
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Minat

Minat merupakan suatu persoalan yang obyeknya berwujud serta dapat

menimbulkan dampak yang positif dan tidak jarang pula menimbulkan dampak

yang negatif. Jadi, minat dapat dikatakan sangat erat hubungannya dengan

kepribadian seseorang. Hal ini senada dengan pendapat Slameto (2003)

mengatakan bahwa suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan

yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya,

dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Siswa

memiliki minat terhadap suatu subyek tertentu akan cenderung untuk memberikan

perhatian yang lebih besar terhadap subyek tertentu.

Sejalan dengan pengertian di atas menurut Djaali (2007) Minat adalah rasa lebih

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktifitas tanpa ada yang menyuruh.

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin

besar minatnya.
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu

perhatian khusus terhadap suatu hal tertentu yang tercipta dengan penuh kemauan.

Minat dapat dikatakan sebagai dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan

segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi

keinginannya.

Minat merupakan kesadaran seseorang yang dapat menimbulkan adanya

keinginan. Keinginan yang timbul dalam diri individu tersebut dinyatakan dengan

suka atau tidak suka, senang atau tidak senang terhadap sesuatu atau keinginan

yang akan memuaskan kebutuhan. Mahasiswa yang memiliki minat pada suatu

bidang akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada mahasiswa lain

yang tidak memiliki minat pada bidang tersebut.

Sesuai dengan pendapat dari Slameto (2003) Minat tidak dibawa sejak lahir,

melainkan diperoleh kemudian. Minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar

dan menyokong belajar selanjutnya. Hal ini menggambarkan bahwa minat dapat

ditumbuhkan dan dikembangkan. Minat tidak akan muncul dengan sendirinya

secara tiba-tiba dari dalam diri individu. Minat dapat timbul pada diri seseorang

melalui proses. Dengan adanya perhatian dan interaksi dengan lingkungan, maka

minat tersebut dapat berkembang. Munculnya minat ini biasanya ditandai dengan

adanya dorongan, perhatian, rasa senang, kemampuan, dan kecocokan/kesesuaian.

Minat berwirausaha merupakan suatu ketertarikan diri seseorang terhadap

kegiatan enterpreneur dan keinginan untuk terlibat dalam kegiatannya.
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Kegiatan tersebut meliputi pengambilan resiko untuk menjalankan usaha dengan

cara memanfaatkan peluang-peluang/ kesempatan bisnis yang ada untuk

menciptakan usaha baru dengan pendekatan inovatif atau untuk meningkatkan

hasil karya. Minat berwirausaha muncul karena didahului oleh suatu pengetahuan

dan informasi mengenai wirausaha yang kemudian dilanjutkan pada suatu

kegiatan berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman dimana akhirnya muncul

keinginan untuk melakukan kegiatan tersebut.

Minat berwirausaha tidaklah dimiliki begitu saja oleh seseorang, melainkan dapat

dipupuk dan dikembangkan. Buchari Alma (2010) berpendapat bahwa faktor yang

mendorong minat berwirausaha adalah lingkungan yang banyak dijumpai

kegiatan-kegiatan berwirausaha, guru sekolah dan sekolah yang mengajarkan

kewirausahaan, teman pergaulan, lingkungan keluarga, sahabat yang dapat diajak

berdiskusi tentang ide wirausaha, pendidikan formal, pengalaman bisnis kecil-

kecilan.

2.1.2 Teori Wirausaha

Menurut Suryana (2003) kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif

yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju

sukses.

Menurut Asri Laksmi Riani (2005) kewirausahaan adalah semangat, sikap,

perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi

dan produk baru dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka memberikan

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
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Menurut Eddy Soeryanto Soegoto (2009) kewirausahaan adalah usaha kreatif

yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru,

memiliki nilai tambah, memberikan manfaat, menciptakan lapangan kerja dan

hasilnya berguna bagi orang lain.

Menurut John Kao (1991) dalam Sudjana (2004) menyebutkan bahwa

Kewirausahaan adalah sikap dan perilaku wirausahaan. Menurut Lupioyadi

(2004) yang dimaksud dengan wirausaha adalah orang yang kreatif dan inovatif

serta mampu mewujudkannya untuk peningkatan kesejahteraan diri masyarakat

dan lingkungannya.

