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ABSTRAK 

 

KAJIAN TENTANG SIKAP DAN MOTIVASI BERWIRAUSAHA PADA 
SEKTOR PARIWISATA   

(Studi pada Wirausahawan di Lingkungan Pantai Mutun MS. Town) 

Oleh 
 

(Yeyen Sofia) 
 

Industri pariwisata sebagai rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang 
secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/layanan-
layanan atau services. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap dan 
motivasi wirausahawan di Pantai Mutun MS. Town dalam menjalankan usahanya. 
Serta untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan 
motivasi seseorang dalam berwirausaha pada sektor pariwisata di Pantai Mutun MS. 
Town. Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif agar dapat lebih mengetahui secara detail apa yang menjadi faktor-faktor 
tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa wirausahawan yang berwirausaha disektor 
pariwisata memiliki sikap yang disiplin, berkomitmen tinggi, jujur, kreatif dan 
inovatif, mandiri serta bersikap realistis akan usaha yang dijalaninya. Dan 
wirausahawan di Pantai Mutun MS. Town memiliki motivasi yang sangat kuat dan 
selalu bekerja keras pantang menyerah akan tujuannya. Lalu terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi Sikap dan Motivasi dalam berwirausaha pada masyarakat 
terdapat beberapa faktor yang memotivasi sesuai teori yang digunakan yaitu pada 
variabel sikap diantaranya adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang 
dianggap penting, pengaruh kebudayaan (lingkungan), dan faktor ekonomi. Lalu pada 
variabel motivasi faktor yang mempengaruhi yang sesuai dengan teori diantaranya 
yaitu Need for Achievement, Need for independence, Nilai-nilai Pribadi, Pengalaman, 
Bentuk Peranan, Dukungan Keluarga dan teman, serta lingkungan. Lalu ada variabel 
yang ditemukan ketika berada dilapangan yaitu hobby dan Mengisi waktu luang. 

 

Kata kunci: Berwirausaha, Pariwisata, Sikap dan Motivasi 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
STUDY ON THE ATTITUDE ANDENTREPRENEURSHIP MOTIVATION TOURISM 

SECTOR  
(Study on Environmental Entrepreneurs in mutun Beach MS. Town) 

 

By 

Yeyen Sofia 

The tourism industry as a summary of the various business fields, which jointly 
produce products or services. This study aims to determine how is the attitude and 
motivation of entrepreneurs in Beach mutun MS. Town in business. And even how the 
factors influence a person's attitude and motivation in entrepreneurship in the 
tourism sector in Beach mutun MS. Town. To complete this study, authors used a 
qualitative descriptive methods in order to better understand in detail what the 
factors are. Results from this study show that the tourism sector’s entrepreneurs 
reflect attitudes such as discipline, high commitment, honesty, creativeness and 
innovative, independent and being realistic will attempt lived. Entrepreneurs in 
mutun beach MS. Town has a very strong motivation and always work hard to 
accomplish their objective. There are several factors that influence the attitude and 
motivation of entrepreneurs in society. According to the theory used, the factors 
influencing attitude includes personal experience, the influence of others that are 
considered important, cultural influences (the environment), and economic factors. 
Then the variable factors that affect motivation in accordance with the theory are 
need for achievement, need for independence, Personal Values, Experience, Role, 
Family Support and friends, as well as the environment. Then there are the variables 
were found when the field is a hobby and Charge spare time. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Tourism, Attitude and Motivation 
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MOTTO 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan 
maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan 

hanya kepada Allah SWT. Kami berharap 

(Q.s. Asy-syarh:6-8) 

 

Everything will be okay in the end, if its not okay, its not the 
end. 

(Unknown) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia kini telah mengalami permasalahan begitu kompleks, hampir di 

segala aspek kehidupan, dari lokal hingga nasional. Salah satu contoh adalah pada 

bidang perekonomian negara yang kian lama tak kunjung membaik. Hal ini 

ditandai dengan angka pengangguran yang setiap tahun semakin meningkat. 

Selain itu, masih banyak sumber daya manusia di Indonesia yang kurang memiliki 

kemauan, semangat serta kemampuan yang cukup untuk berkembang dan 

bersaing dengan sumber daya manusia yang lain.  

Perekonomian negara merupakan tolak ukur kesuksesan suatu negara. Suatu 

negara dikatakan sukses dalam pembangunan ekonomi jika telah menyelesaikan 

tiga masalah inti dalam pembangunan. Ketiga masalah tersebut adalah angka 

kemiskinan yang terus meningkat, distribusi pendapatan yang  semakin 

memburuk dan lapangan pekerjaan yang tidak variatif sehingga tidak mampu 

menyerap pencari kerja. Pertumbuhan ekonomi bisa saja terhambat dengan 

adanya tingkat pengangguran.  Menurut data yang diperoleh dari BPS (Badan 

Pusat Statistik), di Indonesia sendiri total pengangguran per Februari 2015 

sebanyak 7,45 juta orang. Namun hal ini dapat terbenahi dengan beberapa solusi, 
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salah satu solusi yang berpengaruh dalam penggerak roda perekonomian suatu 

negara adalah kewirausahaan. 

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2015 yang tumbuh 4,37% belum 

sanggup menyerap tambahan angkatan kerja. Sebab itu angka pengangguran 

periode ini tetap meningkat. Kendati demikian Darmin mengingatkan bahwa 

angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2015 ini menggambarkan 

perekonomian Indonesia hingga akhir September menunjukkan perbaikan. 

(Sindo News.http://ekbis.sindonews.com/read/997601/34/jumlahpengangguranb 

ertambah-jadi-7-45-juta-orang-1430816593) 
 

Kewirausahaan menjadi topik hangat yang banyak dibahas dalam kajian praktis 

maupun akademis. Pembahasan mengenai kewirausahaan atau Entrepreneurship 

memang sering diperbincangkan oleh banyak kalangan. Kewirausahaan yang 

muncul dalam keluarga ataupun kelompok masyarakat merupakan suatu aset yang 

sangat berharga. Bahkan bagi bangsa Indonesia keseluruhan, kegiatan 

kewirausahaan akan membantu perekonomian Indonesia dan mensejahterakan 

rakyat. Pada saat ini Indonesia masih tertinggal dalam masalah perekonomian, itu 

disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi, banyaknya jumlah 

pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan penghasilan. Dalam konteks bisnis, 

menurut Zimmerer dalam (Echdar, 2013:2). Kewirausahaan adalah hasil dari 

suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. 
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Table 1.1 Pengangguran Terbuka menurut Daerah Kota-DesaProvinsi 
Lampung,Februari 2015 -  Februari 2016 

Daerah Tempat 
Tinggal 

Februari 2015 Agustus 2015 Februari 2016 

Absolut 
 (000) 

Tpt 
 % 

Absolut 
 (000) 

Tpt 
 % 

Absolut  
(000) 

Tpt  
% 

Perkotaan 70,0 5,70 8,21 7,82 81,8 7,17 
Perdesaan 69,5 2,45 114,8 4,12 101,7 3,51 
Total 139,5 3,44 196,6 5,14 183,5 4,54 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2015 
 

Dilihat perbandingan kota-desa, tingkat pengangguran lebih tinggi terjadi di 

wilayah perkotaan (urban area). Sebanyak 7,17 persen angkatan kerja di 

perkotaan berstatus sebagai penganggur terbuka (pencari kerja), setara dengan 

81,8 ribu orang. Sedangkan di wilayah perdesaan (rural area) tingkat 

pengangguran hanya 3,51 persen atau 101,7 ribu orang. Dibandingkan setahun 

yang lalu, jumlah pengangguran di perkotaan bertambah sebanyak 11,8 ribu 

orang. Sejalan dengan itu, jumlah pengangguran di perdesaan naik 32,2 ribu 

orang. Fenomena ini diduga berkaitan dengan menurunnya aktivitas sektor 

pertanian yang mendominasi kegiatan ekonomi di desa. 

Pengetahuan kewirausahaan mendukung nilai-nilai wirausaha bagi seseorang, 

sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk berwirausaha. Sikap dan 

motivasi berwirausaha sangat dibutuhkan bagi yang ingin berwirausaha agar 

mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendaya gunakan peluang 

usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. pengetahuan seseorang tentang 

kewirausahaan diharapkan akan membentuk kecenderungan mereka untuk 

membuka usaha baru di masa mendatang. 
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Kewirausahaan sebagai perilaku yang terencana yang dimiliki oleh seseorang. 

Wacana umum pada studi keperilakuan menyatakan bahwa motivasi akan 

mempengaruhi perilaku. Berdasarkan pada Banyak manfaat yang bias didapat 

dengan adanya kegiatan kewirausahaan. Seorang wirausaha bisa dengan mudah 

melihat peluang yang ada, masalah bagi orang lain bisa menjadi sebuah peluang 

baginya. Motivasi setiap masyarakat untuk berwirausaha tentunya akan berbeda-

beda.  

Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini mempunyai motivasi yang kuat yang 

mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka mengetahui dengan baik yang 

menjadi motivasinya dan memelihara motivasi tersebut dalam setiap tindakannya. 

(Baum, Frese, and Baron, 2007:22) menjelaskan bahwa motivasi dalam 

kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan eksploitasi 

terhadap peluang bisnis. Motivasi untuk mengembangkan usaha baru diperlukan 

bukan hanya oleh rasa percaya diri dalam hal kemampuannya untuk berhasil, 

namun juga oleh kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang 

kewirausahaan. Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkan.  

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Indonesia yang memiliki 

nilai dan keuntungan yang signifikan bagi kemajuan ekonomi lokal dan global, 

Pariwisata dinobatkan sebagai sektor unggulan untuk mengangkat kesejahteraan 

rakyat. Bagi masyarakat umum sendiri, pariwisata dimaknai sebagai potret 
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kesejahteraan wisatawan yang hampir sempurna, karena dengan kekuatan modal 

finansialnya mereka mampu menikmati kehidupan mewah dan memupuk modal 

sosial yang dipertuan. Kebalikan dari itu, para kritikus, wisata dinilai sebagai 

mesin pencabut akar kesejahteraan masyarakat lokal karena sering memarginalkan 

peran dan akses mereka dari pusaran aktivitas ekonomi yang diinduksi industri 

pariwisata itu sendiri. Janji janji perluasan peluang kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat lokal yang terbungkus indah dibalik pengembangan 

pariwisata dipandang sekedar gugusan puing-puing wacana yang sulit 

direalisasikan (Damanik,2013:2).  

Potensi-potensi pariwisata yang ada menciptakan pasar yang menarik untuk 

dikembangkan dan diteliti, sehingga peran pariwisata dalam industri bisnis juga 

akan menjadi aset yang harus dimanfaatkan secara optimal melalui 

kepariwisataan. Hal ini dapat ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

maupun pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat. Selain dapat memperluas dan memeratakan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat, kepariwisataan juga dapat membuka lapangan 

pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah 

pengangguran. Berikut adalah perkembangan kontribusi pariwisata terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Grafik 1.1 Sekor pariwisata diukur 

dengan menjumlahkan sektor hotel, restoran, serta jasa hiburan dan kebudayaan. 

