Suasana rumah merupakan 

faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang 

disengaja, sebab suasana rumah yang gaduh atau ramai dan 

semerawut tidak akan memberikan ketenangan bagi anak 

untuk belajar. Suasana yang semerawut dan sebagainya 

anak menjadi bosan dirumah, suka keluar rumah dan 

akibatnya belajar anak jadi kacau untuk memikirkan masa 

depannya pun tidaklah terkonsentrasi dengan baik. 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

Ketika keluarga mengalami kesulutan dalam 

ekonomi menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan 

pokok anak. Tapi tak jarang faktor kesulitan ekonomi 

menyebabkan termotivasi anak untuk lebih berhasil. 

Adapun pula keluarga yang ekonominya berkecukupan atau 

lebih, orang tua cenderung memenuhi kebutuhan anak 

termasuk masalah pendidikan sampai jenjang yang lebih 

tinggi,  kadang kala keluarga berkecukupan tersebut 
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membuat orang tua kurang perhatian pada anak sehingga 

akibatnya anak menjadi malas belajar dan prestari yang 

menurun. 

e. Pengertian orang tua terhadap anak 

Anak memerlukan pengertian dan dorongan orang 

tua, kadang-kadang anak mengalami lemah semnagat, maka 

orang tua berkewajiban memberi pengertian dan dorongan 

pada anak, supaya sedapat mungkin anak bisa melewati 

kesulitan tersebut baik dalam sekolah maupun masyarakat. 

Hal ini penting sekali untuk tetap menumbuhkan rasa 

percaya diri anak. 

f. Latar belakang kebudayaan 

Tingkat kebiasaan atau pendidikan anak didalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam kehidupannya 

kelak. Kepada anak perlu ditanamkan kebiasaan-kebiasaan 

dan diberi contoh sosok figur yang baik, agar mendorong 

anak untuk menjadi semnagat dalam meniti masa depan dan 

kariernya ke depan. 

2.2.3 Pendidikan Kewirausahaan 

Pendidikan kewirausahaan pada dasarnay sanagt diperlukan 

utnuk menunjang kesuksesan dalam suatu usaha, berikut menurut 

para ahli: 
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1. Pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode tertentu 

sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman dan cara 

bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.21 

2. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung disekolah 

dan diluar sekolah sepanjang hidup, untuk mempersiapkan 

peserta didik dapat memainkan perannya dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.22 

3. Pendidikan adalah usaha secara sadar untuk mengubah tingkah 

laku manusia baik secara individu maupun kelompokuntuk 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan terhadap segala perbuatannya.23 

Pendidikan kewirausahaan adalah proses pembelajaran 

untuk mengubah sikap dan pola fikir mahasiswa terhadap 

pemilihan karir berwirausaha. Mahasiswa yang sudah menempuh 

mata kuliah kewirausahan akan memiliki nilai dan karakteristik 

kewirausahaan sehingga akan meningkatkan minat serta kecintaan 

mereka terhadap dunia wirausaha. 

 
21 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekaatan Baru (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2008), Hlm- 10 
22 Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan ( Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2012), Hlm- 11 
23 Sugihartono. Dkk, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: UNY Press, 2007), Hlm- 3 
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Adapun beberapa matakuliah yang diberikan memilki 

tujuan sebagai berikut:24  

1. Mengerti apa peranan perusahaan dalam sistem perekonomian 

2. Keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk perusahaan 

3. Mengetahui karakteristik dan proses kewirausahaan 

4. Mengerti perencanaan produk dan proses pengembangan 

produk  

5. Mapu mengidentifikasi peluang bisnis dan menciptakan 

kreativitas serta membentuk organisasi kerjasama 

6. Mampu mengidentifikasi dan mencari sumber-sumber 

7. Mengerti dasar-dasar marketing, financial, organisasi dan 

produksi 

8. Mampu memimpin bisnis dan menghadapi tantangan di masa 

depan 

Beberapa indikator pendidikan kewirausahaan adalah sebagai berikut: 

1. Kurikulum 

Kompetensi pendidikan berbasis kewirausahaan yang diberikan 

kepada peserta didik 

2. Kualitas tenaga didik 

Dosen merupakan tenaga pendidik tidak hanya harus menguasai 

ilmu pengetahuan, tetapi juga harus mampu menyampaikan ilmu 

tersebut dengan baik kepada peserta didik. 

 
24 Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2013) Hlm- 150 
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3. Fasilitas belajar mengajar 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidik sangat membantu 

mahasiswa untuk menguasai materi pendidikan kewirausahaan 

serta membantu pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. 

Faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan disuatu 

negara terletak pada peranan universitas melalui penyelenggaraan 

pendidikan kewirausahaan baik dalam kegiatan perkuliahaan 

maupun kegiatan seminar dan praktik kewirausahaan. Pihak 

kampus bertanggung jawab dalam memberi didikan dan 

kemampuan wirausaha kepada para lulusan dan memberikan 

motivasi untuk berani memilih berwirausaha sebagai karir 

mereka.25 

  Jadi dapat disimpulkan pendidikan kewirausahaan adalah 

usaha secara sadar untuk memberikan pengetahuan, pemahaman 

dan pelatihan kepada seseorang agar beerminat untuk memilih 

jenjang karir sebagai wirausaha. Selain pendidikan kewirausahaan, 

diperlukan seminar dengan mengundang wirausahawan yang sudah 

sukses. Tujuan diadakan seminar kewirausahaan untuk 

memberikan dorongan untuk mahasiswa supaya tertarik mengikuti 

jejak yang dilakukan oleh pengusaha yang sudah sukses. Indikator 

yang dipakai didalam pendidikan kewirausahaan meliputi, 

 
25 Zimmerer. Thomas W. Dkk, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil (Jakarta: Salemba 

Empat, 2008), Hlm- 20 
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kurikulum, kualitas teenaga pendidik, dan serta fasilitas belajar 

mengajar. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan: dalam kerangka pemikiran tabel diatas, bahwa mahasiswa 

berwirausaha Y dan faktor pendidikan X1, faktor keluarga 

X2 dan faktor kepribadian X3 sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan 

kerangka berpikir atas dapat ditariknya beberapa hipotesis 

penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan 

Mahasiswa 
berwirausaha

faktor  pendidikan 
kewirausahaan

faktor 
kepribadian

faktor lingkungan 
keluarga
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permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Faktor kepribadian berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam berwirausaha. 

H2: Faktor lingkungan keluarga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam berwirausaha. 

H3: Faktor pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap mahasiswa Universitaas 

Muhammadiyah Malang dalam berwirausaha. 


