
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LandasanTeori 

1. Pengertian Motivasi. 

Motivasi adalah pengerak/ pendorong dalam diri yang mengarahkan 

tindakan seseorang terhadap tujuan tertentu, dengan demikian 

memfokuskan perhatian seseorang dan mendukung tindakan yang diambil 

(Bam 2007 dalam Yunal dan Indriyani 2013). Motivasi dibagi  menjadi dua 

jenis oleh Handoko (1994), yaitu motivasi instrisik dan ekstrinsik. Motivasi 

instrinstik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam, sehingga tindakan yang 

dilakukan benar-benar untuk mencapai tujuan yang bersumber dari dirinya. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik,yaitu motivasi yang muncul dari luar, 

sehingga tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai sesuatu yang 

berada diluar dirirnya (dalam Yunal dan Indriyani 2013).  

2. Faktor-faktor Motivasi. 

Menurut Mahesa dan Rahardja 2012, Hubungan faktor-faktor 

motivasi sangat erat dengan minat. Faktor-faktor motivasi berpengaruh 

dengan timbulnya minat seseorang untuk mengambul tindakan atau 

mencapai tujuan. 

Menurut Adi Sutanto 2000 dalam Mahesa dan Rahardja 2012, 

beberapa faktor-faktor yang memotivasi seseorang untuk menjadi 



entrepreneur yaitu keinginan merasakan pekerjaan bebas,  keberhasilan diri 

yang dicapai, dan toleransi akan adanya resiko. Kebebasan dalam bekerja 

merupakan sebuah model kerja dimana seseorang melakukan pekerjaan 

sedikit tetapi memperoleh hasil yang besar. Berangkat kerja tanpa terikat 

pada aturan atau jam kerja formal, atau berbisnis jarang-jarang tetapi sekali 

mendapat untung, untungnya cukup untuk dinikmati berbulan-bulan atau 

cukup untuk sekian minggu kedepan. Keberhasilan diri yang dicapai 

merupakan pencapaian tujuan kerja yang diharapkan, yang meliputi 

kepuasan dalam bekerja dan kenyaman kerja. Toleransi akan resiko, 

merupakan seberapa besar kemampuan kreativitas seseorang dalam 

menyelesaikan besar kecilnya suatu resiko yang diambil untuk 

mendapatkan penghasilan yang diharapkan. Semakin besar kemampuan diri 

sendiri, semakin besar pula keyakinannya terhadap kesanggupan 

mendapatkan hasil dari keputusannya dan semakin besar keyakinannya 

untuk mencoba apa yang dilihat orang lain beresiko. 

Minat dan motivasi berwirausaha dipengaruhi oleh keinginan bebas 

usaha sendiri, keinginan memperoleh uang, membuka usaha untuk 

kesenangan, hobi, tantangan, kepuasan pribadi dan melakukan kreatifitas 

(Suryana 2008 dalam Praswati 2014) 

3. Pengertian Wirausaha dan Kewirausahaan. 

Wirausaha adalah kemampuan mencipta, mengorganisasi, dan 

menjalankan usaha sendiri. Wirausaha adalah orang yang bisa menciptakan 

bisnis baru, mampu menghadapi resiko dan menggunakan semua yang 



dimiliki dan mengubahnya menjadi sesuatu yang menghasilkan 

keuntungan. Minat wirausaha adalah ketertarikan seseorang untuk 

melakukan bisnis sendiri dengan berani mengambil resiko. Indikator minat 

wirausaha adalah keterlibatan dalam kegiatan berwirausaha dan mindset 

masa depan ( Litunnen 2000 dalam Praswati 2014) 

“Entrepreneurship is :essence to be individuals or teams, creating works, 

such as prducts and services, for other persons in marketplace” (Mitchell 

2002 dalam Sumarsono 2013) 

Kewirausahaan atau entrepreneurship pada mulanya merupakan 

kosep yang dikembangkan dalam tradisi sosiologi dan psikologi. Pada awal 

abad ke-18,Richard antilillon, sarjana kelahiran Irlandia yang besar di 

Prancis, menyatakan bahwa entrepreneurship merupakan fungsi dari risk 

bearing. Satu abad berikutnya, Joseph Schumpeter memperkenalkan fungsi 

inovasi sebagai kekuatan hebat dalam entreprenership. Sejak itu, konsep 

entrepreneurship merupakan akumulasi dari fungsi keberanian 

menganggung risiko dan inovasi (Siswoyo, 2009).  

Kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang baru 

dan mengambil segala risiko dan imbalnya sedangkan wirausaha adalah 

seorang innovator yaitu seseorang yang mengembangkan sesuatu yang unik 

dan berbeda ( Hisrich dan Peter 1998 dalam Kurnianto dan ika putra 2012 ) 

Menurut Dr. Buchari Alma dalam buku kewirausahaan (2000), 

wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun 



dalam mutu wirsausaha itu sendiri. Manfaat wirausaha itu sendiri antara lain 

: 

- Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dalam mengurangi 

pengangguran. 

- Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, 

distrbusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

- Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi 

unggul yang patut dicontoh, diteladani, karena seorang wirausaha 

itu adalah orang terpuji, jujur, berani, dan hidp tidak merugikan 

orang lain. 

- Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlakum berusaha 

selalu memperjuangkan lingkungan 

- Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan 

sosial, sesuai dengan kemampuannya. 

- Berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri, disiplin, 

jujur, tekun dalam menghadapi pekerjaan. 

- Memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras, tetapi tidak 

melupakan perintah–perintah agama, dekat kepada Allah SWT. 

- Hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. 

- Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun 

kebersihan lingkungan. 



4. Pengertian Motivasi Berwirausaha. 

 Bedasarkan pengertian motivasi dan berwirausaha tersebut, maka 

daat disimpulkan bahwa motivasi berwirausaha merupakan daya 

penggerak/dorongan dalam diri yang menimbukan semangat terhadap 

penciptaan suatu kegiatan/pekerjaan dengan melihat peluang yang ada 

disekitar, bertindak berani mengambil risiko, melakukan kegiatan yang 

inovatif, serta memiliki orientasi terhadap laba (Yunal dan Idnriyani 2013)  

5. Fokus Motivasi Wirausaha. 

Mohammed (2011), melakukan penelitian tentang minat wirausaha 

dengan fokus pada pada sosio-demografis mahasiswa, pendidikan 

kewirausahaan, efikasi diri berwirausaha, persepsi dan pendapat mahasiswa 

tentang wirausaha. Penelitian ini menemukan bahwa niat kewirausahaan 

dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kendala efikasi diri. Solusi yang 

diberikan adalah melalui pendidikan wirausaha. Sosio-demografis terdiri 

dari umur, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, pengalaman kerja, dan 

pekerjaan yang diinginkan. Efikasi diri berwirausaha terdiri daripengaturan 

keuangan, kepemimpinan, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, 

kreatifitas dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Pendidikan terdiri 

dari keuangan, pemasaran, akutansi, kewirausahaan dan bisnis 

Internasional. 

Orang-orang yang memiliki motivasi berwirausaha tinggi akan 

cenderung melakukan inovasi pada kegiatan bisnisnya. Khusnya pada 

industri kerajinan, maka inovasi produksi akan sangat berpengaruh terhadap 



kesuksesan jalannya bisnis mereka (Yunal dan Indriyani 2013). Tingkat 

keberhasilan suatu institusi menyelenggarakan program kewirausahaan 

dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Institusi 

yang berkarakter kewirausahaan akan lebih memungkikan melahirkan 

wirausaha yang berkualitas. 

6. Pandangan Terhadap Kewirausahaan. 

Menurut Sukirno (2004), definisi dan pandangan terhadap 

kewirausahaan banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, psikologi 

dan sosiologi. Seseorang yang bertekad untuk berkecimpung di bidang 

perusahaan dapat didorang oleh keinginan sendiri (psikologi) yang 

didasarkan oleh bentuk dan cara berfikir. Berikut adalah pandangan-

pandangan tentang kewirausahan mengikuti perspektif yang berbeda yaitu 

menurut bidang ekonomi, psiokologi, sosiologi, serta menurut Islam. 

a) Perspektif Kewirausahaan Bidang Ekonomi. 

Darisudut pandang bidang ekonomi, kewirausahaan adalah sebagian dari 

input atau faktor produksi selain bahan mentah ialah harga biaya untuk 

tanah ialah sewa dan biaya untuk midal adalah bunga. Untuk seorang 

wirausaha ganjarannya (nilai atau perolehannya) adalah keuntungan. 

Keuntungan adalah ganti rugi yang di bayar karena resiko yang diambil 

oleh wirausaha.  

b) Perspektif Kewirausahaan Bidang Psikologi. 