Pada tahun 2013, sektor Pariwisata memberikan nilai tambah sebesar Rp. 2,99 

triliun atau memberikan kontribusi sekitar 1,82 persen terhadap PDRB. Selama 

periode 2004 – 2013, kontribusi sektor Pariwisata hanya naik 0,24 persen dari 
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1,58 persen tahun 2004 menjadi 1,82 persen tahun 2013, atau naik rata-rata 0,03 

persen per tahun. Secara nasional peran sektor Pariwisata terhadap PDRB juga 

relatif kecil, yaitu sekitar 3,02 persen. 

Grafik 1.1 Perkembangan Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto) 2004-2013 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2014  

Provinsi Lampung yang terletak di Pulau Sumatera merupakan salah satu tujuan 

wisata karena memiliki keindahan pantai yang berpotensi untuk dapat 

dikembangkan menjadi objek-objek wisata daerah. Selain untuk dapat 

dikembangkan, objek wisata diupayakan dapat menjadi daya tarik wisata, 

sehingga sektor pariwisata dapat dijadikan salah satu harapan dalam peningkatan 

pendapatan ekonomi daerah. Potensi wisata yang ada di Provinsi Lampung salah 

satunya berada di Kabupaten Pesawaran. Pantai-pantai yang terdapat di 

Kabupaten Pesawaran yaitu Pantai Mutun, Pantai Klara dan Pantai Ringgung. 

Salah satu pantai yang terdapat di kawasan pesisir Kabupaten Pesawaran adalah 

Pantai Mutun MS. Town yang terdapat di jalan Pematang Rinjing Desa Sukajaya 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran yang dikelola oleh 
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Mukhtar Sani yang mulai diresmikan pada tahun 2008. Luas areanya kurang lebih 

100 Ha sebagai salah satu objek wisata yang direkomendasikan sebagai salah 

tujuan wisata di Kabupaten Pesawaran. Para pengunjung dapat menikmati 

gelombang pantai yang tidak terlalu besar, sehingga pengunjung dapat melakukan 

aktivitas olahraga air seperti banana boat dan kano. Selain itu, pengunjung juga 

dapat beristirahat di gubuk-gubuk yang berada di pinggir pantai yang sengaja 

disediakan oleh pengelola pantai. Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town 

merupakan objek wisata yang beroperasi setiap hari yaitu dari hari senin sampai 

dengan hari minggu. Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town dibuka setiap hari 

pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.30 WIB. Dibukanya objek wisata Pantai 

Mutun MS. Town setiap hari membuat para pedagang dapat bekerja atau berusaha 

setiap hari. Pada hari-hari biasa pengunjung Pantai Mutun MS. Town tidak terlalu 

ramai, akan tetapi pada hari hari libur seperti akhir pekan, libur sekolah dan hari-

hari besar lainnya Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town sangat ramai. Pada hari-

hari libur seperti itu banyak masyarakat yang bekerja di Objek Wisata Pantai 

Mutun MS. Town memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang 

banyak. Sehingga permintaan akan kebutuhan pengunjung semakin meningkat. 

Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town dari awal peresmiannya selalu mengalami 

peningkatan jumlah pengunjung yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:  

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Objek Wisata Pantai Mutun tahun 2010-2013 

Tahun Wisatawan Dalam Negeri Wisatawan Luar Negeri Jumlah Orang 
2010 48.195 51 48.214 
2011 51.983 49 52.032 
2012 57.161 55 57.260 
2013 63.187 71 63.258 

Sumber: Pengelola Objek Wisata Pantai Mutun 2013 
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Dari Tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah pengunjung pada tahun 2010 

sampai dengan tahun 2013 selalu mengalami peningkatan. Jumlah pengunjung 

yang selalu meningkat dapat memberikan harapan kepada para pedagang untuk 

menjual dagangannya kepada para pembeli. 

Sebelum diresmikannya Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town yang dikelola 

oleh Muchtar Sani. Warga Desa Sukajaya Lempasing memiliki pekerjaan yang 

beragam antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), petani, pengusaha kecil dan 

menengah serta nelayan. Dengan dibangunnya Objek Wisata Pantai Mutun MS. 

Town maka membuat beberapa masyarakat di sekitar kawasan objek wisata 

bekerja sebagai pengelola objek wisata dan juga pedagang di sekitar objek wisata 

tersebut. Masyarakat di sekitar Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town adalah 

masyarakat yang mencari nafkah di Objek Wisata Pantai Mutun MS. Town seperti 

pedagang makanan, minuman, pakaian, cindera mata, penyewa kano, ban, banana 

boat, perahu, kamar mandi bilas dan pengelola objek wisata tersebut. Penduduk 

yang bekerja sebagai pengelola dan pedagang yang berada di Objek Wisata Pantai 

Mutun MS. Town berjumlah 180 orang. Jenis usaha yang dilakukan di sekitar 

Objek Wisata Pantai Mutun antara MS. Town lain penyewa banana boat, 

penyewa ban, penyewa kamar bilas, penyewa perahu untuk menyebrang ke Pulau 

Tangkil, penjual baju, penjual cindera mata, dan penjual makanan. 
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Tabel 1.3 jumlah wirausaha didaerah Pantai Mutun 
 

Jenis wirausaha Jumlah 
Jasa Penginapan/homestay 1 
Penyediaan Usaha Warung Makan dan Minuman 72 
Toko Souvenir/ Cindera Mata dari daerah tersebut 50 
Penyewaan barang/ wahana 15 
Penyewaan kapal 30 
Penginapan 2 
Jumlah  180 

 Sumber: pengelola pantai mutun 2015 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Kajian Tentang Sikap dan Motivasi Berwirausaha Pada Sektor 

Pariwisata (Studi pada Wirausahawan di lingkungan Pantai Mutun MS. 

Town)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini penulis merumuskan masalah pada 

1. Bagaimana sikap dan motivasi berwirausaha wirausahawan pada sektor 

pariwisata di Pantai Mutun MS. Town? 

2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan motivasi 

berwirausaha wirausahawan pada sektor pariwisata Pantai Mutun MS. 

Town? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui sikap dan motivasi berwirausaha wirausahawan pada 

sektor pariwisata di Pantai Mutun MS. Town. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan motivasi 

berwirausaha wirausahawan pada sektor pariwisata di Pantai Mutun MS. 

Town. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan 

menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam 

bidang kewirausahaan dan manajemen sumber daya manusia, dan 

memberi informasi mengenai sikap, motivasi, dan minat berwirausaha. 

2. Aspek praktis, sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan kebijakan 

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan. 

 



 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Wirausahawan dan Kewirausahaan 

A. Definisi Wirausahawan dan Kewirausahaan 

Wirausahawan mengandung beberapa pengertian yang berbeda-beda menurut 

pandangan beberapa ahli, di antaranya adalah: 

Menurut Adam Smith dalam Winardi (2003:4) wirausahawan adalah individu 

yang menciptakan organisasi untuk tujuan komersial. Ia juga memandang seorang 

wirausaha adalah seseorang yang memiliki pandangan dan pemikiran ke depan 

yang dapat melihat adanya peluang dan perubahan-perubahan ekonomi. Dengan 

kata lain seorang wirausaha juga merupakan pelaku ekonomi yang dapat merubah 

permintaan menjadi penawaran. Lalu menurut Baptiste Say dalam Winardi 

(2003:4) wirausahawan adalah seseorang yang memiliki seni serta keterampilan 

untuk menciptakan perusahaan-perusahaan baru dan memiliki pemahaman apa 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. John Stuart Mill dalam Winardi (2003:4) 

wirausahawan adalah individu-individu yang dapat mendirikan perusahaan. Dan 

menurut Zimmerer, et al., dalam Winardi (2003:17) wirausahawan adalah seorang 

individu yang dapat menciptakan bisnis baru dengan menghadapi risiko dan 

ketidakpastian agar dapat memperoleh laba dan meningkatkan pertumbuhan 



12 
 

dengan mengidentifikasi peluang-peluang melalui kombinasi sumber-sumber daya 

yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya”. Schumpeter dalam Winardi 

(2003:25) ia mengatakan bahwa tidak semua pengusaha dapat dikatakan sebagai 

seorang wirausahawan. Wirausahawan adalah adalah pengusaha yang memiliki 

sifat dan karakter yang berbeda dari pengusaha lainnya yang tidak dimiliki oleh 

pengusaha biasa dengan jalan menciptakan suatu inovasi yang baru. Serta menurut 

Meredith, et al. dalam Sutrisno (2003:6) mengatakan wirausahawan adalah orang-

orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan 

yang ada dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan agar dapat 

mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengelolanya 

agar dapat meraih kesuksesan. 

Jadi pada intinya seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki 

kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemampuan yang di milikinya 

terdiri dari kemampuan untuk memanfaatkan peluang, memanfaatkan sumber 

daya, berani menghadapi risiko. Peluang yang ada tersebut dimanfaatkan untuk 

menciptakan bisnis baru dengan keberanian dan semangat untuk menghadapi 

tantangan yang akan muncul pada keputusan yang dibuatnya agar tujuan yang 

diinginkannya dapat tercapai. 

 

B. Karakteristik Wirausaha 

Terdapat beberapa karakteristik dari wirausaha yang berhasil memiliki sifat-sifat 

yang dikenal dengan istilah 10 D dikemukakan oleh Bygrafe dalam Alma 

(2009:58): 
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a. Dream, wirausaha mempunyai visi tentang kenginannya di masa depan dalam 

kehidupan pribadi dan usahanya dan berusaha untuk menggunakan 

kemampuannya untuk mewujudkan visi tersebut. 

b. Decisivenese, wirausaha tidak bekerja lambat. Keputusan yang diambilnya 

merupakan keputusan yang cepat namun, tetap penuh perhitungan. Kecepatan 

dan ketepannya dalam mengambil keputusan merupakan faktor utama dalam 

kesuksesan bisnis. 

c. Doers, setelah keputusan diambil wirausaha langsung mengambil tindakan 

lebih lanjut. Kegiatannya di lakukan dengan cepat tanpa ditunda. 

d. Determination, kegiatan yang dilakukan oleh wirausaha dilakukan dengan 

penuh perhatian. Ia memiliki sikap tanggung jawab dan tidak menyerah pada 

halangan apapun. 

e. Dedication, wirausaha mendedikasikan dirinya pada bisnis yang dijalankan 

dengan sungguh-sungguh tidak jarang mereka mengorbankan keluarganya dan 

kesenangan dirinya untuk sementara waktu. 

f. Devotion, wirausaha mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya. 