Menurut Carol Noore yang dikutip oleh Bygrave (1996) menyatakan proses

wirausaha diawali dengan adanya inovasi.

Melalui proses kreatif dan inovatif wiraswasta dapat menciptakan sebuah karya

yang dapat memiliki nilai jual, nilai ekonomis yang dapat berguna bagi pembuat

ataupun pemakainya. Enterpreneur yang unggul dan yang mampu menciptakan

kreatifitas dan inovasi sebagai dasar untuk hidup, tumbuh dan berkembang

umumnya memilki karakteristik atau ciri-ciri yang merupakan proses jangka

panjang berdasarkan pengalaman dan pendidikan. Beberapa karakteristik yang

melekat wirausahaan (Zimmerer dan Scarborough,1998: Kuratko dan Hoodgets,

2007) sebagai berikut :

1. Desire for responsibility

Wirausahaan yang unggul merasa bertanggung jawab secara pribadi atas hasil

usaha yang dia lakukan. Mereka lebih dapat mengendalikan sumberdaya yang

dimiliki dan menggunakan sumberdaya tersebut untuk mencapai cita-cita.



13

Wirausahaan yang berhasil jangka panjang haruslah memiliki tanggung jawab

atas usaha yang dilakukan.

2. Tolerance for ambiguity

Ketika kegiatan usahan dilakukan mau tidak mau harus berhubungan dengan

orang lain, baik dengan karyawan, pelanggan, pemasok bahan, pemasok

barang, penyalur,  masyarakat, maupun aturan legal formal. Wirausahaan

harus mampu menjaga dan mempertahankan hubungan baik dengan

stakeholder.

3. Vision

Wirausahaan yang berhasil selalu memiliki cita –cita, tujuan yang jelas

kedepan yang harus dicapai secara terukur. Visi merupakan filosofi,cita-cita

dan motivasi mengapa perusahaan hidup dan wirausaha akan menerjemahkan

kedalam tujuan, kebijakan,anggaran, dan prosedur kerja yang jelas.

4. Tolerance for failurer

Usaha yang berhasil membutuhkan kerja keras, pengorbanan baik waktu

biaya dan tenaga. Wirausaha yang terbiasa dengan kreativitas dan inovasi

kadangkala atau bahkan sering mengalami ketidakberhasilan. Proses yang

cukup panjang dalam mencapai kesuksesan tersebut akan meningkatkan

kepribadian toleransi terhadap kegagalan usaha.

5. Internal locus of control

Didalam diri manusia ada kemampuan untuk mengendalikan diri yang

dipengaruhi oleh internal diri sendiri. Wirausaha yang unggul adalah yang

memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dari dalam dirinya sendiri.

Kerasnya tekanan kehidupan, persaingan binis, perubahan yang begitu cepat
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dalam dunia bisnis akan meningkatkan tekanan kejiwaan baik mental,

maupun moral dalam kehidupan keseharian. Wirausaha yang mampu

mengendalikan dirinya sendiri akan mampu bertahan dalam dunia bisnis yang

makin komplek.

6. Continuous Improvement

Wirausaha yang berhasil selalu bersikap positif, menganggap pengalaman

sebagai sesuatu yang berharga dan melakukan perbaikan terus menerus.

Pengusaha selalu mencari hal-hal baru yang akan memberikan manfaat baik

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Wirausaha memiliki tenaga,

keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif yang akan membawa

konsekuensi menguntungkan dimasa depan.

7. Preference for moderate risk.

Dalam kehidupan berusaha, wirausaha selalu berhadapan dengan intensitas

risiko. Sifat wirausaha dalam menghadapi resiko dapat digolongkan ke dalam

3 macam sifat mengambil resiko, yaitu risk seeking (orang yang suka dengan

risiko tinggi), moderat risk (orang yang memiliki sifat suka mengambil risiko

sedang), dan risk averse (orang memiliki sifat suka menghidari risiko). Pada

umumnya wirausaha yang berhasil memiliki kemampuan untuk memilih

risiko yang moderate/sedang, di mana ketika mengambil keputusan

memerlukan pertimbangan yang matang, hal ini sejalan dengan risiko

wirausaha yang apabila mengalami kegagalan di tanggung sendiri. Wirausaha

akan melihat sebuah bisnis dengan tingkat pemahaman pribadi yang

disesuaikan dengan perubahan lingkungan (Zimmerer, and Scarborough,

1998).
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8. Confidence in their ability to success