Dalam bidang Psikologi, sifat kewirausahaan dikaitkan dengan perilaku 

diri yang lebih cenderung kepada fokus dari dalam diri (dimana 



keberhasilan dicapai dari hasil kekuatan dan usaha diri bukannya karena 

faktor nasib). Ini termasuk sifat–sifat pribadi sepert tekun, rajin, inovatif 

kreatif dan semangat yang terus menerus berkembang untuk bersikap 

independent. 

c) Perspektif Kewirausahaan Bidang Sosiologi. 

Seorangwirausaha dari sudut pandang pengkaji sosial ialah seorang 

oportunis yang pandai mengambil peluang dan kesempatan yang ada 

dalam lingkungannya. Seorang wirausaha adalah orang yang pandai 

bergaul, mempengaruhi masyarakat untuk meyakinkan mereka bahwa 

apa yang ditawarkan olehnya sangat berguna untuk masyarakat. 

d) Perspektif Kewirausahaan Menurut Islam. 

Kesemuanya kegiatan manusia haruslah di hubungkan dengan 

pemiliknya. Amalan ekonomi di dalam semua cabangnya termasuk 

mengelola perusahaan dan segala aktivitas yang berkaitan dengan-Nya 

hendaklah berlandaskan etika dan peraturan yang telah digariskan oleh 

syariat islam. Termasuk didalamnya aspek halal atau haram, wajib atau 

sunat, dan harus atau makruhnya. Dengan berlandaskan dasar–dasar dan 

ruang lingkup ciri–cirinya, nyata bahwa tujuan Ekonomi Islam adalah 

bersifat ibadah dan melaksanakannya berarti sebagian dari ibadah yang 

menyeluruh.  

7. Inovasi Produk. 

Larsen, P dan Lewis, A, dalam Hadiyati (2011) menyatakan bahwa 

salah satu karakter yang sangat penting dari wirausahawan adalah 



kemampuannya berinovasi. Tanpa adanya inovasi perusahaan tidak akan 

bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan, keinginan, dan 

permintaan pelanggan berubah–ubah. Pelanggan tidak selamanya akan 

mengkonsumsi produk yang sama. Pelanggan akan mencari produk lain dari 

perusahaan lain. 

Menurut Dr. Buchari Alma dalam buku kewirausahaan (2000), 

beberapa faktor personal yang mendorong inovasi adalah keinginan 

berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, faktor 

pendidikan dan faktor pengalaman. Adanya inovasi yang berasal dari diri 

seseorang akan mendorong dia mencari pemicu kearah memulai usaha. 

Sedangkan faktor enviroment mendorong inovasi adanya peluang, 

pengalaman dan kreativitas. Tidak diragukan lagi pengalaman sebagai guru 

yang berharga yang memicu perintisan usaha, apalagi ditunjang oleh adanya 

peluang dan kreativitas. 

Menurut Sya’roni dan Sudirham (2012) inovasi produk dibagi 

menjadi dua macam/jenis jika dilihat dari kecepatan perubahannya, yaitu : 

a) Inovasi Radikal, merupakan inovasi yang dilakukan secara besar-

besaran terhadap perubahan suatu produk, yang biasanya dilakukan oleh 

para ahli dalam bidangnya dan dikelola oleh departemen penelitian dan 

pengembangan. 

b) Inovasi Inkremental, merupakan inovasi dengan cara melakukan 

perbaikan dalam skala kecil terhadap perubahan suatu produk. 



Orang yang memiliki motivasi berwirausaha tinggi akan cenderung 

melakukan inovasi pada kegiatan bisnisnya. Inovasi produk akan sangat 

berpengaruh terhadap kesuksesan jalannya bisnis mereka. Menurut 

Thompson, definisi inovasi produk secara klasik adalah konsep yang luas, 

mencakup ide-ide dan pelaksanaan/implementasi ide terhadap suatu produk 

baru (dalam Yunal dan Indriyani 2013). Menurut Amabile dkk, inovasi 

produk sebagai implementasi sukses dari sebuah ide kreatif mengenai 

produk baru dalam sebuah perusahaan (dalam Yunal dan Indriyani 2013).  

8. Pengetahuan Kewirausahaan. 

Kewirausahaan dapat diajarkan melalui pendidikan dan pelatihan 

“entrepreneurship has models, processes, and case studies that allow the 

topic to be studied and the knowledge to be acquired” (Kuratko & Hodgetts, 

2007). 