Kecintaannya pada pekerjaan membuat ia terdorong untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. 

g. Details, wirausaha memperhatikan segala faktor yang ada tanpa mengabaikan 

faktor sekecil apapun yang dapat menghambat berjalannya bisnis. 

h. Destiny, wirausaha bertanggung jawab pada nasib dan tujuan yang ingin 

dicapai. Ia menyukai kebebasan tanpa bergantung pada orang lain. 
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i. Dollars, motivasi wirausaha tidak hanya untuk mendapatkan uang. Melainkan 

uang digunakan sebagai ukuran kesuksesan yang telah diraihnya. Ia merasa 

layak untuk mendapatkan keuntungan jika bisnisnya sudah dapat berjalan 

dengan sukses. 

j. Distribute, wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya pada 

orang yang telah dipercaya. Orang-orang kepercayaannya merupakan orang 

yang memiliki semangat dan jalan pikiran yang sama. 

Dalam menjalankan setiap pekerjaan pasti terdapat keuntungan dan kelemahan, 

begitu juga dengan profesi sebagai wirausaha terdapat keuntungan dan kelemahan 

sebagai berikut (Alma, 2009:4): 

Keuntungan menjadi wirausaha: 

a. Memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

tanpa harus mengikuti perintah orang lain. Sehingga seorang wirausaha 

memiliki kebebasan dalam menentukan jalannya usaha mereka. 

b. Memiliki peluang yang besar untuk menunjukkan kemampuan dan potensinya 

kepada orang lain tanpa adanya persaingan. 

c. Dapat memiliki keuntungan dan manfaat secara penuh yang dihasilkan oleh 

usahanya. 

d. Memiliki kesempatan yang besar untuk menjadi seorang pemimpin.  

Kerugian menjadi wirausaha: 

a. Pendapatan yang tidak pasti setiap bulan maupun setiap harinya, menanggung 

risiko yang lebih besar dibanding menjadi seorang karyawan. 
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b. Memiliki jam kerja yang tidak pasti dan harus bekerja keras untuk meraih 

kesuksesan pada awal pendirian usahanya. 

c. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai kesuksesan telah diraih karena 

harus meluangkan waktu ekstra untuk menjalankan usahanya sehingga harus 

mengabaikan yang lain seperti keluarga, hiburan, dan lain-lain. 

d. Memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan usaha karena harus 

mengelola segala fungsi bisnis yang ada mulai dari pemasaran, keuangan, 

manajemen, dan mengambil keputusan dengan tepat. 

 

C. Faktor-faktor Pendorong Kewirausahaan 

Menurut Kuncara (2008:1) faktor pendorong kewirausahaan terdiri atas faktor 

internal dan faktor eksternal sebagai berikut: 

a. faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita 

mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur 

terpenting, yaitu:  

1) Kesadaran diri. Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri 

dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan 

keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri.  

2) Pengaturan diri. Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi-emosi dan 

desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan 

integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluwesan dalam 

menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap 

gagasan, pendekatan dan informasi-informasi baru.  
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3) Motivasi. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, 

komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme 

dalam menghadapi halangan dan kegagalan. 

b. Faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita 

menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri atas 2 unsur 

terpenting, yaitu:  

1) Empati. Ini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, 

perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga 

kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, 

mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi 

sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan, juga tercakup 

didalamnya.  

2) Keterampilan sosial. Termasuk dalam hal ini adalah taktik-taktik untuk 

meyakinkan orang (persuasi), berkomunikasi secara jelas dan 

meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai 

dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat, 

bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok 

dalam memperjuangkan kepentingan bersama. 

 

D. Faktor-faktor Penghambat Berwirausaha  

Menurut Arif dan Nian (2010:14) apabila kita membaca buku-buku yang bercerita 

tentang kisah kesuksesan seseorang dalam berwirausaha, biasanya mereka 
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mencapai kesuksesan adalah individu-individu yang mampu mengatasi hambatan-

hambatan yang ditemuinya dalam berwirausaha. Kita pun akan berhadapan 

dengan beberapa hambatan ketika akan berwirausaha. Tidak sedikit diantara kita, 

ketika dihadapkan pada hambatan, membuat kita mengurungkan niat untuk 

memulai berwirausaha. 

Namun, tidak sedikit pula, mereka yang berhasil menghadapi hambatan pada 

akhirnya menjadi pengusaha sukses. Oleh karena itu, ketika kita ingin memulai 

berwirausaha dan dihadapkan pada hambatan, jangan lantas membuat kita 

mundur. Justru hambatan tersebut dapat dijadikan tantangan berharga untuk 

menggapai kesuksesan. Untuk mampu mengatasi berbagai hambatan, yang 

diulakukan pertam kali adalah mengetahui hambatan yang menghadang. 

Hambatan-hambatan berwirausaha diantaranya:  

a. Modal.  

Untuk memulai sebuah usaha, modal pada umumnya menjadi kendala. Namun 

bukan berarti, kita menyerah begitu saja. Selama ada keinginan maka modal 

akan kita dapatkan. Banyak sumber yang bisa dijadikan sumber modal 

diantaranya berbagai kredit soft loan yang di tawarkan pemerintah melalui 

insatnsi terkait, kredit perbankan, pemilik modal, dan sebagainya. Untuk 

mendapatkan itu semua, perlu strategi dan teknik-teknik khusus untuk 

mendapatkan modal. 

b. Usia 

Usia sering kali menjadi hambatan ketika seseorang akan berwirausaha. 

Sebagian besar merasa sudah terlalu tua, sehingga banyak di antara kita 
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enggan memulai sesutau yang baru seiring dengan usia yang semakin senja. 

Dalam dunia modern, wirausaha sering kali dimanfaatkan tidak hanya sebagai 

alat ekonomi, namun juga sebagai gaya hidup yang memenuhi kebutuhan 

manusia yang begitu kompleks. 

c. Bakat 

Bakat adalah kemampuan potensial dalam diri seseorang, baik yang sudah 

dikembangkan maupun yang belum. Sering kali bakat seseorang jelas terlihat 

bila ia melakukan suatu aktivitas dan ia dapat dengan cepat belajar dan 

berhasil pada bidang tersebut. Bakat sering kali terlepas dari pengaruh 

lingkungan, walaupun ada pengaruhnya, sangat kecil dampaknya. Banyak 

diantara kita, ketika akan memulai berwirausaha, kita merasa tidak punya 

bakat. Padahal wirausaha adalah sesuatu yang bisa diajari. 

d. Tingkat Pendidikan 

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, angka pengangguran yang paling baik 

tinggi adalah lulusan diploma dan sarjana. Hal ini disebabkan mindset yang 

terbangun di masyarakat, ketika seseorang sudah menyelesaikan pendidikan 

tinggi, maka individu tersebut hanya pantas kerja kantoran, dengan 

penampilan yang rapi. Akibatnya, banyak di antara kita yang sudah 

berpendidikan tinggi, justru merasa sebagai penghambat ketika kita ingin 

berwirausaha. 

e. Persepsi terhadap resiko dan kegagalan 

Kewirausahaan adalah suatu proses peningkatan kesejahteraan yang dinamis. 

Penciptaan kesejahteraan tersebut tentunya dibarengi dengan resiko-resiko 
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yang ada, di antaranya dari sisi equity (untung dan rugi), waktu, dan komitmen 

untuk mencari nilai untuk suatu produk atau jasa. Oleh karena itu, apabila kita 

akan memulai berwirausaha, maka resiko dan kegagalan bukanlah penghalang 

kesuksesan, tapi justru dengan adanya resiko dan kegagalan bisa dijadikan 

pengalaman untuk meraih kesuksesan yang tertunda.  

f. Tingkat kreativitas 

Setiap manusia dibekali dua bagian otak, otak kanan dan otak kiri. Pada 

umumnya manusia lebih banyak menggunakan otak kiri dibanding otak 

kanannya. Otak kiri berfungsi untuk menganalisis sesuatu secara sistematis 

dan linier sedangkan otak kanan berfungsi untuk hal-hal yang bersifat kreatif, 

imajinatif dan tidak linier. Yang menjadi masalah kita adalah sistem 

pendidikan kita yang cenderung lebih banyak menekankan pada penggunaan 

otak kiri dibandingkan otak kanan sehingga kita terbiasa menyikapi sesuatu 

dengan berpikir analitis dan sistematis secara linier dan kurang berani 

menganalisis sesuatu dengan pemikiran yang lebih kreatif dan out of the box. 

g. Lingkungan usaha 

Pada umunya, ketika kita akan memulai usaha baru, kita dihadapkan pada 

kondisi lingkungan yang kurang kondusif, di antaranya yaitu: akses ke pasar, 

akses ke perbankan yang berkaitan dengan infrastruktur, masalah yang 

berkaitan dengan birokrasi dan peraturan 

Menurut Kuncara (2008:3) kunci sukses seorang pengusaha di dalam 

memenangkan pasar adalah kekuatan peranan dalam berinovasi dan menciptakan 

ide-ide brilian dalam menembus market share. Inovasi bukanlah berarti 
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menciptakan sebuah produk baru. Inovasi dapat berwujud apa saja mulai dari baik 

dalam bentuk jasa maupaun produk. Inovasi juga bisa dilakukan dengan 

mengamati produk atau jasa yang sudah ada, kemudian melakukan modifikasi 

untuk membuat hasil yang lebih baik atau dari modifikasi tersebut akan 

melahirkan sebuah produk baru lagi. Salah satu metode inovasi adalah ala Jepang, 

yaitu dengan prinsip ATM; Amati Tiru Modifikasi. 

Dalam hal pelaksanaan kewirausahaan, terdapat tiga faktor yang berperan dalam 

kesuksesan wirausahawan, yiatu: 

1. Kepribadian. Tidak ada kepribadian ideal untuk menjadi wirausahawan, akan 

tetapi dia harus memiliki beberapa keterampilan yang bisa dipelajari. Yang 

diperlukan adalah mengambil keputusan dengan penuh keyakinan. 

Wirausahawan tidak hanya memiliki sifat kreatif dan inovatif, tetapi juga 

kemampan manajerial, keterampilan bisnis, dan relasi yang baik. 

2. Pengalaman. Peneliti meyakini faktor pengalaman sehari-hari dan kecakapan 

menjadi kunci keberhasilan. Seorang wirausahawan harus mengumpulkan 

informasi dan bertindak berdasarkan informasi tersebut. Dengan demikian, 

kesuksesan juga berkaitan dengan persiapan dan perencanaan yang matang. 

3. Pembimbing, separuh wirausahawan sukses memiliki orang tua yang juga 

wirausahawan atau panutan. 

Dengan semakin berkembangnya dunia kewirausahaan, maka muncul persepsi 

umum bahkan steroetipe tentang wirausahawan sukses seperti mitos-mitos. 

