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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Uji Kualitas Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Setelah mengumpulkan data kuesioner dari respoden, kemudian dilakukan 

uji validitas kembali terhadap data yang diperoleh. Validitas menunjukan sejauh 

mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Uji validitas dilakukan menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

atau pertanyaan dinyatakan valid jika mempunyai Nilai Rhitung yang lebih besar dari 

Rtabel pada taraf α = 5% atau bisa juga dilihat dari tingkat signifikan pada analisis 

menggunkan SPSS yang harus bernilai < 0,05. 

a. Variable Rendahnya Minat Mahasiswa Berwirausaha 

TABEL 5.1 

Hasil uji validitas Minat Berwirausaha 

 

Item Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Signifikan Keterangan 

Minat 1 0.646 0.000 Valid 

Minat 2 0.714 0.000 Valid 

Minat 3 0.756 0.000 Valid 

Minat 4 0.752 0.000 Valid 

Minat 5 0.591 0.000 Valid 

Sumber : Data Primer diolah  

 

Item Minat 1 hingga Minat 5 menunjukan butir pertanyaan dari nomor 1 

hingga nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolah data uji validitas 

variable kurang minat berwirausaha diperoleh hasil R hitung > Rtabel dan nilai signifikan
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yang bernilai dibawah 0,05. Dengan demikian masing-masing pertanyaan dalam 

kuesioner untuk variable Minat Berwirausaha dinyatakan valid. 

b. Variable Motivasi 

TABEL 5.2 

Hasil uji validitas Motivasi  

 

Item Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Signifikan Keterangan 

Motivasi 1 0.529 0.000 Valid  

Motivasi 2 0.685 0.000 Valid  

Motivasi 3 0.584 0.000 Valid  

Motivasi 4 0.654 0.000 Valid  

Motivasi 5 0.611 0.000 Valid  

Sumber : Data Primer diolah  

 

Item Motivasi 1 hingga Motivasi 5 menunjukan butir pertanyaan dari 

nomor 1 hingga nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolah data uji 

validitas variable motivasi berwirausaha diperoleh hasil R hitung > Rtabel dan nilai 

signifikan yang bernilai di bawah 0,05. Dengan demikian masing-masing pertanyaan 

dalam kuesioner untuk variable Motivasi Berwirausaha dinyatakan valid. 

 

c. Variable Lingkungan  

TABEL 5.3 

Hasil uji validitas Lingkungan 

 

Item Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Signifikan Keterangan 

Lingkungan 1 0.654 0.000 Valid  

Lingkungan 2 0.648 0.000 Valid  

Lingkungan 3 0.710 0.000 Valid  

Lingkungan 4 0.717 0.000 Valid  

Lingkungan 5 0.676 0.000 Valid  

Sumber : Data Primer diolah  
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Item Lingkungan 1 hingga Lingkungan  5 menunjukan butir pertanyaan 

dari nomor 1 hingga nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolah data uji 

validitas variable lingkungan berwirausaha diperoleh hasil R hitung > Rtabel dan nilai 

signifikan yang bernilai dibawah 0,05. Dengan demikian masing-masing pertanyaan 

dalam kuesioner untuk variable Lingkungan Berwirausaha dinyatakan valid. 

 

d. Variable Pengetahuan  

                 TABEL 5.4 

                 Hasil uji validitas Pengetahuaan 

Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 

Signifikan Keterangan 

Pengetahuan 1 0.704 0.000 Valid  

Pengetahuan 2 0.727 0.000 Valid  

Pengetahuan 3 0.493 0.000 Valid  

Pengetahuan 4 0.666 0.000 Valid  

Pengetahuan 5 0.635 0.000 Valid  

          Sumber : Data Primer diolah 

 

Item Pengetahuan 1 hingga Pengetahuan 5 menunjukan butir pertanyaan 

dari nomor 1 hingga nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolah data uji 

validitas variable pengetahuaan berwirausaha diperoleh hasil R hitung > Rtabel dan nilai 

signifikan yang bernilai di bawah 0,05. Dengan demikian masing-masing pertanyaan 

dalam kuesioner untuk variable Pengetahuan Berwirausaha dinyatakan valid. 
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e. Variable Risiko  

  TABEL 5.5 

 Hasil uji validitas Risiko 

 