Menurut Sukirin dalam Arini (2011), pengetahuan adalah segala 

sesuatu yang diketahui atau dikenal manusia lewat panca indranya yang ada 

di sekililingnya. Tidak hanya apa yang dapat diamati secara langsung 

dengan indranya ia tahu tapi ia dapat mengetahui benda–benda dan hal hal 

yang tidak ia amati, yaitu dengan menggunakan akal, dan dengan 

menggunakan akal ia akan dapat mengetahui banyak hal. Sedangkan secara 

arti kewirausahaan adalah kemampuan kreatid dan inovatif yang dijadikan 

dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. 

(Suryana 2006) 



Menurut Pegy dalam Arini (2011), kewirausahaan adalah suatu 

usaha yang kreatif membangun suatu value dari yang belum menjadi ada 

dan bisa dinikmati oleh orang banyak, dimana wirausaha yang sukses 

mempunyai empat unsur pokok yaitu : 

 Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill) dalam 

membaca peluang, berinovasi mengelola dan menjual. 

 Keberanian (hubungan dengan emosional quotient dan mental) 

dalam mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko, dan untuk 

keluar dari zona kenyamanan. 

 Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri) yaitu ulet, 

pantang menyerah, teguh akan keyakinan, dan kekuatan akan 

pikiran bahwa anda bisa. 

 Kreativitas yang memperlukan sebuah inspirasi sebagi cikal 

bakal ide untuk menentukan peluang bedasarkan instuisi 

(hubungannya dengan exprerinces). 

Menurut Mardiyatmo dalam Arini (2011),keberhasilan seseorang 

wirausaha biasanya erat kaitannya dengan hal-hal berikut, jujur, disiplin, 

dan berani dan dapat melaksanakan prinsip menagemen yang baik. 

Sedangkan hal–hal yang menyebabkan kegagalan antara lain, tidak ada 

perencanaan yang matang, bakat yang tidak cocok, kurang pengalaman, 

tidak mempunyai semangat berwirausaha, kurangnya modal, lemahnya 

pemasaran, dan tidak mempunyai etos kerja yang tinggi.  



Seseorang yang telah memperoleh pelatihan, mata kuliah, seminar, 

kursus kewirausahaan akan teratrik untuk berwirausaha (Saiman, 2009). 

Ada tiga faktor yang mempengaruhi seseorang tertarik dan menekuni dunia 

kewirausahaan (triggering even)yaitu faktor personal, faktor environment 

dan faktor sociological. Adanya sumber–sumber yang dapat dimanfaatkan, 

pelatihan, seminar bisnis dapat mendorong seseorang untuk berwirausaha 

(Alma, 2010). 

Menurut Utami 2016, Pengetahuan kewirausahaan dapat 

didefinisikan sebagai usaha yang dilakukkan lembaga pendidikan untuk 

menanamkan pengetahuan, nilai, jiwa dan sikap kewirausahaan kepada 

mahasiswa dan peserta didik guna membekali diri menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif dan inovatif. Pengetahuan kewirausahaan mengajarkan 

penanaman nilai–nilai kewirauasahaan yang akan membentuk karakter dan 

perilaku untuk berwirausaha agar peserta didik dapat mandiri. Pengetahuan 

kewirausahaan juga mampu membekali peserta didik dengan berbagai 

kompetensi kewirausahaan yang nantinya akan membawa manfaat besar 

bagi kehidupannya. 

Menurut Mustofa 2014, pengetahuan kewirausahaan dapat 

diperoleh melalui pendidikan kewirausahaan. Materi kewirausahaan dapat 

disampaikan sesuai dengan kurikulum yang ada. Dengan pengetahuan 

keiwirausahaan yang diperoleh seseorang dari proses pembeajaran melalui 

mater-materi pembelajaran maupun sumber lainnya diharapkan dapat 



memberikan gambaran dan bekal mengenai kewirausahaan yang nantinya 

dapat dijadikan bahan pertimbangan seseorang untuk minat berwirausaha. 

9. Efikasi Diri. 

Menurut Cassar & Friedman 2009 dalam Sumarsono 2013, Efikasi 

diri yang didefinisikan sebagai kepercayaan individu atas kemampuannya 

dalam menyelesaikan pekerjaan, memegang peranan penting dalam 

mempengaruhi intensi seseorang. Efikasi diri terlihat dalam mempengaruhi 

perilaku dan kognisi seseorang. Efikasi diri diasosiasikan dengan 

peningkatan ekspektasi dan tujuan, peningkatan kinerja yang berkaitan 

dengan pekerjaannya.  

