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ABSTRAKSI 

 

 

Lapangan kerja yang langka menimbulkan masalah pengangguran di 

Indonesia. Masalah ini juga menimpa mahasiswa yang akan terjun dalam dunia 

kerja setelah lulus dari kuliah, dimana mahasiswa sebagai intelektual muda 

diharapkan tidak menambah angka pengangguran di Indonesia. Mahasiswa harus 

mampu memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliknya untuk kemajuan 

bangsa,minimal tidak menambah beban Negara. Sehingga, dibutuhkan langkahlangkah 

strategis dan kreatif dari mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Salah 

satunya adalah dengan berwirausaha. Tetapi pada kenyataanya, hanya 

sedikitmahasiswa yangmau mengembangkan potensinya dengan berwirausaha. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor 

dominan yang menjadi 

pendorong dan penghambatkewirausahaan padamahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subyek berjumlah 3 

orang yang berstatus sebagai mahasiswa yangtelah berwirausaha.Metode 

pengumpulan data yang dipakai adalah dengan menggunakan teknik wawancara. 

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data model miles and 

huberman. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendorong yang dominan 

bagi kewirausahaan pada mahasiswa adalah faktor hobi dan motivasi berprestasi. 

Sedangkan pendorong yang lain adalah lingkungan dan impian. Sedangkan faktor 

dominan yang menghambat adalah lingkungan dari wirausahawan seperti modal 

dan pesaing. Sedangkan penghambat yang lain adalah emosi yang tidak stabil. 

Sehingga dapat disebutkan bahwa perasaan senang menjadi inti dari 

kegiatan wirausaha. Karena dengan perasaan senang, pekerjaan akan ringan untuk 

dilakukan dan dengan mudah dalam mengatasi masalah karena dapat berpikir 

dengan tenang dan jernih 

 

Abstract 

Employment opportunities are scarce in the unemployment problem  

Indonesia. This problem also happened to students who would plunge the world  

work after graduating from college, where students as young intellectuals  



expected not to increase unemployment in Indonesia. Students must  

able to utilize a variety of potential for advancement dimiliknya  

nation, at least not add to the burden the State. Thus, it takes steps  

strategic and creative students to face the world of work. One  

them is to entrepreneurship. But in fact, only  

sedikitmahasiswa yangmau develop their potential with entrepreneurship.  

This study aims to determine factors  

become dominant  

drivers and penghambatkewirausahaan padamahasiswa.  

This study used qualitative methods with subjects totaling 3  

status as a student who hath berwirausaha.Metode  

collection of data that is used is to use interview techniques.  

Data analysis technique used are miles and model data analysis  

Huberman.  

The results of this study indicate that the dominant driving force  

for entrepreneurship is a factor in students' hobbies and achievement motivation.  

While driving the other is the environment and dreams. While factor  

that inhibit the dominant environment of entrepreneurs such as capital  

and competitors. While inhibiting the other is an unstable emotion.  

So that may be mentioned that sense of excitement at the core of  

entrepreneurial activity. Due to feelings of pleasure, work will be light to  

done and easily tackle the problem as you may think  

with calm and crystal clear. 