Item Pertanyaan Koefisien 

Korelasi 

Signifikan Keterangan 

Risiko 1 0.760 0.000 Valid  

Risiko 2 0.767 0.000 Valid  

Risiko 3 0.677 0.000 Valid  

Risiko 4 0.527 0.000 Valid  

Risiko 5 0.578 0.000 Valid  

        Sumber : Data Primer diolah 

 

Item Risiko 1 hingga Risiko 5 menunjukan butir pertanyaan dari nomor 1 

hingga nomor 5. Berdasarkan tabel di atas, dari hasil pengolah data uji validitas 

variable risiko berwirausaha diperoleh hasil R hitung > Rtabel dan nilai signifikan yang 

bernilai di bawah 0,05. Dengan demikian masing-masing pertanyaan dalam kuesioner 

untuk variable Risiko Berwirausaha dinyatakan valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas atau uji kehandalan bertujuan untuk mengetahui seberapa 

jauh alat ukur dapat dipercaya untuk melakukan pengukuran. Kehandalan berkaitan 

dengan sejauh mna suatu alat ukur konsisten apabila pengukuran akan dilakukan 

secara berulang pada sampel yang berbeda. Apabila suatu alat ukur digunkana 

berulang dan berhasil pengukuran yang diperoleh relative konsisten maka alat ukur 

tersebut bisa dikatakan handal (reliabel). 
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   Tabel 5. 6 

Variable Cronbach Alpha Keterangan 

Minat 0.709 Reliabilitas 

Motivasi 0.569 Reliabilitas 

Lingkungan 0.703 Reliabilitas 

Pengetahuan 0.646 Reliabilitas 

Risiko 0.685 Reliabilitas 

  Sumber : Data Primer diolah 

 

Dari hasil pengujian diperoleh perhitungan koefisien Cronbach Alpha dari 

kelima variable diatas  > 0.50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

pertanyaan baik dari variable independen maupun variable dependen adalah reliable. 

 

B. Hasil Penelitian  

Data primer yang telah diperoleh dalam penelitian diproses menggunakan 

Softwer SPSS 16 dengan menggunakan Model regresi linier berganda. Sebelum 

dilakukan analisis regresi berganda, terdapat asumsi yang harus terpenuhi dalam 

analisis regresi yaitu uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan 

telah memenuhi asumsi analisis regresi. Setelah uji asumsi klasik dilakukan, 

selanjutnya dilakukan uji regresi berganda. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum penelitian melakukan uji t dan F, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi klasik untuk mengetahuai ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik. 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji 

Heterokadastisitas. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahuai apakah dalam model regresi 

variable dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji 

normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas data 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

                                      TABEL 5.7 

        Hasil Uji Normalitas  

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Teks 

 Unstandardized Residual 

N 

Normal  

Parameters (a,b)          Std. Deviation 

Most          Extreme    Absolute 

Differences                 Positive 

                                  Negative  

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

500 

.0000000 

1.68809793 

.021 

.021 

-.018 

.476 

.997 

a.Test distribution is Normal. b.Calculate from data. 

           Sumber : Data Primer diolah 
   

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test ini 

menghasilkan Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.476 dan nilai sig (signifikan) sebesar 

0.977 lebih besar dari 0.05 yang artinya residual berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya korelasi antara variable 

independen dengan model regresi. Jika ada hubungan maka terdapat penyimpangan 
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asumsi klasik multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas 

didasarkan pada nilai VIF (Variance Inflation factor) dan tolerance. 

Hipotesa dalam uji miltikolinearitas adalah: 

H0 : VIF<10 artinya tidak terkena multikolinearitas 

Ha : VIF>10 artinya terkena multikolinearitas 

  TABEL 5.8 

    Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Kesimpulan 

Motivasi 3.951 0,000 Non Multikolinearitas 

Lingkungan 6.077 0,000 Non Multikolinearitas 

Pengetahuan 4.608 0,000 Non Multikolinearitas 

Risiko 7.208 0,000 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai VIF dari variable independen yang 

memiliki nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinearitas pada medel regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas dilakukan mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya persamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk mengetahui ada atau 

tidakmya heteroskedastisitas maka dilakukan uji glejser. Dikatakan tidak terkena 

heteroskedastisitas apabila tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh 

variable independen terhadap nilai absolut residual, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa asumsi non-hetero skedastisitas terpenuhi. 
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                          TABEL 5.9 

    Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Signifikan Keterangan 

Motivasi  0.437 Non Heteroskedastisitas 

Lingkungan  0.343 Non Heteroskedastisitas 

Pengetahuan  0.427 Non Heteroskedastisitas 

Risiko  0.772 Non Heteroskedastisitas 

  Sumber : Data Primer Diolah 

   

Dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara seluruh variable independen terhadap nilai absolut residual, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi. 