Wirausaha umumnya memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas kemampuan

diri sendiri untuk berhasil. Mereka memiliki kepercayaan yang tinggi untuk

meiakukan banyak hal dengan baik dan sukses. Mereka cenderung untuk

optimis terhadap peluang keberhasilan dan optimis, biasanya berdasarkan

kenyataan. Tanpa keyakinan kepercayaan untuk sukses dan mampu

menghadapi tantangan akan menurunkan semangat juang dalam melakukan

bisnis.

9. Desire for immediate feedback

Perkembangan yang begitu cepat dalam kehidupan usaha menuntut wirausaha

untuk cepat mengantisipasi perubahan yang terjadi agar mampu bertahan dan

berkembang. Wirausaha pada umumnya memiliki keinginan untuk

mendapatkan respon atau umpan balik terhadap suatu permasalahan.

Persaingan yang begitu ketat dalam dunia usaha menuntut untuk berpikir

cerdas, cepat menanggapi perubahan. Wirausaha memiliki kecenderungan

untuk mengetahui sebaik apa ia bekerja dan mencari pengakuan atas prestasi

secara terus-menerus.

10. High energy level

Wirausaha pada umumnya memiliki energi yang cukup tinggi dalam

melakukan kegiatan usaha sejalan dengan risiko yang ia tanggung. Wirausaha

memiliki semangat atau energi yang cukup tinggi dibanding kebanyakan

orang. Risiko yang harus ditanggung sendiri mendorong wirausaha untuk

bekerja keras dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Bergairah dan

mampu menggunakan daya geraknya, ulet tekun dan tidak mudah putus asa.
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11. Future orientation

Keuntungan usaha yang tidak pasti mendorong wirausaha selalu melihat

peluang, menghargai waktu dan berorientasi kemasa depan. Wirausaha

memiliki kecenderungan melihat apa yang akan dilakukan sekarang dan

besok, tidak begitu mempersoalkan apa yang telah dilakukan kemarin.

Wirausaha yang unggul selalu berusaha memprediksi perubahan dimasa

depan guna meningkatkan kinerja usaha.

12. Skill at organizing,

Membangun usaha dari awal memerlukan kemampuan mengorganisasi

sumberdaya yang dimiliki berupa sumber-sumber ekonomi berwujud maupun

sumber ekonomi tak berwujud untuk mendapat manfaat maksimal.

Wirausaha memiliki keahlian dalam melakukan organisasi baik orang

maupun barang. Wirausaha yang unggul ketika memiliki kemampuan

portofolio sumberdaya yang cukup tinggi untuk dapat bertahan dan

berkembang.

13. High Commitment.

Memunculkan usaha baru membutuhkan komitmen penuh yang tinggi agar

berhasil. Disiplin dalam bekerja dan pada umumnya wirausaha

membenamkan diri dalam kegiatan tersebut guna keberhasilan cita-citanya.

(Scarborough, et.all, 2006) mengungkapkan langkah terakhir seorang

wirausaha untuk meningkatkan kreativitas pendorong kewirausahaan adalah

“work, work, work,….”.
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14. Flexibility

Perubahan yang begitu cepat dalam dunia usaha mengharuskan wirausaha

untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan apabila tetap ingin

berhasil. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan merupakan

modal dasar dalam berusaha, bertumbuh dan sukses. Fleksibilitas

berhubungan dengan kolega seperti; kemampuan menyesuaikan diri dengan

perilaku wirausaha lain, kemampuan bernegosiasi dengan kolega

mencerminkan kompentensi wirausaha yang unggul.

Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan harus dirancang sedemikian rupa

agar dapat memberikan dampak dalam mendorong minat mahasiswa untuk

berwirausaha.

Pola pembelajaran kewirausahaan minimal mengandung empat unsur (Eman

Suherman, 2008) ditambah satu unsur (Farzier and Niehm, 2008), sebagai berikut:

1. Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat, jiwa,

sikap dan perilaku, agar peserta didik memiliki pemikiran kewirausahaan.

