
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

1. Sejarah UmumUniversitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lahir ditengah – tengah 

Yogyajarta karena didorong kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam bahwasanya 

pendidikan termasuk pendidikan tinggi pada hakekatnya merupakan tanggung jawab 

seluruh masyarakat Indonesia. Diawali dengan diskusi–diskusi kecil oleh sekelompok 

kecil aktivis Muhammadiyah yang mengambil tempat di Madrasah Mu’alimin 

Muhammadiyah, kemudian dikembangkan ditengah–tengah forum tokoh–tokoh 

cendekiawan Muhammadiyah yang sifatnya lebih luas, maka akhirnya disimpulkan bahwa 

sudah dipandang perlu segera didirikan Universitas Muhammadiyah dikota perjuangan 

sekaligus kota keliharan Muhammadiyah untuk pertama kalinya, semua ini kemudian 

disampaikan pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY, Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah DIY mengeluarkan Surat Keterangan Nomor. A-1/01.E/PW/1981, 

tanggal 26 Maret tentang berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya 

bedasarkan Surat Keputusa Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. E/1/1996/1982, 

tentang pengelolaan UMY, maka UMY pembinaanya berada di bawah Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah. 

Pada tahun berdirinya Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta berkantor di Jl. 

KHA. Dahlan No. 107 Yogyakarta, sedang kegiatan kuliah masih menumpang di SPG 

Muhammadiyah I yogyakarta yang terletak di Jl. Kapten Tendean Yogyakarta. 



Pada awal berdirinya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyelenggarakan 

kegiatan akademiknya pada tahun 1981/1982 dengan membuka lima fakultas yaitu : 

1. Fakultas Tehnik, Jurusan Tehnik Sipil 

2. Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen 

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional 

4. Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara 

5. Fakultas Dakwah, Jurusan Penyiaran Agama Islam 

Pada tanggal 17 Agustus 1995 dimulailah pembangunan kampus terpadu UMY 

dengan pelatakan batu pertama oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah (Bapak KH AR 

Fahrudin), yang sekarang diabadikan menjadi nama gedung kembar (AR Fachrudin A dan 

B) dan mulai digunakan untuk kegiatan admistrasi dan perkuliahan pada tanggal 19 

Agustus 1997.  

Pembangunan terus berlanjut hingga UMY merehabilitas gedung 4 lantai dikampus 

I Jl. HOS Cokrominoto 17 menjadi Rumah Sakit Ggi dan Mulut Pendidikan yang 

selanjutnya diberi nama Asri Medical Center (AMC), dilanjutkan tahun 2008 membangun 

Sportorium tahun 2009 dengan membangun Student Center sebagai pusat kegiatan 

mahasiswa. 

Hingga saat ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 35 Program 

Studi yang terdiri dari 23 Program Studi jenjang S-1 dan 7 program jenjang S-2 serta 

jenjang Diploma 3 sebanyak 3 Program Studi (Biro Akademik UMY). 

Tujuan umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri adalah untuk 

terwujudnya lulusan yang beriman bertaqwa, dan berakhlak mulia yang mampu 



mengamalkan dan mengembangkan ilmu agama, ilmu pengetahuian, teknologi dan atau 

seni serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusian. 

2. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

Visi : Menjadi Universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu agama, ilmu 

pengetahuan teknologi dan atau seni dengan berlandaskan nilai – nilai Islam untuk 

kemasahatan umat.  

Misi : 

1. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya meneguhkan nilai – nilai kemanusian 

dan peradaban. 

2. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah untuk menyejahterakan 

dan mencerdaskan umat. 

3. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagaiwilayah yang menghargai 

keragaman budaya.. 

4. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat secara 

profesional. 

5. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertaqwa dan 

berakhlak mulia, berwawasam dan berkemampuan tinggi dalam imu agama, ilmu 

pengetahuan, teknologi dan atau seni. 