 

C. Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis data dan pengujian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunkan model regresi linear berganda, dimna dalam analisis regresi tersebut 

akan menguji pengaruh motivasi, lingkungan, pengetahuam, risiko. Pengolahan data 

menggunakan bantuan program computer SPSS versi 16.00, pengujian hipotesis 

dilakukan dengan persamaan regresi secara persial maupun simultan. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.00 yaitu antara nilai motivasi (X1), lingkungan (X2), 

pengetahuan (X3), risiko (X4) dan minat berwirausaha (Y) digunakan analisis 

berganda. 
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TABEL 5. 10 

Analisis Regresi Berganda  

 Coefficients(a) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d Cefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

B tolerance VIF B Std.Error 

1    (Constant) 

  Motivasi 

     Lingkungan 

 Pengetahuan 

      Risiko 

0.493 

0.124 

0.206 

0.184 

0.275 

0.430 

0.031 

0.034 

0.040 

0.038 

 

0.148 

0.252 

0.188 

0.286 

1.146 

3.951 

6.007 

4.608 

7.208 

0.252 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

0.862 

0.704 

0.727 

0.768 

 

1.1

60 

1.421 

1.376 

1.303 

a. Dependent Variable : Minat 

            Sumber : Data Primer Diolah 

 

Pengujian t test menggunakan uji satu sisi dengan  kriteria sebagai berikit : 

Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Atau  

Jika p > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika p < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

 

a. Uji T (Uji Persial) 

Dari perhitungan regresi linaer berganda dengan menggunakan 

SPSS maka diperoleh data sebagai berikut : 
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  TABEL 5. 11 

                    Hasil Uji T 

Model Standardized 

Cefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

Beta tolerance VIF B Std.Error 

1     (Constant) 

      Motivasi 

     Lingkungan 

     Pengetahuan 

      Risiko 

 

0.148 

0.252 

0.188 

0.286 

1.146 

3.951 

6.007 

4.608 

7.208 

0.252 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

 

0.862 

0.704 

0.727 

0.768 

 

1.1

60 

1.421 

1.376 

1.303 

                         a.Dependent Variable : Minat 

                       Sumber : Data Primer Diolah 

 

Y = 0,148X1 + 0,252X2 + 0,188X3 + 0,286X4 + e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan : 

1) Hipotesis 1 menyebutkan bahwa valiabel motivasi X1 merupakan variable yang 

diduga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 

probabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan pada regresi 

berganda diperoleh nilai Thitung sebesar 3.951. Dengan demikian Ttabel berada pada 

daerah H0 ditolak dan Ha diterima maka angka tersebut menunjukan signifikan 

yang artinya terdapat pengaruh antra motivasi terhadap minat berwirausaha di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengaruhnya sebesar 0,148. Pertanyaan 

H1 diterima. 

2) Hipotesis 2 menyebutkan bahwa variable lingkungan X2 merupakan variable 

yang diduga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 
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probabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan pada regresi 

berganda diperoleh nilai Thitung sebesar 6.077. Dengan demikian Ttabel berada pada 

daerah H0 ditolak dan Ha diterima maka angka tersebut menunjukan signifikan 

yang artinya terdapat pengaruh antra lingkungan terhadap minat berwirausaha di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengaruhnya sebesar 0,252. Pertanyaan 

H2 diterima. 

3) Hipotesis 3 menyebutkan bahwa variable pengetahuan X3 merupakan variable 

yang diduga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 

probabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan pada regresi 

berganda diperoleh nilai Thitung sebesar 4.608. Dengan demikian Ttabel berada pada 

daerah H0 ditolak dan Ha diterima maka angka tersebut menunjukan signifikan 

yang artinya terdapat pengaruh antra pengetahuan terhadap minat berwirausaha di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengaruhnya sebesar 0,188. Pertanyaan 

H3 diterima. 