2. Perasaan, yang diisi oleh penanaman empatisme social-ekonomi, agar

peserta didik dapat merasakan suka-duka berwirausaha dan memperoleh

pengalaman empiris dari para wirausaha terdahulu.

3. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha.

Oleh karena itu dalam konteks ini pembelajaran kewirausahaan membekali

peserta didik dengan teknik produksi dan manajemen.

4. Kesehatan fisik, mental dan sosial. Sehubungan dengan hal ini, peserta

didik hendaknya dibekali oleh teknik-teknik antisipasi terhadap berbagai
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hal yang mungkin timbul dalam berwirausaha baik berupa persoalan,

masalah, maupun risiko lainnya sebagi wirausaha.

5. Pengalaman langsung berupa pemagangan atau melakukan aktivitas

didampingi mentor yang kemudian akan dijadikan role model bagi peserta

didik.

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Entrepenuer

Menurut Suhartini (2011) minat seseorang terhadap suatu obyek diawali dari

perhatian seseorang terhadap obyek tersebut. Minat merupakan sesuatu hal yang

sangat menentukan dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuh kembangkan

pada diri setiap mahasiswa. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan tumbuh

dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut

David C. McClelland (dalam penelitian Rhozikin,2014) mengemukakan bahwa

kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, dan

status kewirausahaan atau keberhasilan. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh

faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi hak kepemilikan,

kemampuan atau kompetensi dan insentif, sedangkan faktor eksternal meliputi

Lingkungan. Sedangkan menurut Ibnoe Soedjono (dalam penelitian

Rhozikin,2014)  nilai, aspirasi, perasaan, dan emosi yang semuannya sangat

bergantung pada kondisi lingkungan yang ada maka dimensi kemampuan afektif

dan kemampuan kognitif merupakan bagian dari pendekatan kemampuan

kewirausahaan. Jadi kemampuan berwirausaha merupakan fungsi dari perilaku

kewirausahaan dalam mengkombinasikan kreativitas, inovasi, kerja keras, dan

keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. Dapat disimpulkan
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dari pengabungan kedua pendapat diatas bahwa bagian atau komponen

berwirausaha terdiri dari kognitif, emosi kehendak.

2.1.3.1 Landasan Teori Faktor Intristik

Menurut Suhartini (2011) faktor Intristik adalah faktor-faktor yang timbul karena

pengaruh rangsangan dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor Intristik menurut

Suhartini (2011) terdapat beberapa yaitu :

1. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik

berupa uang maupun barang. Berwiraswasta dapat memberikan

pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan itulah yang

dapat menimbulkan minatnya untuk berwirausaha.

2. Harga Diri Berwiraswasta digunakan untuk meningkatkan harga

diri seseorang, karena dengan usaha tersebut seseorang akan

memperoleh popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari

ketergantungannya terhadap orang lain.

3. Perasaan Senang adalah suatu keadaan hati atau peristiwa

kejiwaan seseorang, baik perasaan senang atau tidak senang.

Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang, maka

tanggapan perasaan senang berwiraswasta akan memunculkan

minat berwiraswasta (Sirod Hantoro, 2005).

Menurut David C. McClelland (dalam penelitian Rhozikin, 2014) faktor intrinsik

adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh dari dalam diri individu itu

sendiri. Faktor-faktor Intrinsik yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha

antara lain karena motif berprestasi, harga diri, dan perasaan senang.
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1. Motif berprestasi adalah keinginan untuk dapat menjadi orang yang

lebih baik dari orang lain. Motif berprestasi menjadi motivasi

seseorang untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2. Harga diri merupakan kebutuhan perkembangan kebutuhan aktualisasi

diri dari diharapkan dapat meningkatkan harga diri karena tidak lagi

tergantung pada orang lain. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk

berwirausaha.

3. Perasaan senang terhadap sesuatu misalnya senang mencoba mengotak

atik sepeda motor maka dengan kesenangan ini akan menimbulkan

minat seseorang untuk berwirausaha misalnya mendirikan bengkel

sepeda motor.