3. Karakteristik Responden. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pengambilan 

data dengan pembagian kuisoner yang dilakukan pada tanggal 12–14 November 2016 

kepada 100 responden yaitu para mahasiswa yang tersebar diberbgaia fakultas yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menggunakan metode cluster random 

sampling, dimana pembagian tersebut digunakan agar setiap mahasiswa yang ada dapat 



terbagi dengan pembagian kuisoner yang sama antar fakultas seperti pada tabel 4.1 pada 

penelitian ini, responden penelitian bedasarkan jenis kelamin, dibagi dalam 2 golongan 

yaitu responden perempuan dan laki–laki. Seperti yang tampak pada data dibawah ini : 

Tabel 4.1 

Deskripsi Responden Bedasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi 

(orang) 

1. Laki – laki 39 

2. Perempuan  61 

Total  100 

Sumber : Lampiran 

Bedasarkan penjelasan tabel diatas menunjukan bahwa responden laki – laki 

sebanyak 39 orang dan responden perempuan sebanyak 61 orang. 

Tabel 4.2 

Deskripsi Responden Bedasarkan Usia 

No. Usia  Frekuensi (orang) 

1. 17 – 19 44 

2. 20 – 22 42 

3. 23 – 25 14 

  Sumber : Lampiran 

Bedasarkan tabel diatas menunjukan bahwa responden dengan usia antara 17–19 

tahun berjumlah 44 orang,  jumlah responden ini yang paling banyak di bandingkan dengan 

usia yang lain, lalu responden dengan usia 20–21 berjumlah 42 orang,  dan responden yang 

jumlah nya paling sedikit yaitu responden pada usia 23–25 tahun.   



B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas. 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu 

instrument akan mengambarkan tingkat kemampuan alatukur yang digunakan untuk 

mengungkapkan suatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan  demikian 

permasalahan validitas instrument akan menunjukan pada mampu tidaknya instrument 

tersebut untuk mengukur obyek yang diukur. Apabila instrument tersebut mampu 

mengukur apa yang diukur, maka disebut valid dan sebaliknya, apabila tidak mampu 

untuk mengukur apa yang diukur maka dinyatakan tidak valid (Sudarmanto, 2005). 

Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Uji Validitas  

 Component 

 1 

x1 .643 

x2 .505 

x3 .748 

x4 .607 

Y .826 

Sumber : Hasil Data diolah 

Dari uji validitas diatas dapat terlihat bahwa seluruh variabel motivasi 

berwirausaha (Y), pengetahuan kewirausahaan (X1), inovasi produk (X2), bebas dalam 

bekerja (X3), efikasi diri (X4), memiliki nilai validasi di atas 0.50 maka dapat 

dibuktikan data dari variabel tersebut valid. Dengan hasil tersebut semua variabel atau 

pernyataan tersebut dapat digunakan dan dapat di percaya untk mengumpulkan data 

yang diperlukan. Apabila terdapat harga komponen korelasi lebih kecil dari 0.40, maka 

item tersebut dinyatakan tidak valid. 



2. Uji Reliabilitas. 

Reliabilitas instrument menggambarkan pada kemantapan dan keajegan alat 

ukur yang digunakan. Satu alat ukur dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi atau 

dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan 

(dependability)dan dapat digunakan untuk meramalkan (predictability). Dengan 

demikian, alat ukur tersebut akanmemberikan hasil yang serupa apabila digunakan 

berkali–kali. Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Uji Reliabilitas 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.701 5 

   Sumber :Hasildata diolah 

Dari Uji Reliabilitas pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil Cronbach’s 

Alpha pada penelitian ini adalah sebesar 0.701 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

tersebut memiliki reabilitas konsistensi internal. 

C. Hasil penelitian 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil penelitian dengan program SPSS diperoleh nilai koefisien regresi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 



 

Tabel 4.5 

Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constan

t) 
-4.983 2.506 

 
-1.988 .050 

x1 .260 .106 .204 2.444 .016 

x2 .135 .132 .085 1.025 .308 

x3 .323 .097 .293 3.321 .001 

x4 .512 .111 .373 4.629 .000 

Sumber:Hasil data diolah      

 

Hasil perhitungan Tabel 4.5 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 0.260 X1+ 0.315 X2 + 0.323 X3 + 0.512 X4 

Keterangan : 

Y = Motivasi Berwirausaha 

X1 = Pengetahuan Kewirausahaan 

X2 = Inovasi Produk 

X3 = Bebas Dalam Bekerja 

X4 = Efikasi diri 

a. Variabel pengetahuan kewirausahaan (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0.260 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.016 < alpha(0.05), sehingga 

pengetahuan kewirausahaan berpengaruh kepada motivasi berwirausaha dan dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan maka motivasi 

berwirausaha juga akan semakin meningkat. 