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak pendiri perusahaan 
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terkemuka yang menjadi sukses karena menolak menjadi seperti wirausahawan 

pada umumnya. Salah satu contoh mitos dalam kewirausahaan adalah modal 

merupakan keharusan untuk perusahaan pemula. 

Namun realitasnya, modal akan datang dengan sendirinya bila wirausahawan 

memiliki pengalaman dan keterampilan. Oleh karena itu, kewirusahaan bukanlah 

suatu tujuan akhir, tetapi suatu jalan untuk bisa melihat dan meraih peluang usaha 

yang ada, sekaligus menjadi sarana bagi kaum muda untuk meraih cita-cita 

mereka. Dinamika dan kompleksitas proses kewirausahaan memerlukan suatu 

kecerdasan tersendiri. Sehingga seorang jenius belum tentu bisa menjadi 

wirausahawan sukses, kecerdasan membutuhkan keterampilan dan sifat-sifat lain 

yang dibutuhkan dalam berwirausaha. 

 

2.1.2 Sikap Berwirausaha 

A. Definisi sikap  

 
Sikap merupakan konsepsi yang bersifat abstrak tentang pemahaman perilaku 

manusia. Seseorang akan lebih mudah memahami perilaku orang lain apabila 

terlebih dahulu mengetahui sikap atau latar belakang terbentuknya sikap pada 

orang tersebut. Perubahan sikap yang sedang berlangsung merupakan perubahan 

sistem dari penilaian positif ke negatif atau sebaliknya, merasakan emosi dan 

sikap setuju atau tidak setuju terhadap objek. Objek sikap itu sendiri terdiri dari 

pengetahuan, penilaian, perasaan dan perubahan sikap. 

Pengertian sikap yang dikemukakan menurut Syamsudin (1997:10) adalah tingkah 

laku atau gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya 
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dengan lingkungan sosial. Interaksi tersebut terdapat proses saling merespon, 

saling mempengaruhi serta saling menyesuiakan diri dengan lingkungan sosial. 

Selanjutnya menurut Mar’at (2000:21) sikap adalah tingkatan afeksi (perasaan), 

baik yang bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek 

psikologi. Dengan demikian perasaan dalam merespon suatu objek dapat positif 

yaitu perasaan senang, menerima, terbuka dan lain-lain dan dapat negatif yaitu 

perasaan tidak senang, tidak menerima, tidak terbuka dan lain-lain. 

LaPiere dalam Azwar (1995:5) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, 

tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam 

situasi sosial. Sedangkan Allport dalam Sears et al. (1985:137) mengemukakan 

bahwa sikap adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui 

pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau berarah terhadap respon 

individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Hal serupa 

diungkapkan oleh Gagne dalam Abror (1993:108) bahwa sikap merupakan 

keadaan kesiapan mental dan susunan syaraf, yang mempengaruhi atau yang 

dinamis terhadap respon individu atas semua objek atau situasi yang 

berhubungan. 

Calhoun (1990:315) mengemukakan bahwa sikap adalah sekelompok keyakinan 

dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk 

bertindak terhadap objek tersebut dengan cara tertentu. Sementara itu, Thomas 

dan Znaniecki dalam Djaali (2008:115) merumuskan sikap sebagai predisposisi 

untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam istilah 

kecenderungan (predisposition), terkandung pengertian arah tindakan yang akan 
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dilakukan seseorang berkenaan dengan suatu objek, arah tersebut dapat bersifat 

mendekati atau menjauhi suatu objek (orang, benda, ide, lingkungan, dan lain-

lain), dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan terhadap 

objek-objek tersebut. Misalnya, ia menyukai atau tidak menyukainya, menyenangi 

atau tidak menyenanginya, menyetujui atau tidak menyetujuinya.  

Newcomb  dalam Notoatmodjo (2010:30), mengatakan bahwa sikap ini terdiri 

dari berbagai tingkatan, yakni: 

a. Menerima (receiving)  

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek).  Misalnya sikap orang terhadap gizi dapat dilihat dari 

kesediaan dan perhatian orang itu terhadap informasi-informasi tentang gizi. 

b. Merespon (responding)  

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Terlepas dari tugas tersebut 

benar atau salah adalah berarti bahwa orang tersebut menerima ide tersebut.  

c. Menghargai (valuing)  

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah 

adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.  

d. Bertanggung jawab (responsible)  

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala 

resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi, meskipun mendapat 

tantangan dari orang tuanya sendiri.  
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Pengukuran sikap dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan responden 

terhadap suatu objek.  

B. Sikap Berwirausaha 

Membentuk Sikap dan Mental Seorang Enterpreneur Sikap kewirausahaan 

merupakan landasan sustantif dan respon evaluative terhadap aspek wirausaha, 

terutama aktivitas yang berorientasi pada bisnis. Kepemilikan sikap wirausaha 

dapat dilihat  dengan beberapa cirri utama, di antaranya kemauan keras untuk 

mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, memiliki keyakinan kuat atas kekuatan 

diri, jujur dan tanggung jawab, ketahan fisik dan mental, ketekunan dan keuletan 

dalam bekerja dan berusaha, pemikiran kreatif dan konstruktif, berorientasi 

kemasa depan dan berani mengambil resiko. Menurut Suharyadi (2007:10) bahwa 

sikap seorang wirausaha dapat dilihat dalam kegiatan sehari-hari yaitu: 

a. Disiplin yaitu ketepatan komitmen terhadap kewirausahaan terhadap tugas dan 

pekerjaannya. 

b. Komitmen tinggi yaitu seorang wirausahawan yang teguh menjaga 

komitmennya kepada konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumen 

yang akhirnya wirausahawan tersebut mendapat kepercayaan dari konsumen. 

c. Jujur, seorang wirausahawan harus jujur dalam hal karakteristik produk, 

pelayanan purnajual yang dijanjikan 

d. Kreatif dan inovatif, seorang wirausahawan harus memiliki daya kreatif dan 

inovatif tinggi untuk menciptakan produk terbaru 

e. Mandiri, sikap ini sangat mutlak dimiliki oleh seorang wirausahawan 
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Seorang wirausaha harus bersikap modern artinya harus bisa terbuka pada 

pengalaman–pengalaman baru sehingga menjadi siap untuk merespon  segala 

peluang, dan tanggap terhadap perubahan sosial misalnya dalam mengubah 

standart hidupnya. Orang–orang yang terbuka terhadap ide–ide baru inilah 

merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang dikemukakan dalam jiwa 

kewirausahaan. 

Menurut Harjono dalam Suryana (2000:24), modernisasi sikap inovatif dan kreatif 

seorang wirausaha menggambarkan: 

a. Sikap terbuka pada pembaharuan dan perubahan 

b. Kesanggupan membentuk pendapat yang demokratis 

c. Berorientasi pada masa kini dan masa depan 

d. Meyakini kemampuan sendiri 

e. Meyakini kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

f. Mengharap bahwa ganjaran itu hasil dan prestasi. 

Untuk menjadi seorang wirausahawan harus memiliki sikap mental  berani tetapi 

dengan perhitungan yang matang sangat membantu keberhasilannya, perolehan 

hasil pendidikan formal juga membantu, tetapi penelitian Schriciber, keberhasilan 

seseorang yang ditentukan oleh pendidikan formal hanya 15% dan selebihnya 

85% ditentukan oleh sikap mental atau kepribadian. ( Buchari Alma, 2007: 18 ) 
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B. Karakteristik Sikap Berwirausaha 

Menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer dalam Suryana (2011:23) 

identifikasi sikap seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya 

sehari-hari, sebagai berikut: 

a. Disiplin 

Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki 

kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan 

komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang 

dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas 

pekerjaan, sistem kerja dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu, dapat 

dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan 

berbagai macam alasan, adalah kendala yang dapat menghambat seorang 

wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan 

kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen 

tersebut. Wirausahawan harus taat azas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika 

wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang 

telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang 

dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem 

kerja. 

b. Komitmen Tinggi 

Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh 

seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam 
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melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komimten 

yang jelas, terarah dan bersifat progressif (berorientasi pada kemajuan). 

Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan mengidentifikasi cita-

cita, harapan dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. Sedangkan 

contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain terutama konsumennya 

adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas 

produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, problem solving 

bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh 

menjaga komitmennya terhadap konsumen, akan memiliki nama baik 

(goodwill) di mata konsumen yang akhirnya wirausahawan tersebut akan 

mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dengan dampak pembelian terus 

meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan yaitu 

memperoleh laba yang diharapkan. 

c. Jujur  

Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang dilupakan oleh seorang 

wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran 

mengenai karakteristik produk (barang dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran 

mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purna jual 

yang dijanjikan dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan 

penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. 

d. Kreatif dan Inovatif  

Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki 

daya kreativitas yang tinggi. Daya kreatifitas tersebut sebaiknya adalah 



28 
 

dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru 

yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. 

Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, 

bentuk ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan 

terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh 

gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Namun, gagasan-

gagasan yang baikpun, jika tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-

hari, hanya akan menjadi sebuah mimpi. 

Gagasan-gagasan yang jenius umumnya membutuhkan daya inovasi yang 

tinggi dari wirausahawan yang bersangkutan. Kreativitas yang tinggi tetap 

membutuhkan sentuhan inovasi agar laku di pasar. Inovasi yang dibutuhkan 

adalah kemampuan wirausahawan dalam menambahkan nilai guna/nilai 

manfaat terhadap suatu produk dan menjaga mutu produk dengan 

memperhatikan “market oriented” atau apa yang sedang laku dipasaran. 

Dengan bertambahnya nilai guna atau manfaat pada sebuah produk, maka 

meningkat pula daya jual produk tersebut di mata konsumen, karena adanya 

peningkatan nilai ekonomis bagi produk tersebut bagi konsumen. 

e. Mandiri 

Seseorang dikatakan “mandiri” apabila orang tersebut dapat melakukan 

keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam 

mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian 

merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada 
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prinsipnya seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam 

memenuhi kegiatan usahanya. 

f. Realistis 

Seseorang dikatakan Realistis bila orang tersebut mampu menggunakan 

fakta/realita sebagai landasan berpikir yang rasionil dalam setiap pengambilan 

keputusan maupun tindakan/perbuatannya. Banyak seorang calon 

wirausahawan yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami 

kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistis, obyektif dan 

rasionil dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena itu dibutuhkan 

kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan/sumbang 

saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang 

sedang dirintis. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Berwirausaha 

Ada beberapa faktor  yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman 

pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, serta faktor emosi dalam 

diri individu (Azwar, 2007:30) 

a. Pengalaman Pribadi  

Menurut Middlebrook dalam (Azwar, 2007:31) mengatakan bahwa tidak 

adanya pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan suatu objek 

psikologis, cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. 