2.1.3.2 Landasan Teori Faktor Entristik

Menurut Suhartini (2011) faktor entristik adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. Faktor Entristik

menurut Suhartini (2011) terdiri dari :

1. Lingkungan Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri

dari ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan

peletak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, disinilah yang

memberikan pengaruh awal terhadap terbentuknya kepribadian. Rasa

tanggung jawab dan kreativitas dapat ditumbuhkan sedini mungkin sejak

anak mulai berinteraksi dengan orang dewasa. Orangtua adalah pihak yang

bertanggung jawab penuh dalam proses ini. Salah satu unsur kepribadian

adalah minat. Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga

memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan
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aktifitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara

langsung maupun tidak langsung. Orang tua yang berwirausaha dalam

bidang tertentu dapat menimbulkan minat anaknya untuk berwirausaha

dalam yang sama pula.

2. Lingkungan Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan

keluarga yaitu di kawasan tempat tinggalnya maupun dikawasan lain.

Misalnya: seseorang yang tinggal didaerah yang terdapat usaha jasa

elektronik atau sering bergaul dengan pengusaha elektronik yang berhasil

akan menimbulkan minat berwirausaha bidang elektronik.

3. Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan

apa yang dinginkannya atau menjadi harapannya. Misalnya: seseorang

yang melihat suatu daerah yang jarang adanya usaha di bidang elektronik

atau bahkan tidak ada usaha jasa dibidang tersebut, kemudian dia

memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka usaha bengkel service

di tempat tersebut.

4. Pendidikan atau Pengetahuan yang di dapat selama kuliah merupakan

modal dasar yang digunakan untuk berwiraswasta, juga keterampilan yang

didapat selama diperkuliahan terutama dalam mata kuliah praktek

(Sutanto, 2002).

Menurut David C. McClelland (dalam penelitian Rhozikin,2014) faktor entristik

adalah faktor yang timbul karena rangsangan atau dorongan dari luar diri individu

atau lingkungan. Faktor-faktor entrinsik yang mempengaruhi minat berwirausaha

antara lain lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan peluang.
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1. Dalam lingkungan keluarga orang tua adalah pihak yang bertanggung

jawab penuh dalam proses ini. Anak harus diajarkan untuk memotivasi diri

bekerja keras, diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa yang

dilakukan. Salah satu unsur kepribadian adalah minat. Minat berwirausaha

akan terbentuk apabila keluarga memberikan pengaruh positif terhadap

minat tersebut, karena sikap dan aktivitas sesama anggota keluarga saling

mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Lingkungan Masyarakat juga mempunyai peran dalam mempengaruhi

minat seseorang untuk berwirausaha. Sebagai contohnya seseorang

background teknik komputer dan bergaul seakan menimbulkan minat

untuk berwirausaha seperti mendirikan toko komputer sendiri.

3. Peluang yang ada dihadapan seseorang untuk menjadi sukses bagi orang

yang mempunyai semangat untuk maju sebenarnya banyak, tergantung

bagaimana individu tersebut dapat memamfaatkan peluang tersebut untuk

meraih sukses. Salah satu peluang untuk menjadi orang yang berhasil

adalah dengan cara wirausahaan.

4. Pengetahuan yang didapatkan selama dibangku pendidikan, sama pakar

komputer atau pengusaha komputer setidaknya maupun praktek lapangan

dapat dijadikan modal dalam memulai berwirausaha.

2.1.4 Pengukuran Minat Berwirausaha

Menurut Suhartini (2011) seseorang yang mempunyai minat pada obyek tertentu

dapat diketahui dari ucapan, tindakan,dan dengan menjawab sejumlah pertanyaan.
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1. Ucapan.

Seseorang yang mempunyai minat berwiraswasta akan diekspresikan

dengan ucapan atau pengungkapan. Seseorang dapat mengungkapkan

minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu.

Misalnya: seseorang yang berminat wiraswasta dalam bidang elektronika

kemudian mengatakan bahwa dia ingin membuka usaha jual service

komputer.

2. Tindakan

Seseorang yang mengekspresikan minatnya dengan tindakan berkaitan

dengan hal-hal berhubungan dengan minatnya. Seseorang yang memiliki

minat berwiraswasta akan melakukan tindakan yang mendukung

usahanya tersebut.