4) Hipotesis 4 menyebutkan bahwa variable risiko X4 merupakan variable yang 

diduga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 

probabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil perhitungan pada regresi 

berganda diperoleh nilai Thitung sebesar 7.208. Dengan demikian Ttabel berada pada 

daerah H0 ditolak dan Ha diterima maka angka tersebut menunjukan signifikan 

yang artinya terdapat pengaruh antra risiko terhadap minat berwirausaha di 
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Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengaruhnya sebesar 0,286. Pertanyaan 

H4 diterima. 

a.  Uji F (Uji Serempak) 

Pengujian uji f membuktikan secara simultan apakah terdapat pengaruh 

motivasi, lingkungan, pengetahuan, risiko terhadap minat berwirausaha mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

TABEL 5.12 

  Hasil Uji F 

          ANOVA(b) 

Model  df  F Sig  

1      Regression 

        Residual  

        Total  

4 

495 

499 

82.741 .000(a) 

a. Predictictors : (Constant), Risiko, Motivasi, Pengetahuan,           

Lingkungan 

b. Dependen Variable : Minat 

         Sumber : Data Primer diolah 

Dari tabel 5.12 diporoleh Fhitung sebesar 82.741 dengan p-value 0,000 < 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi, lingkungan, pengetahuan, dan 

risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

TABEL 5.13 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

                                          Model Summary(b) 

Model  R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Durbin-

Watson 

1 .401 .396 1.902 

a  Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2 

b  Dependent Variable: Y1 

                sumber : Data Primer diolah 

 



78 

 

 

 

Hasil analisis regresi linear berganda tersebut dapat dilihat dari nilai R 

Square sebesar 0,401 yang menunjukan bahwa minat berwirausaha mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah dipengaruhi oleh variable motivasi, lingkungan, 

pengetahuan, dan risiko sebesar 40,1%, sisanya 55,9% minat berwirausaha 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dipengaruhi variable lain yang 

belum diteliti dalam penelitian ini. 

2. Pembahasan (Interpretasai) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable independen antara motivasi, lingkungan, pengetahuan, dan risiko terhadap 

variable dependen minat berwirausaha mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

1. Pengaruh Motivasi Terhadap Rendahnya Minat Berwirausaha Mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti maka dinyatakan 

bahwa variabel motivasi kewirausahaan berpengaruh pisitif dan signifikan terhadap 

rundahnya minat berwirausaha. Hal ini membuktikan bahwa  motivasi  

kewirausahaan itu mempunyai pengaruh terhadap rendahnya minat berwirausaha 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pendidikan kewirausahaan 

yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mampu memberikan motivasi 

kewirausahaan sehingga mahasiswa mendapatkan tentang motivasi yang membuat 

mereka termotivasi dalam berwirausaha. 
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Motivasi adalah dorongan yang kuat yang berasal dari dalam diri sendiri 

untuk mencapai suatu tujuan. Agar memiliki minat untuk menjadi wirausaha, 

seseorang harus mempunyai tujuan yang bisa diperoleh oleh orang tersebut menjadi 

wirausahawan. Motivasi merupakan kekuatan (energy) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat peritensi dan intuismenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, 

baik yang bersember dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi interistik) maupun 

dari luar individu (motivasi ekstristik) (Sudarajat, 2008). Dari jawaban responden 

mahasiswa menjawab seseorang akan termotivasi terhadap sesuatu dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain penghasilan, rasa senang terhadap bidang 

kewirausahaan, penghargan (Status Sosial). Penghasilan menurut responden, 

penghasilan ini didapatkan dari hubungan kerja dengan pekerjaan baik dalam gaji, 

honorarium, dll. Penghargaan (Status Sosial) menurut responden kelas sosial timbul 

disebabkan oleh adanya perbedaan penghormatan atau status sosial di masyarakat. 

Yang mengatur hubunhan timbal balik atau tingkah laku antara individu-individu 

dalam masyarakat atau hubungan antara individu dengan masyarakatnya. Dari 

jawaban responden yang lainya adalah mereka memiliki ide yang kreatif, jiwa 

dagang, mudah bergaul dengan orang lain. Memiliki ide kreatif diartikan sebagai 

kemampuan dalam mengenemukan hal-hal yang benar-benar baru, kombinasi-

kombinasi yang baru dari hal-hal yang sudah ada sehingga menghasilkan menjadi 

sesuatu yang baru, atau membuat sesuatu yang tidak bisa digunakan sehingga bisa 

digunakan. Jiwa dagang mempunyai kemampuan memahami secara lebih mendalam 

kebutuhan orang lain. Mudah bergaul dengan orang lain hendaknya membiasakan diri 
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untuk bergaul dengan orang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Agar memperoleh 

kesuksesan dalam bergaul, seseorang harus belajar mengenai pribadi orang lain. 