Sikap akan lebih mudah terbentuk jika yang dialami seseorang terjadi dalam 
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situasi yang melibatkan faktor emosional. Situasi yang melibatkan emosi akan 

menghasilkan pengalaman yang lebih mendalam dan lebih lama membekas.  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

Menurut Sarnoff dalam Sarwono (2008:234) Pada umumnya, individu 

cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan sikap 

orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi 

oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik 

dengan orang yang dianggap penting tersebut.  

c. Pengaruh Kebudayaan  

Menurut Burrhus Frederic Skinner dalam (Azwar, 2007:34) sangat 

menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk 

pribadi seseorang. Kepribadian merupakan pola perilaku yang konsisten yang 

menggambarkan sejarah penguat (reinforcement) yang kita alami (Hergenhan 

dalam Azwar, 2007:34). Kebudayaan memberikan corak pengalaman bagi 

individu dalam suatu masyarakat. Kebudayaan telah menanamkan garis 

pengarah sikap individu terhadap berbagai masalah. 

d. Faktor Emosional  

Suatu bentuk sikap terkadang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan 

ego. Sikap demikian dapat merupakan sikap yang sementara dan segera 

berlalu begitu frustrasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap 

yang lebih persisten dan bertahan lama. 
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2.1.3  Motivasi Berwirausaha 

A. Definisi Motivasi 

 
Motivasi menurut Robbins dalam Darpujiyanto (2011:66) merupakan suatu proses 

yang menyebabkan intensitas individu, dalam usaha mengarakan terus menerus 

untuk mencapai tujuan. Menurut Mc. Donald dan Hamalik (2004:158), yang 

dimaksud motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Hamalik 

(2004:161), mengungkapkan bahwa motivasi mendorong timbulnya kelakuan, dan 

mempengaruhi serta mengubah kelakuan. Jadi fungsi motivasi meliputi:  

a. Mendorong timbulnya kelakuan  

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah  

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak  

Sedangkan menurut Wojosumidjo dalam Darpujiyanto (2011:66) menyebutkan 

bahwa motivasi adalah suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi 

antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang 

diakibatkan oleh faktor-faktor dari dalam (intristik) dan dari luar (ekstristik). 

Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai daya dorong atau alasan seseorang 

melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Winardi dalam Amri (2010:14) 

menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu 

dorongan atau keinginan seseorang didalam melakukan suatu keinginan atau 
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usaha demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini yang 

dimaksud motivasi adalah dorongan atau keinginan mahasiswa melakukan proses 

berwirausaha untuk tercapainya tujuan, motivasi tersebut di dorong oleh faktor-

faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

a. Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang aktif yang fungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar. 

b. Motivasi Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif fungsinya karena 

rangsangan dari luar. 

Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai daya dorong atau alasan seseorang 

melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Winardi dalam Amri (2010:14) 

menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Selanjutnya, ia 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi antara lain: 

a. Kebutuhan pribadi 

b. Tujuan-tujuan dan persepsi orang atau kelompok yang bersangkutan 

c. Dengan cara apa kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terrealisasi 

Motivasi merupakan proses psikologis yang mendasar, dan merupakan salah satu 

unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi merupakan salah satu 

faktor penentu pencapaian tujuan. Motivasi berhubungan dengan dorongan atau 

kekuatan yang berada dalam diri manusia. Motivasi berada dalam diri manusia 

yang terlihat dari luar (Suryana dan Bayu, 2011:98). Motivasi merupakan 

dorongan yang telah telah terikat pada suatu tujuan, banyak teori untuk 



33 
 

memahami motivasi. Salah satu teori yaitu proses, yang berusaha menjelaskan 

proses munculnya hasrat seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu. 

Teori ini, mencoba untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam pikiran 

seseorang yang akhirnya seseorang itu menampilkan tingkah laku tertentu, 

(Suryana dan Bayu, 2011:98). Teori ini sebagai berikut: 

1) Equity Theory (Vroom)  

Teori ini, mengindikasikan bahwa pada dasarnya manusia menyenangi 

perlakuan yang adil. Manusia akan termotivasi kerja dengan baik bilamana 

diperlakukan secara adil. 

2) Expanctancy Theory (Vroom)  

Besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang, tergantung 

pada bagaimana orang ini memandang kemungkinan berhasil dari tingkah 

lakunya itu dalam mencapai atau menghindari. Teori lain tentang motif harus 

dipelajari dan dipahami, sehingga dapat mengarahkan motivasi ini ke arah 

perilaku yang diharapkan. 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu 

dorongan ataukeinginan seseorang didalam melakukan suatu keinginan atau 

usahademi tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini yang dimaksud 

motivasi adalah dorongan atau keinginan melakukan proses berwirausaha untuk 

tercapainya tujuan, motivasi tersebut di dorong oleh faktor-faktor intrinsik dan 

ekstrinsik.  
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B. Motivasi Berwirausaha  

Semakin tinggi motivasi seseorang akan semakin mudah menumbuhkan minat 

orang tersebut, dengan adanya minat maka akan mendorong atau memicu daya 

tarik seseorang. Riyanti menyatakan bahwa motivasi berwirausaha adalah 

dorongan teknis yang sangat kuat dalam diri individu untuk mempersiapkan diri 

dalam bekerja, memiliki kesadaran bahwa wirausaha bersangkut paut dengan 

dirinya, sehingga ia lebih banyak memberikan perhatian dan lebih senang 

melakukan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, percaya pada diri sendiri, 

berorientasi ke masa depan, disertai dengan hasrat untuk berprestasi pada 

bidangnya berdasarkan kemampuan, kekuatan, dan ketrampilan yang dimilikinya 

dan perencanaan yang tepat (Mubarak 2013:15). Sedangkan menurut Sutanto 

dalam Mubarak (2013:15) motivasi berwirausaha merupakan dorongan dalam diri 

individu untuk melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu dalam menciptakan 

usaha ekonomi baru.  

Menurut Lee & Wong, Entrepreneurial intention atau niat kewirausahaan adalah 

motivasi berwirausaha, dapat juga diartikan sebagai langkah awal dari suatu 

proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang. Sedangkan 

menurut Krueger, motivasi kewirausahaan mencerminkan komitmen seseorang 

untuk memulai usaha baru dan merupakan isu sentral yang perlu diperhatikan 

dalam memahami proses kewirausahaan pendirian usaha baru (Lieli Suharti dan 

Hani Sirine, 2002:111). Menurut Sutanto motivasi berwirausaha merupakan 

dorongan dalam diri individu untuk melakukan aktivitas dan kegiatan tertentu 

dalam menciptakan usaha ekonomi baru (Mubarak 2013:15). 
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Gilad dan Levine dalam Ahmad (2000:98) menawarkan dua penjelasan yang 

berhubungan dengan motivasi untuk menjadi wirausaha, yaitu: 

1. Push theory, berpendapat bahwa individual yang didorong untuk menjadi 

wirausaha dengan kekuatan eksternal yang negatif, seperti ketidak puasan 

kerja, sulit mencari pekerjaan, gaji yang tidak memadai, atau agenda kerja 

yang tidak teratur. 

2. Pull theory, berpendapat bahwa individual didorong menjadi wirausaha karena 

ingin mencari keabsahan, pencarian jati diri, kekayaan dan pendapatan yang 

menggiurkan lainnya. 

Pull theory juga dikenal dengan opportunity entrepreneurs dimana orang mampu 

melihat kesempatan dan peluang bisnis. Ini dikarenakan seseorang ditarik ke 

dalam dunia wirausaha karena unsur-unsur positif. Termasuk di dalamnya yaitu 

adanya peluang pasar yang besar (great market opportunity), bisnis keluarga 

(family business), bidang studi (field of study), pengalaman pekerjaan sebelumnya 

(previous work experience), terobsesi dari kesuksesan dari orang lain (observed 

success of others), kedekatan dengan mitra (partner approached), nasihat dari 

teman (friend suggested), peluang untuk membeli usaha (opportunity to buy 

business). Sedangkan push theory dikenal dengan necessary entrepreneurs. 

Seseorang terdorong untuk berwirausaha karena unsur-unsur negatif atau yang 

tidak mengenakan dalam hidupnya yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Misalnya mereka merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang kurang baik. 

Termasuk orang yang tidak bisa bekerja dengan orang lain, sangat membutuhkan 

uang dan gagal dalam melanjutkan pendidikan 
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B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berwirausaha 

Winardi dalam Amri (2010:14) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi berwirausaha adalah: 

a. Faktor internal, meliputi:  

1) Kebutuhan Berprestasi (Need for achievement)  

Kebutuhan berprestasi mendorong individu untuk menghasilkan yang 

terbaik (Suryana, 2001:34). Lambing dan Kuehl (2000:17) menyatakan 

bahwa tujuan yang ingin dicapai seorang wirausahawan dipengaruhi oleh 

kebutuhan akan berprestasinya yang mendorong individu untuk 

menghasilkan yang terbaik dan biasanya memiliki inisiatif serta keinginan 

yang kuat untuk mengungkapkan ide-ide dalam pikirannya, menyampaikan 

gagasan demi mencapai suatu kesuksesan. Ide yang dimiliki seorang 

wirausahawan kadang dipandang aneh dan berbeda dari ide umumnya, maka 

diperlukan kemampuan individu agar dapat menyampaikan ide-idenya 

sehingga dapat diterima oleh orang lain dan masyarakat, untuk itulah 

seorang wirausahawan memerlukan kompetensi sosial.  

2)  Kebutuhan akan Kebebasan (Need for Independence)  

Hisrich dan Peters (2000:71) menjelaskan lebih lanjut bahwa seorang  

wirausahawan diharuskan untuk melakukan sesuatu berdasarkan caranya 

sendiri, sehingga memiliki kebutuhan akan kebebasan yang tinggi. 

Kebutuhan akan kebebasan berarti kebutuhan individu untuk mengambil 

keputusan sendiri, menentukan tujuan sendiri serta melakukan tindakan 

untuk mencapai tujuan dengan caranya sendiri.  
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3) Nilai-nilai Pribadi  

Nilai-nilai pribadi sangat penting bagi para wirausahawan, Suryana 

(2001:34). Hisrich dan Peters (2000:72) serta Hunter (2003:5) menyatakan 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa wirausaha mempunyai sifat dasar 

mengenai proses manajemen dan bisnis secara umum yang membantu 

individu menciptakan dan mempertahankan bisnis yang dirintis. Sifat dasar 

meliputi nilai kemenangan bagi individu yang berarti berhasil 

mengaktualisasikan dirinya. Nilai pribadi akan menjadi dasar bagi individu 

pada saat mengambil keputusan dalam membuat perencanaan untuk 

mencapai kesuksesan. Nilai pribadi yang dianut seringkali berbeda dengan 

nilai yang dimiliki orang lain, oleh karena itu nilai pribadi harus disampaikan 

sehingga tidak menimbulkan konflik yang mendasar ketika suatu hubungan 

sedang berjalan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial 

yang dimiliki akan membantu individu untuk bersikap tenang, hangat dan 

ramah serta mudah diajak bicara. Individu akan memiliki kesempatan yang 

lebih baik untuk diterima dalam lingkungannya.  