3. Menjawab Sejumlah Pertanyaan.

Minat seseorang dapat diukur dengan menjawab sejumlah pertanyaan

tertentu. Misalnya: Apakah anda tertarik dengan usaha yang bergerak

dibidang ‘X’? Mengapa anda tertarik dengan bidang ‘X’? dan mulai

kapan anda tertarik di bidang ‘X’? (Sutanto, 2002).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu terkait dengan “Pengaruh Faktor

Entristik Pada Mahasiswa Akuntansi Terhadap Minat Menjadi Enterpreneur “
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Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
(tahun)

1 Dyah Ayu Widi Pengaruh konteks keluarga Dalam penelitian ini
Astuti (2009) Kerja, Pendidikan, Menghasilkan hasil penelitian

Hambatan, dalam memulai Yang berbeda dengan
Bisnis, dukungan sosial, Penelitian terdahulu oleh Leon
Nilai-nilai individualisme Et.al (2007) menunjukan
Dan kolektivisme pada Bahwa penelitian yang

Intensi berwirausaha ( study
pada mahasiswa jurusan
manajemen Fakultas
ekonomi Universitas
Sebelas Maret )

Dilakukan oleh Dyah Ayu
Widi mengahasilkan tidak
ada hubungan signifikan
antara variabel
individualisme dan
kolektivisme.

2 Komsi Koranti Analisis pengaruh Faktor Hasil penelitian yang diperoleh
(2013) Eksternal dan Internal Yaitu bahwa faktor keluarga

Terhadap minat
berwirausahaan Dan faktor lingkungan

Mempunyai pengaruh
positif terhadap faktor
penentu minat menjadi
wirausahaan

3 Adityo Dion Mahesa Analisis faktor-faktor Hasil penelitian yang diperoleh
(2012) Motivasi yang Menunjukan bahwa seluruh

Mempengaruhi minat Variabel bebas memiliki
Berwirausaha (study pada Pengaruh positif dan signifikan
Mahasiswa s1 fakultas Terhadap minat mahasiswa
Eknomi dan Bisnis Untuk menjadi entrepenuer
Universitas Diponegoro)

4 Angki Adi Tama Analisis faktor-faktor yang Faktor-faktor dalam motivasi
(2010) Memotivasi mahasiswa Mahasiswa yaitu keberhasilan

Berkeinginan menjadi Diri, Toleransi akan resiko,
Entrepenuer (studi pada Kebebasan dalam melakukan

Mahasiswa S1 fakultas
Ekonomi Universitas
Diponegoro).

Pekerjaan,keberhasilan diri
berpengaruh secara positif dan
signifikan dalam jiwa
entrepenuer mahasiswa

5 Yogo Heru Prayitno Pengaruh minat mahasiswa Faktor lingkungan,  baik itu
(2013) Jurusan akuntansi terhadap Lingkungan akademik,

Pilihan pekerjaan Lingkungan keluarga,
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Maupun lingkungan tempat
tinggal dan faktor dari
dalam individu berpengaruh
positif terhadap minat
mahasiswa Universitas
Widyatama untuk membuat
pekerjaan

6 Yati Suharti (2011) Analisis faktor – faktor yang Faktor pendapatan, perasaan
Mempengaruhi minat Senang, lingkungan keluarga
Mahasiswa dalam Dan pendidikan berpengaruh
Berwiraswasta (Studi pada Terhadap tumbuhnya minat
Mahasiswa Universitas Berwirausahaan pada
PGRI Yogjakarta) Mahasiswa Universitas PGRI

Yogyakarta
7 Rano Aditya Putra Faktor-faktor penentu faktor lingkungan,

(2012) Minat mahasiswa Faktor harga diri, faktor
Manajemen untuk peluang, faktor kepribadian
Berwirausaha (Studi
mahasiswa manajemen Faktor visi, dan faktor
Fakultas ekonomi
Universitas Negeri Padang). pendapatan dan percaya

mempunyai pengaruh
signifikansi sama besar
terhadap minat untuk
berwirausaha.

Sumber: berbagai jurnal dan literatur yang dipublikasikan.

2.3 Model Penelitian

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami mengenai konsep

penelitian dan arah dari hubungan antara variabel independen dan dependen.