Hasil penelitian ini mendukung penalitian dilakukan oleh Mega Yunina 

Sari (2012) faktor aktor motivasi yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap rendahnya  minat berwirausaha. 

 

2. Pengaruh Lingkungan Terhadap Rendahnya Minat Berwirausaha Mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti maka dinyatakan 

bahwa variabel lingkungan berpengaruh pisitif dan  signifikan terhadap rendahnya 

minat berwirausaha. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan itu mempunyai 

pengaruh terhadap rendahnya minat berwirausaha mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Lingkumgan kewirausahaan yang ada di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta sudah  mampu memberikan lingkungan tentang 

kewirausahaan sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran tentang lingkungan 

usaha apa yang mereka buat, dimana lokasi yang tepat untuk usah yang mereka buat 

dan konsep seperti apa yang akan dibuat. Pada hasil penelitian ini, variable 

lingkungan yaitu lingkungan mahasiswa yang meliputi lingkungan kampus, 

lingkungan dunia usaha kampus, lingkungan sosial ekonomi dalam kampus tentang 

minat mahasiswa memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap rendahnya 

minat berwirausaha mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dapat 

dilihat lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Keluarga sangat penting 
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dalam menumbuhkan minat serta dorongan seseorang untuk mengambil keputusan 

sebagai seorang wirausaha. Dorongan keluarga dapat berupa perhatian dari orang  

tua. Orang yang memberi dorongan kepada anaknya secara maksimal dapat di 

pastikan akan membwa keberhasilan kepada anaknya, sedangkan apabila dorongan 

yang diberikan orang tua kepada anaknya rendah maka tingkat keberhasilan juga 

rendah. Lingkungan pergaulan juga dapat mempengaruhi anak dalam rendahnya 

minat berwirausaha. Apabila orang suksus adalah orang yang mudah bergaul dengan 

orang lain tidak memandang itu, siapa, karena dapat berbagai pengalaman dengan 

media komonikasi. Dari jawaban responden mahasiswa menjawab orang tua 

mendengarkan pendapat yang diungkapkan anak. Mahasiswa dan keluarga 

meluangkan waktu bersama untuk bertukar pikiran. Ketika ada masalah dalam 

keluarga mahasiswa, diselsaikan secara bermusyawarah dengan keluarga. 

Komunikasi yang baik akan memperkuat hubungan antra anggota keluarga. 

Termasuk keputusan yang diambil ketika anak setelah lulus kuliah., dorongan 

keluarga yang baik sangat dibutuhkan demi keberhasilan anak. Begitu juga ketika 

orang tua mahasiswa mondorong untuk berwirausaha. Rata-rata orang tua mahasiswa 

sudah tidak berpandangan negative lagi pada dunia wirausaha. Adanya dorongan dari 

orang tua untuk berwirausaha mahasiswa secara otomatis akan terdorong menjadi 

wirausa. 

Purwinarti 2016, yang menyatakan salah satu faktor pendorong seseorang 

untuk berwirausaha yaitu The parental refugee yang menjelaskan banyak individu 

memberoleh pendidikan dan pengalaman dari bisnis yang di bangun keluarga, 
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lingkungan keluarga sangat mempengaruhi rendahnya minat berwirausaha seseorang, 

lingkungan keluarga mahasiswa yang familiar dengan wirausaha juga akan 

menyebabkan mahasiswa tersebut akan tertarik dengan wirausaha, hal ini sependapat 

dengan penelitian (Muliadi, 2011), yang menyatakan lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan memberikan kontrubusi yang tinggi 

terhadap rendahnya minat siswa SMK di kota surakarta untuk berwirausaha setelah 

lulus. Jadi dapat disimpulkan lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar mahasiswa 

baik tempat tinggal atau pergaulan yang menberikan mahasiswa kesempatan praktek 

wirausaha menjadi fakror penentu mahasiswa dalam berwirausaha. 

Hasil penelitian ini didukung oleh faktor Singgig Purnomo (2013), 

menyatakan bahwa variable ini mempunyai pengaruh yang signifikan dengan hasil 

penelitian nilai variabel lingkungan, oleh karena itu variable lingkungan mempunyai 

pengaruh dominan terhadap rendahnya mianat wirausaha mahasiaswa STIMK Duta 

Bangsa Surakarta.  