4) Pengalaman  

Diartikan sebagai pengalaman kerja individu sebelum memutuskan 

kewirausahaan sebagai pilihan karir. Hisrich dan Peters, (2000:74) 

menyatakan bahwa pengalaman kerja mempengaruhi individu dalam 

menyusun rencana dan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Penelitian 

Kim Riyanti (2003:39) menunjukkan bahwa pengalaman memberikan 
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pengaruh terhadap keberhasilan usaha. Pengalaman yang dimaksud dalam 

penelitian Kim adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan usaha. 

b. Faktor eksternal, meliputi:  

1. Bentuk peranan (Role model)  

Faktor penting yang mempengaruhi individu dalam memilih kewirausahaan 

sebagai karir. Orang tua, saudara, guru atau wirausahaan lain dapat menjadi 

bentuk peranan (role model) bagi individu. Individu membutuhkan dukungan 

dan nasehat dalam setiap tahapan dalam merintis usaha, bentuk peranan (role 

model) berperan juga akan meniru perilaku yang dimunculkan oleh bentuk 

peranan (role model). Pentingnya role model dalam mempengaruhi pilihan 

karir didukung oleh penelitian Jacobowitz dan Vidler Riyanti, (2003:38) yang 

menunjukkan bahwa 72% wirausahawan negara Atlantik memiliki orang tua 

atau saudara wirausahawan. Individu berwirausaha dengan cara meniru orang 

tua atau saudara yang berwirausaha.  

2. Dukungan keluarga dan teman  

Dukungan dari orang dekat akan mempermudah individu sekaligus menjadi 

sumber kekuatan ketika menghadapi permasalahan. Dukungan dari 

lingkungan terdekat akan membuat individu mampu bertahan menghadapi 

permasalahan yang terjadi.  

Alma (2007:9), menyatakan terdapat 3 faktor kritis yang berperan dalam motivasi 

berwirausaha tersebut yaitu:  
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a. Personal (Kepribadian)  

Yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang. David Mc Clelland 

dalam Alma (2007:13) dalam bukunya “The Achieving Society” menyatakan 

bahwa seorang wirausaha adalah seseorang yang yang memiliki keinginan 

berprestasi yang sangat tinggi dibandingkan orang yang tidak berwirausaha. 

b. Sociological (Hubungan Sosial)  

Yaitu menyangkut masalah hubungan dengan family dan hubungan sosial 

lainya.Alma (2007:7), menyatakan masalah hubungan family ini dapat dilihat 

dari orang tua, pekerjaan, dan status sosial. Faktor sosial yang berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha ialah masalah tanggung jawab terhadap keluarga. 

Selain itu, terhadap pekerjaan orang tua seringkali terlihat bahwa ada pengaruh 

dari orang tua yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha sendiri cenderung 

anaknya jadi pengusaha pula. Keadaan ini seringkali memberi inspirasi pada 

anak kecil (Alma 2007:8). 

Lingkungan dalam bentuk “role model” juga berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha. Role model ini biasanya melihat kepada orang tua, saudara, 

keluarga yang lain (kakek, paman, bibi, anak), teman-teman, pasangan, atau 

pengusaha sukses yang diidolakanya.Dorongan teman cukup berpengaruh 

terhadap semangat berwirausaha, karena kita dapat berdiskusi dengan bebas, 

dibandingkan orang lain, teman biasa memberi dorongan, pengertian, bahkan 

bantuan, tidak perlu takut terhadap kritikan, di samping ini ada lagi faktor 

sosial lainya yang berpengaruh. 
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c. Environmental (Lingkungan)  

Yaitu menyangkut hubungan dengan lingkungan. Suryana (2008:63) 

menyatakan faktor yang berasal dari lingkungan di antaranya adalah model 

peran, peluang, aktivitas, selain itu dipengaruhi juga oleh pesaing, sumber 

daya, dan kebijakan pemerintah. Seperti yang dicontohkan oleh Alma 

(2007:13), bahwa ada beberapa lokasi atau daerah yang banyak wiausahanya, 

seperti di daerah Silicon Valley di Amerika Serikat di mana dijumpai banyak 

pengusaha-pengusaha besar, di daerah tersebut dijumpai kegiatan wirausaha 

membeli dan menjual barang, transportasi, pergudangan, perbankan, dan 

berbagai jasa konsultan. Suasana macam ini sangat berpengaruh kepada 

masyarakat untuk menumbuhkan minat berwirausaha. 

Dalam “Entrepreneur Handbook”, dikemukakan beberapa alasan mengapa 

seseorang berwirausaha, yaitu (Suryana, 2003:134): 

a. Alasan keuangan, yaitu untuk mencari nafkah, untuk menjadi kaya, untuk 

mencari pendapatan kekayaan, sebagai stabilitas keuangan. 

b. Alasan sosial, yaitu untuk memperoleh gengsi/ status, untuk dapat dikenal dan 

dihormati. 

c. Alasan pelayanan, yaitu untuk memberi pekerjaan pada masyarakat, untuk 

menatar masyarakat, untuk membantu ekonomi masyarakat, demi masa depan 

anak-anak dan keluarga, untuk mendapatkan kesetiaan suami/istri, untuk 

membahagiakan orangtua. 
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d. Alasan pemenuhan diri, yaitu untuk menjadi mandiri, untuk menjadi sesuatu 

yang diinginkan, untuk menghindari ketergantungan pada orang lain, untuk 

menjadi lebih produktif, dan untuk menggunakan kemampuan pribadi. 

 

2.1.4 Pariwisata dan Sektor Pariwisata 

A. Definisi Pariwisata 

Dalam arti luas, pariwisata adalah kegiatan rekreasi diluar domisili untuk 

melepaskan diri dari pekerjaan rutin atau mencari suasana lain. Sebagai suatu 

aktifitas, pariwisata telah menjadi bagian penting dari kebutuhan dasar masyarakat 

maju dan sebagian kecil masyarakat Negara berkembang.  

Menurut Damanik dan Weber (2006:1) Pariwisata adalah fenomena pergerakan 

manusia, barang, dan jasa yang sangat kompleks. Ia terkait erat dengan organisasi, 

hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan 

kebutuhan layanan, dan sebagainya. Sementara Marpaung (2002:13) 

mendefinisikan pariwisata sebagai perpindahan sementara yang dilakukan 

manusia dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat 

kediamannya. Aktifitas dilakukan selama mereka tinggal di tempat yang dituju 

dan fasilitas dibuat untuk memnuhi kebutuhan mereka. 

Jadi pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan manusi ke daerah yang 

bukan merupakan tempat tinggalnya dalam waktu paling tidak satu malam dengan 

tujuan perjalannya bukan untuk mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di 

tempat tujuan. 
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B. Sektor Pariwisata  

Menurut Damanik (2006:19) Sektor pariwisata adalah salah satu pendukung 

kegiatan pariwisata baik itu Jasa maupun produk pariwisata. Sektor pariwisata 

dapat digolongkan ke dalam  dua golongan utama yaitu: 

a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha yang menawarkan jasa secara langsung 

kepada wisatawan atau jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan, seperti 

hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata dan atraksi.  Dalam 

kegiatan desa wisata pelaku langsung yang menjadi sentral kegiatan desa 

wisata adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di desa wisata setempat.  

b. Pelaku tidak langsung, yakni pelaku usaha yang  mengkhususkan diri pada 

produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, seperti 

usaha kerajinan tangan, lembar panduan wisata dan lain-lain.  

c. Pendukung jasa wisata, Kelompok ini adalah usaha yang tidak secara khusus 

menawarkan produk dan jasa wisata tetapi sering kali bergantung pada 

wisatawan pengguna jasa dan produk ini, seperti penyedia jasa fotografi, jasa 

kecantikan, olahraga dan sebagainya.  

d. Pemerintah, Pelaku yang tidak kalah penting adalah pemerintah. Pemerintah 

mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai 

infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata serta membuat 

kebijakan makro yang menjadi panduan bagi stakeholder yang lain di dalam 

memainkan peranan masing-masing.  

e. Masyarakat lokal, Masyarakat lokal terutama penduduk asli yang bermukim 

di kawasan wisata, menjadi salah satu pemain kunci dalam pariwisata, karena 
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sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi 

sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Oleh karena itu peran mereka 

terutama tampak dalam bentuk penyediaan akomodasi dan jasa guiding dan 

penyediaan tenaga kerja.  

f. Lembaga Swadaya Masyarakat, Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat, baik 

lokal, regional maupun internasional yang melakukan kegiatan di kawasan 

wisata. Bahkan jauh sebelum pariwisata berkembang, organisasi non 

pemerintah ini sudah melakukan aktivitas baik secara particular maupun 

bekerjasama dengan masyarakat.  

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian menurut para ahli bahwa Sektor 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yaitu kegiatan 

perjalanan yang dilakukan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk 

pengusahaan objek serta usaha-usaha yang terkait dibidang pariwisata. 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai pengembangan pariwisata, dapat 

dijelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu bentuk pembangunan 

dari yang belum ada menjadi ada, dan yang sudah ada menjadi lebih baik dan 

berkualitas yang berkaitan dengan sektor kepariwisataan dengan memperhatikan 

kode etik pariwisata global yang telah menjadi standard dalam pengembangan 

pariwisata. Pengembangan sendiri tidak lepas dari usaha pembangunan. Jadi, 

dengan memahami defenisi dari pembangunan, arti pengembangan lebih dapat 

dipahami. 
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C. Komponen Perjalanan Wisata  

Dalam upaya memuaskan kebutuhan dan selera wisatawan, lahirlah unsur-unsur 

atau faktor pendukung yang harus diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh 

Suwantoro (2004:15) beberapa komponen dalam kepariwisataan yang diperlukan 

yaitu sebagai berikut : 

a. Sarana Pokok Pariwisata  

1) Biro Perjalanan dan Agen  

2) Transportasi (Darat, Laut dan Udara)  

3) Restoran  

4) Objek Wisata  

5) Atraksi Wisata (Tradisi atau Budaya Lokal)  

b. Sarana Pelengkap Pariwisata  

1) Fasilitas rekreasi dan olahraga  

2) Prasarana umum  

c. Sarana Penunjang kepariwisataan  

1) Night Club dan Steambath  

2) Casino dan Entertainment  

3) Souvenir Shop, mailing service  

 

2.1.5  Berwirausaha Pada Sektor Pariwisata 

Menurut Gamal Suwantoro (1997:86) Partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata baik di dalam objek maupun di luar kawasan objek 

antara lain: 
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a. Jasa penginapan atau homestay  

b. Penyediaan /usaha warung makan dan minuman  

c. Penyediaan/toko souvenir/cindera mata dari daerah tersebut.  

d. Penyewaan barang  

Damardjati (2002:8) mendefinisikan industri pariwisata sebagai rangkuman dari 

berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan produk-

produk maupun jasa-jasa/layanan-layanan atau services, yang nantinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan selama 

perjalanannya. Usaha-usaha pariwisata, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) 

golongan besar, sebagai berikut: 

a. Transportasi. 

b. Akomodasi dan Perusahaan Pangan. 

c. Perusahaan Jasa Khusus. 

d. Penyediaan Barang. 