Menurut Indarti & Rostiani dalam Sumarsono 2013, Efikasi diri 

seseorang terhadap karir yang akan ditempuhnya menggambarkan proses 

pemilihan dan penyesuaian diri terhadap pilihan karirnya tersebut. Semakin 

tinggi tingkat efikasi diri terhadap kewirausahaan maka akan semakin kuat 

intensi kewirausahaan.  

Menurut Bandura 1977 dalam Wulandari 2012,  Efikasi diri terdiri 

dari beberapa dimensi masing-masing mempunyai implikasi penting 

didalam performasi, yang secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut 

: 

a. Magnitude (Tingkat Kesulitan). 

Magnitude adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan 

tugas yang tingkat kesulitannya berbeda. Efikasi diri dapat 



ditujukan dengan tingkat yag dibebankan pada individu terhadap 

tantangan dengan tingkat yang berbeda dalam rangka menuju 

keberhasilan. Individu akan mencoba tigkah laku yang dirasa 

mampu dilakukannya dan akan menghindari tingkah laku yang 

dirasa di luar batas kemampuan yang dirasakannya. 

b. Strenght (Kekuatan). 

Streght berkaitan engan kekuatan pada keyakinan individu atas 

kemampuannya. Individu mempunyai keyakinan yang kuat dan 

ketekunan dalam usaha yang akan dicapai meskipun terdapat 

kesulitan dan rintangan. Dengan efikasi diri, kekuatan untuk usaha 

yang lebih besar mampu didapat. Semakin kuat perasaan efikasi diri 

dan semakin besar ketekunan, maka semain tinggi kemungkinan 

kegiatan yang dipilih dan dilakukan dengan berhasil. 

c. Generality (Generalitas). 

Generality berkaitan dengan tingkah laku dimana individu merasa 

yakin terhadap kemampuannya. Individu dapat merasa yakin 

terhadap kemampuan dirinya tergantung pada pemahaman 

kemampuan dirinya yang terbatas pada suatu aktivitas dan situasi 

tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang lebih luas 

dan bervariasi.  

Menurut Bandura dalam Wulandari 2012, terdapat empat sumber 

penting yang dapat digunakan untuk membangun efikasi diri seseorang, 

yaitu : 



a) Mastery Experinces. 

Pengalaman menyelesakan masalah adalah sumber yang paling 

penting mempengaruhi efikasi diri seseorang karena memberikan 

bukti yang paling akurat dari tindakan apa saja yang diambil untuk 

meraih suatu keberhasila atay kesuksesan, dan keberhasilan tersebut 

dibangun dari kepercayaan yang kuat didalam keyakinan individu. 

Mekasnisme pembentukan efikasi diri ini merujuk pada oenguasaan 

pengalaman aktual seperti, pengalaman langsung, kinerja aktual, dan 

tingkat pencapaian. 

b) Vicarious experiences. 

Pengalaman orang lain adalah pengalaman pengganti yang 

disediakan untuk model sosial. Mengamati perilaku dan pengalaman 

oran lain sebagai proses belaajr individu. Dampak modeling dalam 

efikasi diri sangat dipengaruhi  oleh kemiripan antara individu 

dengan model semakin mririp individu dengan suatu model, maka 

pengaruh kegagalan maupun keberhailannya akan semakin besar. 

Jika meodelnya jauh berbeda dari individu, maka tidak akan banyak 

mempengaruhi efikasi diri.  

Peningkatan efikasi diri akan menjadi efektif apabila subjekyang 

menjadi model tersebut mempunyai banyak kesamaan karakteristik 

antara individu dengan model, kesamaan tingkat kesulitan tugas, 

kesamaan situasi dan kondisi serta keanekaragaman yang dicapai 

oleh model. 



c) Persuasi Verbal. 

Persuasi verbal adalah cara ketiga untuk meningkatkan keyakinan 

seseorang mengenai hal-hal yag dimiliknya untuk berusaha lebih 

gigih dalam mencapai tujuan dan keberhasilan ataukesuksesan. 

Persuasi verbal mempunyai pengaruh yang kuat pada peningkatan 

efikasi diri individu dan menunjukan perilaku yang digunakan 

secara efektif. Seseorang mendapat bujukan atau sugesti untuk 

percaya bahwa dirinya mampu  mengatasi masalah-masalah yang 

akan dihadapinya. 

d) Keadaan Fisiologis dan Emosional. 

Situasi yang menekan kondisi emosional dapat mempengaruhi 

efiaksi diri. Gejolak emosi, goncangan, kegelisahan yang mendalam 

dan keadaan fisiologis yang lemah yang dialami individu akan 

dirasakan sebagai isyarat akan terjadi peristiwa yang tidak 

diinginkan, maka situasi yang menekan dan mengancam akan 

cenderung dihindari. 