b. Variabel inovasi produk (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.315 dengan 

nilai probabilitas signifikansi 0.308 > alpha(0.05),  sehingga inovasi produk tidak 

berpengaruh kepada motivasi berwirausaha. 

c. Variabel bebas dalam bekerja (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.323 

dengan nilai probabilitas signifikansi 0.001 < alpha(0.05), sehingga bebas dalam 

bekerja berpengaruh kepada motivasi berwirausaha dan dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi kebebasan dalam bekerja maka motivasi berwirausaha juga akan 

semakin meningkat. 

d. Variabel efikasi diri (X4) memiliki nilai koefisien regresisebesar 0.512 dengan nilai 

probabilitas 0.000 < alpha(0.05), sehingga efikasi diri berpengaruh kepada motivasi 

berwirausaha dan dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi efikasi diri maka 

motivasi berwirausaha juga akan semakin meningkat. 

2. Uji Hipotesis 

a) Uji t 

Uji t dilakukan untuk meguji hipotesis, yaitu untuk mengetahui signifikan dan 

berpengaruhnya variabel – variabel terhadap motivasi berwirausaha. Sebagaimana 

tampak pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t test 

Variabel T Sig 

(constant) -1.988 0.050 

X1 2.444 0.016 

X2 1.025 0.308 

X3 3.321 0.001 

X4 4.629 0.000 

  Sumber : Hasil Data diolah 

 

 



a. Pengujian Variabel Pengetahuan Kewirausahaan (X1) 

Bedasarkan dari hasil regresi pada tabel 4.66 diperoleh nilai signifikan variabel 

pengetahuan kewirausahaan (X1) sebesar 0.016 < α (0.05), berarti pengetahuan 

kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha. 

Hipotesis 1 diterima/terbukti. 

b. Pengujian Variabel Inovasi produk (X2) 

Bedasarkan dari hasil regresi pada tabel 4.6 diperoleh nilai signifikan variabel 

inovasi produk (X2) sebesar 0.308 > α (0.05), berarti inovasi produk tidak 

berpengaruh terhadap motivasi berwirausaha. Hipotesis 2ditolak 

c. Pengujian Variabel Bebas Dalam Bekerja (X3) 

Bedasarkan dari hasil regresi pada tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan variabel 

bebas dalam bekerja (X3) sebesar 0.001 < α (0.05), berarti bebas dalam bekerja 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Hipotesis 3 

diterima/terbukti 

d. Pengujian Variabel Efikasi Diri (X4) 

Bedasarkan dari hasil regresi pada tabel 4.6, diperoleh nilai signifikan variabel 

efikasi diri (X4) sebesar 0.000< α (0.05), berarti efikasi diri berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Hipotesis 4 diterima/terbukti 

b) Uji F 

Uji statistic F pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama dan juga untuk 

menguji hipotesis dan melihat signifikan dari pengaruh variabel – variabel 

pengetahuan kewirausahaan, inovasi produk, efikasi diri, dan bebas dalam bekerja 

secara simultan terhadap motivasi berwirausaha. Seperti yang tampak pada tabel 

dibawah ini :  



Tabel 4.7 

Hasil Uji F 

F Hitung Sig 

18.118 0.000 

   Sumber : Hasil data diolah 

Hasil pengujian pada Tabel 4.5 diperoleh nilai signifikan sebesar 0.000 

< α (0.05), artinya pengetahuan kewirausahaan, inovasi produk, bebas dalam 

bekerja, efikasi diri secara simultan berpengaruh terhadap motivasi 

berwirausaha.  

c) Uji R2( Koefisien Determinasi ) 

Nilai R2 adalah terletak 0 ≤ R2 ≥ 1. Semakin mendekati 1, berarti modelnya 

semakin baik. Jadi koefisien determinasi mengukut seberapa besar sumbangan 

variabel dependen secara keseluruhan terhadap variasi nilai variabel dependen 

(Wicaksono, 2009). Seperti dampak pada data dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji R2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .658a .433 .409 1.94377 1.848 

Sumber : Hasil data diolah  

Bedasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian 

ini adalah Y = 0.016 X1- 0.308 X2 + 0.001 X3 + 0.000 X4 +  e, dimana dapat diketahui 

R square sebesar 0.433 artinya variabel pengetahuan kewirausahaan, inovasi produk, 

bebas dalam bekerja, efikasi diri dapat menjelaskan motivasi berwirausaha sebesar 43,3 

persen, sedangkan 56.7 persen sisanya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model.  