Dari ke empat pengelompokan tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut. 

A.Transportasi 

a. Dengan kapal 

b. Dengan banana boot 

c. Dengan water boom 

d. Dengan kano 
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B. Akomodasi dan Perusahaan Pangan 

a. Jenis akomodasi: hotel, apartemen, sanatorium, bungalow, pondok, 

perkemahan, pusat peristirahatan, dan sebagainya. 

b. Jenis perusahaan pangan: restoran, rumah makan, cafe, warung, kantin. 

Bar, pub dan sebagainya. 

C. Perusahaan Jasa Khusus 

Dapat berupa biro perjalanan, agen perjalanan, pelayanan wisata, 

pramuwisata, pelayanan angkutan barang atau porter, perusahaan hiburan, 

penukaran uang, asuransi wisata dan lain sebagainya. 

D. Penyediaan Barang 

Barang disini adalah sesuatu benda ataupun hasil bumi yang dapat 

ditawarkan atau dijual kepada wisatawan yang mempunyai keterkaitan 

dengan lokasi daerah tujuan wisata.Barang tersebut dapat berupa souvenir, 

kerajinan tangan, patung seni dari kayu dan batu, soeseki, papan selancar, 

buah-buahan dan sebagainya. 

 

2.1.6 Sikap dan Motivasi Berwirausaha pada Sektor Pariwisata 

Pentingnya peranan motivasi dalam berwirausaha perlu dipahami oleh 

wirausahawan agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan 

kepada karyawan atau anggotanya. Motivasi dirumuskan sebagai dorongan, baik  

diakibatkan faktor dari dalam maupun luar karyawan, untuk mencapai tujuan 

tertentu guna memenuhi atau memuaskan suatu kebutuhan untuk lancarnya usaha 

tersebut. Peran motivasi dalam berwirausaha, motivasi berwirausaha dapat  
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dianalogikan sebagai bahan bakar penggerak mesin. Motivasi berwirausaha yang 

memadai akan mendorong untuk berperilaku aktif dalam berwirusaha, tetapi 

motivasi yang terlalu kuat justru dapat berpengaruh negative terhadap keefektifan 

usaha tersebut. Motivasi juga berfungsi untuk mempengaruhi sikap berwirausaha. 

(http://id.wikipedia.org/motivasi) 

Dengan motivasi yang ada pada diri individu dan minat terhadap kewirausahaan 

maka seorang individu mulai menentukan sikap yaitu cara bertingkah laku yang 

khas yang tertuju pada persoalan-persoalan tertentu, yang ada dalam hal ini adalah 

berwirausaha. Allport dalam Sears et al. (1985:137) mengemukakan bahwa sikap 

adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman 

yang memberikan pengaruh dinamik atau berarah terhadap respon individu pada 

semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Kegiatan kepariwisataan 

merupakan kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan 

proses tersendiri. Sistem pariwisata merupakan sistem perdagangan yang bersifat 

khusus, berobjek jasa, dan mendapat dukungan dari sistem lainnya, seperti sistem 

sosial, budaya, lingkungan hidup, sistem religi, dan sistem-sistem lainnya. 

Berwirausaha di sektor pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang 

berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. (www.kabarindonesia.com) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Melihat masalah dan judul penelitian yang akan diteliti, maka diperlukan adanya 

pemaparan tentang penelitian terdahulu guna mengungkapkan fenomena yang 

sama dalam sudut pandang yang berbeda sehingga diharapkan dapat memperkaya 
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pengetahuan. Secara ringkas, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian 

yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

2.2 Tabel Penelitian Terdahulu 
 

No Judul Penelitian Tahun Nama Peneliti Metode 
Penelitian Hasil Penelitian 

1 Strategi 
membangun sikap 
berwirausaha 
(studi pada home 
industry pembuatan 
telur asin di 
Kecamatan brebes) 

2014 Arnita Dian 
Nuraprilian, 
Ilyas 

Deskriptif 
Kualitatif 

Kesimpulan yang 
diperoleh dalam penelitian 
ini: (1) terjadinya proses 
inovasi, proses pemicu, 
dan proses pelaksanaan. 
(2) kurangnya modal 
Yang menghambat para 
pengusaha dalam 
mengelola usahanya, (3) 
faktor pendukung adalah 
tersediannya semua alat, 
bahan yang diperlukan, 
dan lokasi usaha 
Yang strategis. Sedangkan 
faktor penghambat 
diantaranya kurang 
disiplinnya karyawan dan 
kekurangan modal 

2 Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Pengambilan 
Keputusan Bagi 
Wanita Untuk 
Berwirausaha 
(Studi Kasus 
Anggota Ikatan 
Wanita Pengusaha 
Indonesia Dki 
Jakarta) 

2015  
Aam Bastaman 
Dan Riffa 
Juffiasari 

Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
keputusan untuk menjadi 
wirausahawan wanita 
Didorong oleh beberapa 
faktor internal (individual), 
seperti: minat yang 
didukung kecakapan dan 
Motivasi. Sedangkan 
faktor eksternal yang 
mempengaruhi keputusan 
untuk menjadi 
wirausahawan 
Adalah dukungan 
suami/keluarga, 
permodalan, 
lingkungan/keturunan 
keluarga serta adanya 
peluang 
Untuk berwirausaha. 
Dukungan suami menjadi 
faktor penentu, sedangkan 
faktor keturunan bukan 
Satu-satunya faktor yang 
mempengaruhi dalam 
keputusan menjadi 
wirausahawan.  

Sumber: data diolah 2016 
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1. Journal of Non Formal Education and Community Empowerment penelitian 

yang dilakukan oleh Arnita Dian Nurapriliani, Ilyas dengan  artikel yang 

berjudul strategi membangun sikap berwirausaha (studi pada home industry 

pembuatan telur asin di Kecamatan Brebes). Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini: (1) proses yang dilakukan adalah terjadinya inovasi, pemicu, 

dan pelaksanaan dalam membangun sikap wirausaha, (2) strategi membangun 

sikap wirausaha yaitu jujur, bertanggung jawab, pengambilan resiko, kreatif, 

dan kemampuan manajerial, (3) Adapun yang menjadi faktor pendukung 

adalah tersedianya semua alat, bahan yang diperlukan, dan lokasi usaha yang 

strategis. Sedangkan faktor pengambat diantaranya kurang disiplinnya 

karyawan dan kekurangan modal. Kesimpulan yang diperoleh dalam 

penelitian ini: (1) terjadinya proses inovasi, proses pemicu, dan proses 

pelaksanaan, (2) kurangnya modal yang menghambat para pengusaha dalam 

mengelola usahanya, (3) faktor pendukung adalah tersediannya semua alat, 

bahan yang diperlukan, dan lokasi usaha yang strategis. Sedangkan faktor 

penghambat diantaranya kurang disiplinnya karyawan dan kekurangan modal. 

Saran–saran yang disampaikan yaitu: (1) Semua pemilik harus mempunyai 

sikap kreatif, (2) Pemilik harus bertanggung jawab bila mempunyai hutang, 

(3) Untuk karyawan bekerjanya harus terus disiplin. 

2. Prosiding Seminar Nasional yang ke- 4 UNS SME’s Summit & Awards pada 

tahun 2015 yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan 

Keputusan Bagi Wanita Untuk Berwirausaha (Studi Kasus Anggota Ikatan 

Wanita Pengusaha Indonesia Dki Jakarta). Disusun oleh Aam Bastaman Dan 
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Riffa Juffiasari. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengkaji dan menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan wanita untuk 

berwirausaha, serta mengkaji dan menganalisis pengaruh faktor-faktor internal 

dan eksternal yang dominan mempengaruhi pengambilan keputusan untuk 

menjadi wirausaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

bersifat eksploratif. Pengambilan data dilakukan dengan in depth interview 

(wawancara mendalam) terhadap 8 wanita wirausahawan anggota Ikatan 

Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DKI Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keputusan untuk menjadi wirausahawan wanita didorong 

oleh beberapa faktor internal (individual), seperti: minat yang didukung 

kecakapan dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

keputusan untuk menjadi wirausahawan adalah dukungan suami/keluarga, 

permodalan, lingkungan/keturunan keluarga serta adanya peluang untuk 

berwirausaha. Dukungan suami menjadi faktor penentu, sedangkan faktor 

keturunan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi dalam keputusan 

menjadi wirausahawan. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya 

menumbuhkan jumlah wirausahawan, terutama wirausahawan wanita di 

Tanah Air. 

 
2.3. Kerangka Pemikiran 
 
Wirausaha adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk berkreasi, berinovasi 

dan mandiri dalam menjalankan usaha atau bisnis untuk memperoleh kepuasan 

tersendiri. Menjadi wirausaha dibutuhkan suatu motivasi dari dalam diri 

seseorang. Motivasi merupakan hal yang mendasar untuk menjadi seorang 
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wirausaha, dengan adanya motivasi maka akan timbul semangat dorongan untuk 

terus maju dan bangkit mencapai kesuksesan sebagai wirausaha.  

Penelitian ini penulis akan mengkaji tentang sikap dan motivasi berwirausaha 

pada sektor pariwisata. Dimana pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang denganmengunjungi tempat 

tertentu untuk rekreasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat dilingkungan 

Pantai Mutun Ms. Town yang berwirausaha yang digolongkan menjadi Jasa 

Penginapan/homestay, Penyediaan Usaha Warung Makan dan Minuman, Toko 

Souvenir/ Cindera Mata dari daerah tersebut, Penyewaan barang, Photografi. 