Menurut Wulandari (2012), Penilaian seseorang terhdap efikasi diri 

ini dipengaruhi oleh susasana hati. Suasana hati yang positif akan 

meningkatkan efikasi diri sedangkan suasana hati yang buruk akan 

melemahkan efikasi diri. Mengurangi reaksi cemas, taku dan stress individu 

akan mengubah kecenderungan emosi negatif dengan salah interprestasi 

terhadap keadaan fidik dirinya sehingga akhirnya akan mempengaruhi 

efiaksi diri yang positif terhadap diri seseorang 



10. Bebas Dalam Bekerja. 

Hasil survey dalam bisnis berskala kecil tahun 1991 menunjuka 

bahwa 38% dari orang-orang yang meninggalkan pekerjaannya 

diperusahaan lain karena mereka ingin menjadi bos atas perusahaan sendiri. 

Beberapa entrepreneur menggunakan kebebasannya untuk menyusun 

kehidupan dan perilaku kerja pribadinya secara fleksibel. Kenyataanya 

banyak seseorang entrepreneur  tidak menggunakan fleksibilitas disatu sisi 

saja. Akan tetapi mereka menghargai kebebasan dalam karir kewirausahaan, 

seperti mengerjakan urusan mereka dengan cara sendiri, memungut laba 

sendiri dan mengatur jadwal sendiri (Hendro 2005 dalam Mahesa dan 

Rahardja 2012). 

B. Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Tahun Variabel Kesimpulan 
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Mempengaruhi Minat 

Berwirausaha 
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lan diri 

dalam 

berwiraus

aha, 

kebebasa

n dalam 

bekerja. 

Hasil penelitian 

ini memiliki 

pengaruh positif 

dengan variabel 

toleransi akan 

resiko, 

keberhasilan 

dalam 

berwirausaha, 

dan keinginan 

untuk bebas 

bekerja. Dari 

hasil keseluruhan 



mahasiswa yang 

berminat untuk 

wirausaha telah 

memiliki modal 

untuk 

keberhasilannya, 

hal ini 

menunjukan 

bahwa 

pendidikan 

wirausaha dan 

pembentukan 

kebudayaan 

wirausaha 

didalam kampus 

berjalan dengan 

lancar.  

2.  Hadi 

Sumarso

no 

Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi 

Intensi Wirausaha 

Mahasiswa 

Universitas 

Muhammadiyah 

Ponorogo 

2013 Kewiraus

ahaan, 

intensi 

wirausah

a, 

Gender, 

keinginan 

untuk 

pencapai

an, 

Efikasi 

diri, 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa variabel 

latar belakang 

pendidikan, 

pelatihn, gender, 

keinginan untuk 

pencapaian  dan 

lingkungan 

kontekstual tidak 

berpengaruh 

terhadap intensi 



lingkung

an 

wirausaha 

mahasiswa. 

3.  Vivin 

Oblivia 

Yunal 

dan 

Ratih 

Indriyan

i 

Analisa Pengaruh 

Motivasi 

Bewirausaha Dan 

Inovasi Produk 

Terhadap 

Pertumbuhan Usaha 

Kerajinan Gerabak di 

Lombok Barat 

2013 Motivasi 

berwiraus

aha, 

Inovasi 

Produk, 

Pertumbu

han 

Usaha. 

Hasil penellitian 

ini menunjukan 

bahwa motivasi 

berwirausaha 

berpengaruh 

langusng 

terhadap 

pertumbuhan 

usaha. Namun, 

tidak terdapat 

pengaruh tidak 

langusng antara 

motivasi 

berwirausaha 

terhadap 

pertumbuhan 

usaha melalui 

inovasi produk. 

Koefisien 

determinasi 

dalam model 

penelitian ini 

adalah sebesar 

74,7% 

 



C. Hipotesis 

- Pengetahuan Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap motivasi 

berwirausaha dikalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

- Inovasi produk berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha di 

kalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

- Bebas dalam bekerja berpengaruh positif terhadap motivasi 

berwirausahadikalangan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 

- Efikasi diri berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha dikalangan 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

(+) 

             (+)  

      (+) 

   (+)  

Motivasi  

Berwirausaha 

Pengetahuan 

Kewirausahaan 

Inovasi Produk 

Bebas Dalam 

Bekerja 

Efikasi Diri 



 