D. Pembahasan 

Hasil analisis sebelumnya yang menjelaskan tentang faktor–faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa untuk berwirausaha menunjukan  bahwa variabel pengetahuan 

kewirausahan, bebas dalam bekerja, dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi berwirausaha, sementara inovasi produk tidak berpengaruh signifikan walaupun 

nilainya positif. 

Pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha, yang didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Nuri Wahyu Utami (2016) 

yaitu pengetahuan kewirausahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap motivasi 

berwirausaha. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan berwirausaha mempunyai 

pengaruh yang kuat demi menumbuhkan motivasi awal para mahasiswa serta hal ini dapat 

menjadi awal sebagai pemahaman  tentang tatacara untuk  berwirausaha dengan teori, 

konsep dan peluang apa saja yang akan didapatkan untuk  memulai suatu usaha. 

Pengetahuan kewirausahan juga memudahkan dalam langkah selanjutnya yang akan 

ditempuh untuk menjadi seorang wirausaha.Hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis 

pertama yang diajukan dalam penelitian ini terdukung karena semakin banyak pengetahuan 

kewirausahaan yang didapatkan maka akan semakin meningkatkan motivasi berwirausaha.  

Bebas dalam bekerja berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi 

berwirausaha. Kebebasan Dalam Bekerja yaitu kebebasan untuk mengerjakan urusan 

mereka dengan cara sendiri, memungut laba sendiri dan mengatur jadwal sendiri (Hendro, 

2005). Bedasarkan teori tersebut membuktikan bahwa kebebasan dalam bekerja lebih 

diminati karena tidak ada keterikatan terhadap orang lain, adanya kebebasan untuk tujuan 

bisnis, rencana,jadwal usaha sendiri sehingga tanpa merasa tertekan oleh orang lain serta 

mengerjakan semuanya dengan sesuka hati. Oleh karena itu, dugaan hipotesis keempat 

bahwa semakin besar keinginan seseorang untuk mencapai kebebasan dalam bekerja, 



semakin tinggi juga motivasi mereka untuk berwirausaha. Hal ini sejalan dengan peneltian 

terdahulu oleh Aditya Dion Mahesa, Edy Rahardja (2012),  yaitu keinginan merasakan  

kebebasan dalam bekerja berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 

Efikasi diri berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi berwirausaha yang 

dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif. Mempunyai tingkat efikasi diri 

yang tinggi berarti telah menyakini dirinya dengan kemampuan yang telah dimilikinya 

untuk optimis mencapai kesuksesan yakni membuat perencanaan untuk apa yang akan 

dilakukan kedepannya karena keyakinan diri terhadap kemampuannya sangat diperlukan 

untuk keberhasilan suatu usaha. Hal ini membuktikan hipotesis ketiga bahwa semakin 

tinggi tingkat efikasi diri maka semakin meningkatkan motivasi para mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta karena keyakinan dirilah yang mampu mendpong 

mereka untuk berwirausaha.Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Aflit  Nuryulia Praswati (2013), bahwa efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap 

intensi wirausaha mahasiswa. 

Sementara itu, inovasi produk tidak berpengaruh terhadap motivasi 

berwirausahawalaupun bernilai positif, hal ini berarti inovasi produk tidak menumbuhkan 

motivasi berwirausaha.Menurut Larsen, P dan Lewis, A, dalam Hadiyati (2011) Tanpa 

adanya inovasi perusahaan tidak akan bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan, 

keinginan, dan permintaan pelanggan berubah–ubah. Banyak nya inovasi produk yang 

telah dibuat, bukan berarti hal itu bisa bisa menumbuhkan minat para pembeli yang 

akhirnya akan menurunkan tingkat motivasi para pengusaha karena kurangnya penghasilan 

yang mereka dapatkan walaupun telah melakukan berbagai inovasi. Selain itu, kebanyakan 

para pedagang pada umunya bukan sebagai produsen yang memproduksi barang yang 

kemudian menjual barang tersebut, mereka para pedagang pada umunya mengambil barang 

melalui para distributor, suplier, agen, atau pun reseller untuk dijual kembali. Hal tersebut 



membuktikan bahwa hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung 

karena semakin tinggi inovasi produk tidak berarti akan meningkatkan motivasi 

berwirausaha.  

 