Penulis memilih subjek pada penelitian ini dikarenakan pengunjung pantai mutun 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kemudian, secara tidak langsung 

peningkatan tersebut dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakan dilingkungan pantai mutun. Pada 

penelitian ini akan menjawab bagaimana sikap dan motivasi seseorang dalam 

berwirausaha dan faktor-faktor pengaruh sikap serta motivasi berwirausaha 

disektor pariwisata di lingkungan Pantai Mutun MS. Town. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

Masyarakat di Lingkungan 
Pantai Mutun (MS. Town) 

Wirausaha Pantai Mutun MS. 
Town: 
1. Jasa Penginapan/homestay 
2. Penyediaan Usaha Warung 

Makan dan Minuman 
3. Toko Souvenir/ Cindera 

Mata dari daerah tersebut 
4. Penyewaan wahana 

Sikap Motivasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 



 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moloeng 

(2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif 

menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka yang 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan 

wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sikap dan motivasi serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan motivasi berwirausaha di sektor 

pariwisata pada wirausahawan dilingkungan Pantai Mutun MS. Town. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2007:132) Lokasi penelitian merupakan tempat dimana 

peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, 

menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori 

substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang 

ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, 

biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi 

penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja 

(purposive), peneliti memilih Lampung sebagai lokasi penelitian dikarenakan 

selain mempertimbangkan teori diatas mengenai efisiensi waktu, biaya dan 

tenaga, Lampung Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi 

pariwisata yang cukup besar. Khususnya daerah wisata Pantai Mutun MS. Town 

Lempasing Kecamatan Padang Cermin yang terletak di Kabupaten Pesawaran 

Lampung ini adalah pantai yang menawarkan view yang cukup baik dan tidak 

sedikit masyarakat sekitar Pantai Mutun Padang Cermin Kabupaten Pesawaran 

yang memanfaatkan peluang usaha didaerah pantai tersebut. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bermanfaat bagi suatu pembatasan mengenai objek kajian yang 

diangkat. Manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya atau 

melimpahnya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih 
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diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan pada bagaimana 

sikap dan motivasi serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam 

kaitannya dengan Sikap dan Motivasi Berwirausaha Pada Sektor Pariwisata 

Beranjak dari teori-teori dan penelitian terdahulu maka faktor yang menjadi Sikap 

dan Motivasi Berwirausaha Pada Sektor Pariwisata dan disesuaikan dengan objek 

yang diamati di lapangan, yaitu: 

3.3.1 Berwirausaha pada sektor pariwisata 

a. Jasa penginapan atau homestay  

b. Penyediaan /usaha warung makan dan minuman  

c. Penyediaan/toko souvenir/cindera mata dari daerah tersebut.  

d. Penyewaan Wahana 

3.3.2 Sikap berwirausaha pada sektor pariwisata 

A. Sikap Berwirausaha  

a. Disiplin 

b. Komitmen tinggi 

c. Jujur  

d. Kreatif dan inovatif 

e. Mandiri  

f. Realistis  

B. Faktor Pendorong 

a. Pengalaman pribadi 
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b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting 

c. Pengaruh kebudayaan 

d. Faktor emosional 

3.3.3 Motivasi berwirausaha pada sektor pariwisata 

A. Motivasi Berwirausaha 

B. Faktor Pendorong  

a. Faktor internal, meliputi:  

1) Kebutuhan Berprestasi (Need for achievement)  

2) Tempat Pengawasan (Internal locus of control)  

3) Kebutuhan akan Kebebasan (Need for Independence)  

4) Nilai-nilai Pribadi  

5) Pengalaman  

b. Faktor eksternal, meliputi:  

1) Bentuk peranan (Role model) 

2) Dukungan keluarga dan teman  

3) Pendidikan  

 

3.4 Subjek, Sumber dan Jenis Data 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul 

penelitian adalah Kajian Tentang Sikap dan Motivasi Berwirausaha Pada Sektor 

Pariwisata (Studi pada Wirausahawan di Lingkungan Pantai Mutun MS. Town). 
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Menurut Moleong (2007:132) Seseoang yang memberi informasi tersebut disebut 

informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal dalam Agung 

(2010:33), agar memperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa 

kriteria yang perlu dipertimbangkan antara lain: 

a. Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktivitas yang 

menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 

b. Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau 

kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian peneliti. 

c. Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu dan 

kesempatan untuk dimintai keterangan. 

d. Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang 

mengetaui kejadian tersebut.  

Menurut Sugiyono (2007:392) informan penelitian merupakan subjek yang 

memberikan informasi tentang fenomena situasi sosial yang berlaku di lapangan. 

Informan penelitian merupakan subjek yang memiliki hubungan karakteristik 

dengan situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling dimana ukuran banyaknya juga 

disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian 

dan peneliti tidak banyak mengetahui tentang populasi penelitiannya. Peneliti 

akan memilih satu atau dua informan untuk dijadikan informan kunci, kemudian 

akan meminta informan tersebut untuk menunjukkan informan lain yang bisa 
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dijadikan sampel. Batasan jumlah sampel ini sendiri adalah ketika data yang 

didapat dari informan telah jenuh. 

Sedangkan kriteria yang menjadi tolak ukur peneliti dalam memilih informan 

yaitu: 

a. Wirausaha yang berdomisili di sekitaran desa Mutun Pesawaran 

b. Aktif dan kontinu dalam menjalankan usaha 

c. Memiliki bentuk fisik atau tempat usaha 

d. Sudah menjalankan usahanya lebih dari 1 tahun 

 

3.4.2 Sumber Data 

Arikunto (2006:129) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek darimana 

data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi 

sumber data, peneliti menggunakan rumus 3p, yaitu: 

a. Person (orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai tema 

penelitian yang akan diteliti. 

b. Paper (kertas), adalah tempat meneliti membaca dan mempelajari segala 

sesuatu yang berubungan dengan penelitian, seperti: arsip, angka, gambar, 

dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.  

c. Place (tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berubungan 

dengan penelitian. 

Menurut lofland dalam Moloeng (2007:157), sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui 
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waancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk 

mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan 

secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditentukan sebelumnya. 

Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses 

pelaksanaan dan perumusan program penelitian. 

 

3.4.3 Jenis Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: 

a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari lapangan baik melalui observasi 

maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode penelitian data 

primer dilakukan dengan cara wawancara langsung teradap pelaku wirausaha 

di lokasi penelitian. 

b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari 

badan pusat statistik, dinas pemuda olahraga pariwisata dan kebudayaan 

Provinsi Lampung, internet, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau 

menggunakannya sebagian/selurunya dari sekumpulan data yang dicatat atau 

dilaporkan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data 
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dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Namun 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 

dengan melalui tiga metode, yaitu: 

1. Observasi  

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga 

peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. 

2. Wawancara  

Esterberg dalam Sugiyono (2007:211), mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tersebut. 

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal–hal yang lebih 

mendalam tentang informan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditentukan melalui observasi. Dalam 

melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan–pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis–jenis wawancara yang 

digunakan oleh peneliti termasuk jenis wawancara terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental seseorang 

(Sugiyono, 2007:213). Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan 

lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.   
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3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2007:189) mengemukakan bahwa analisis data 

kualitatif dilakukan secara interakif dan berlangsung secara terus menerus (sampai 

data jenuh) yang meliputi: data reduction, data display, dan conclusion drawing. 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Semakin lama peneliti berada dilapangan, maka data yang didapatkan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, membuat kategori, 

memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak penting. Dalam 

mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, 

yaitu berupa temuan. Sehingga sesuatu yang dianggap asing sesungguhnya 

itulah yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Secara singkat, data display dapat diartikan sebagai kegiatan penyajian data 

kedalam pola. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

adalah teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 
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gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

 

3.7 Teknik Memeriksa Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian 

(validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaaan atau kebenaran suatu 

penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Menurut Moleong 

(2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data anatara lain: 

a. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, Pertama, 

penemuannya dapat dicapai; Kedua,mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil–hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataaan 

yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengn beberapa 

teknik pemeriksaan, yaitu: 

1. Triangulasi Metode 

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data  dengan 

cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif 

peneliti menggunakan metode wawancara dan obervasi. Untuk 

memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode 
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wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti 

menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk 

mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan 

informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. 

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran. Triangulasi berupaya untuk mengecek 

kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan 

sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang 

berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang 

dilakukan dengan beberapa macam teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori. Untuk itu 

maka peneliti dapat melakukan dengan cara: 

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

b. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan 

wawancara. 

c. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data 

dapat dilakukan. 

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut maka akan sampai pada salah satu 

kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak 

konsisten, atau berlawanan. Maka selanjutnya mengungkapkan gambaran 

yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti. 
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2. Kecukupan Referensial 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

a. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan 

antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan 

tersebut seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data 

kejadian dalam konteks yang sama. 

b. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan 

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi 

datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk 

mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau 

salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara 

bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari 

proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. 

c. Kepastian (Confimability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji kepastian (confimability) berarti menguji hasil 
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penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, 

Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga 

dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah 

objektif. 

 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Sikap dan Motivasi 

Berwirausaha pada Sektor Pariwisata yang dilakukan di Pantai Mutun MS. Town. 

Maka dapat disimpulkan bahwa wirausahawan yang berwirausaha disektor 

pariwisata memiliki sikap yang disiplin, berkomitmen tinggi, jujur, kreatif dan 

inovatif, mandiri serta bersikap realistis akan usaha yang dijalaninya. Dan 

wirausahawan di Pantai Mutun MS. Town memiliki motivasi yang sangat kuat dan 

selalu bekerja keras pantang menyerah akan tujuannya. Lalu terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi Sikap dan Motivasi dalam berwirausaha pada 

masyarakat terdapat beberapa faktor yang memotivasi sesuai teori yang digunakan 

yaitu pada variabel sikap diantaranya adalah pengalaman pribadi, pengaruh orang 

lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan (lingkungan), dan faktor 

ekonomi. Lalu pada variabel motivasi faktor yang mempengaruhi yang sesuai 

dengan teori diantaranya yaitu Need for Achievement, Need for independence, 

Nilai-nilai Pribadi, Pengalaman, Bentuk Peranan, Dukungan Keluarga dan teman, 

serta lingkungan. Lalu ada variabel yang ditemukan ketika berada dilapangan 

yaitu hobby dan Mengisi waktu luang.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sikap dan Motivasi Berwirausaha pada 

Sektor Pariwisata yang dilakukan di Pantai Mutun MS. Town maka peneliti 

memiliki beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh wirausaha di Pantai Mutun 

MS. Town agar lebih bisa mengembangkan usahanya, meskipun terdapat 

keterbatasan keahlian tetapi tidak menutup kemungkinan untuk lebih percaya diri 

dalam menjalankan usaha. Dan tidak berhenti pada satu mata pencaharian itu saja. 

Bagi pengelola masih banyak yang harus dikembangkan di pantai ini, agar dapat 

memperoleh hasil yang maksimal, misalnya penambahan sarana bermain, 

pengelolaan sampah yang terpadu, dan akses jalan yang harus diperbaiki karena 

akan mempengaruhi tingkat kunjungan yang akan berdampak positif kepada pihak 

pengelola ataupun para wirausaha di Pantai Mutun MS. Town ini seperti 

meningkatnya jumlah pendapatan perhari ataupun perbulan. Lalu bagi masyarakat 

umum agar membantu secara promosi daerah pariwisata ini. Pemberdayaan 

masyarakat sekitar Pantai Mutun MS. Town Seperti peningkatan keterampilan 

untuk kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata bahari dan peningkatan 

pemahaman wirausaha tentang kewirausahaan.  
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