 

3. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Rendahnya Minat Berwirausaha Mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Pada hasil penelitian ini, variable pengetahuan yaitu pengetahuan 

mahasiswa yang meliputi pahaman mahasiswa tentang minat berwirausaha memiliki 

pengaruh yang positif  dan signifikan terhadap rendahnya minat berwirausaha 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 
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Mahasiswa yang memiliki pengetahuan kewirausahaan akan memiliki 

konsep wirausaha yang berbeda karena mereka sudah memiliki teori atau pemahaman 

berwirausaha, mereka juga lebih dapat membaca peluang usaha sehingga mereka bisa 

membuka usaha tertentu pada aesuatu tempat yang menurutnya memiliki peluang 

usaha. 

Jawaban responden yang ditanya soal pengetahuan menutut pemahaman 

mereka. Pengetahuan tidak semata didapatkan di kampus atau Universitas yang 

tempat mereka menempuh pendidikan formal, pengetahuan bisa didapatkan dimana 

saya tidak harus duduk manis didalam kelas, dan mengikuti seminar kewirausahaan 

yang diadakan di kampus atau diadakan di luar kampus. Pengetahuan adalah tidak 

dibatasi pada deskripsi, konsep, teori, prinsip. Pengetahuan sebenarnya adalah 

berbagai masalah yang kita temui dan yang diperoleh manusia melalui pengamatan 

akalnya. Pengetahuan itu informasi untuk memperoleh pemahaman sehingga bisa 

diaplikasikan ke dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Data dan informasi yang 

dapat membingungkan seseorang. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Pada penelitian ini  ditemukan beberapa hasil bahwa variable 

pengetahuan berpengaruh  secara signifikan terhadap rendahnya minat mahasiswa 

berwirausaha. Hal ini dikarenakan oleh pandangan mahasiswa mengenai 

berwirausaha. 

Hasil penelitian ini didukung faktor pengetahuan kewirausahaa tidak 

berpengaruh positif terhadap rendahnya minat berwirausaha mahasiswa Keuangan 
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Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga tinggi rendahnya tingkat 

pengetahuan kewirausahaan tidak mempengaruhi tingkat minat berwirausaha 

mahasiswa Keuangan Islam UIN Sunan KalijagaYogyakarta karena mahasiswa 

Keuangan Islam yang mempunyai pilihan studi sebagai Perbankan dan Keuangan 

atau akuntan. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) yang menyatakan “Terdapat 

pengaruh positif signifikan pengetahuaan kewirausahaa terhadap rendahnya minat 

berwirausaha Mahasiswa Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” tidak 

terbukti. 

 

4. Pengaruh Risiko Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan peneliti maka dinyatakan 

bahwa variabel risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

berwirausaha. Hal ini membuktikan bahwa risiko itu mempunyai pengaruh terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Pengambilan risiko adalah hal yang hakiki dalam merealisasikan potensi 

anda sendiri sebagai wirausaha. Risiko itu timbul ketika anda menarima tanggung 

jawab atas keputusan dan tindakan anda sendiri (Geoffrey & Meredith, 2000). 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah sudah sangat memahami apa itu risiko apa 

yang mereka akan ambil ketika berwirausaha, sehingga variable risiko berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap rendahnya minat berwirausaha. Jawaban responden 

soal risiko ada bermacam-macam, risiko itu bahaya, akibat atau konsekuensi yang 
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terjadi akibat yang kita ambil atau yang diputuskan seseorang. Risiko itu 

ketidakpastian yang berhubungan dengan masa depan seseorang. Risiko sesuatu yang 

tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Risiko itu tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Praag dan Crame (2002) secara 

eksplisit mempertimbangkan peran resiko dalam pengambilan keputusan seseorang 

untuk menjadi seorang entrepreneur. Ress dan Shah (1986) menyatakan bahwa 

berbedaan pendapat pada pekerja individu yang bebas (entrepreneur) adalah tiga kali 

lipat dari yang didapat oleh individu yang bekerja pada orang lain, dan 

menyimpulkan bahwa teleransi terhadap resiko merupakan sesuatu yang membujuk 

untuk melakukan pekerjaan mandiri (entrepreneur). Toleransi akan resiko 

berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 