Model penelitian yang diterapkan dari penulis dapat digambarkan sebagai berikut;
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Gambar 2.1

Model Penelitian

2.4 Pengembangan hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan

penelitian, sampai dapat dibuktikan melalui data-data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan kerangka hipotesis tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam

penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Mahasiswa

Akuntansi Menjadi Enterpreneur

Berdasarkan penelitian diatas kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari

ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. Keluarga merupakan peletak

dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, disinilah yang memberikan

pengaruh awal terhadap terbentuknya kepribadian. Rasa tanggung jawab dan

Lingkungan
Keluarga

Lingkungan
Masyarakat

Peluang

Pendidikan atau
Pengetahuan

Minat Mahasiswa Menjadi
Entrepenuer
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kreativitas dapat ditumbuhkan sedini mungkin sejak anak mulai berinteraksi

dengan orang dewasa. Orangtua adalah pihak yang bertanggung jawab penuh

dalam proses ini. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis yang

dibentuk adalah :

H1: Lingkungan Keluarga berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntasi

menjadi entrepreneur.

2.4.2 Pengaruh Lingkungan Masyarakat Terhadap Minat Mahasiswa

Akuntansi Menjadi Enterpreneur

Berdasarkan pengembangan penjelasan diatas bahwa selain lingkungan keluarga

yang dominan mempengaruhi minat enterpreneur terdapat pengaruh lain yang

begitu dominan dalam yaitu lingkungan masyarakat. Karena lingkungan

masyarakat dapat menjadikan tolak ukur terhadap apa yang akan kita mulai dalam

berbisnis. Lingkungan masyarakat juga dapat menentukan arah bisnis kita untuk

melanjutkan pengembangan terhadap diri sendiri. Berdasarkan pembahasan

tersebut, maka hipotesis yang dibentuk adalah :

H2: Lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi

menjadi enterpreneur.

2.4.3 Pengaruh Peluang Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menjadi

Enterpreneur

Salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa menjadi enterpreneur adalah

adanya peluang. Peluang memberikan alasan bahwa mahasiswa menjadi

enterpreneur karena mendapatkan keuntungan berpeluang besar bisa dihasilkan
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jika mengikuti trend yang terjadi dimasyarakat pada umumnya. Sebelum

mahasiswa mengukur besarnya peluang, terlebih dahulu mereka mencari tahu

informasi tentang peluang tersebut.

Dalam dunia enterpreneur menciptakan peluang salah satu kunci sukses dalam

menjadi enterpreneur, jika peluang sudah ada seharusnya kinerja dengan

maksimal yang dapat membuat kita mendapatkan hasil yang maksimal juga. Dari

uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah :

H3: Peluang berpengaruh terhadap minat mahasiswa Akuntansi menjadi

enterpreneur.

2.4.4 Pengaruh Pendidikan atau Pengetahuan Terhadap Minat Mahasiswa

Akuntansi Menjadi Enterpreneur

Pendidikan atau Pengetahuan sangat berpengaruh terhadap segala aktivitas yang

dikerjakan baik individu ataupun kelompok. Dengan adanya Pendidikan atau

Pengetahuan maka kita dapat mengembangkan apa yang dikerja secara maksimal.

Pendidikan dan pengetahuan juga yang dapat mempengaruhi sekitar kita berada

baik diri sendiri, keluarga, teman ataupun lingkungan kita. Begitu juga dalam hal

menjadi enterpreneur kita harus dibekali dengan ilmu – ilmu untuk menjadi

enterpreneur yang handal. Dengan adanya ilmu nilai – nilai enterpreneur yang

kita lakukan dapat berguna dilakukan banyak orang. Begitu besarnya pengaruh

Pendidikan dan pengetahuan terhadap dunia enterpreneur membuat banyak cara

kita lakukan untuk mengembangkan bisnis. Memunculkan niat menjadi

enterpreneur mahasiswa bisa digunakan dengan pendidikan dan pengetahuan agar

memunculkan ketertarikan dari diri pribadi untuk menjadi seorang enterpreneur
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setelah mereka menyelesaikan pendidikan yang sedang ditempuh. Dari uraian

tersebut, maka hipotesis yang dibuat adalah :

H4: Pendidikan atau Pengetahuan berpengaruh terhadap minat mahasiswa

Akuntansi menjadi entrepreneur.


