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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Wirausaha dan Kewirausahaan

Pengertian dan definisi wirausaha menurut para ahli. Sebelumnya ada baiknya

penulis bahas pengertian dari wirausaha itu sendiri. Wirausaha atau

kewirausahaan adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, berdaulat, merdeka lahir

dan bathin, sumber peningkatan kepribadian, suatu proses dimana orang mengejar

peluang, merupakan sifat mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dituntut untuk

mampu mengelola, menguasai, mengetahui dan berpengalaman untuk memacu

kreatifitas.

Dan berikut pengertian dan definisi kewirausahaan menurut beberapa para ahli ;

1. Peter F Drucker kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan

berbeda (ability to create the new and different) .

2. Arif F. Hadipranata wirausaha adalah sosok pengambil risiko yang

diperlukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta menerima keuntungan

financial ataupun non uang.

3. Thomas W Zimmerer kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan

keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan

peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari.
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4. Kathleen mengemukakan bahwa wirausaha adalah orang yang mengatur,

menjalankan, dan menanggung risiko bagi pekerjaan-pekerjaan yang

dilakukannya dalam dunia usaha.

5. Andrew J Dubrin wirausaha yaitu seseorang yang mendirikan dan

menjalankan sebuah usaha yang inovatif (Entrepreneurship is a person who

founds and operates an innovative business).

6. Robbin&Coulter “Entrepreneurship is the process whereby an individual or

a group of individuals uses organized efforts and means to pursue

opportunities to create value and grow by fulfilling wants and need through

innovation and uniqueness, no matter what resources are currently

controlled”. Kewirausahaan adalah proses dimana seorang individu atau

kelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk

mencari peluang untuk menciptakan nilai dan tumbuh dengan memenuhi

keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, tidak peduli apa

sumber daya yang saat ini dikendalikan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan Kecil

Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa:

1. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan

kemampuan kewirausahaan.

2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang

dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari,

menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik

dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
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Jadi wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri

dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan kewirausahaan

menunjuk kepada sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam

melaksanakan usaha/kegiatan.

Kewirausahaan dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya adalah seseorang

yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan asset lainnya pada

suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya

dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan

baru.

Kewirausahaan dalam arti proses yang dinamis adalah kewirausahaan merupakan

sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai

melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana

pendukung, fisik, dan resiko social, dan akan menerima reward yang berupa

keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal.

Melalui pengertian tersebut terdapat empat hal yang dimiliki oleh seorang

wirausahawan yakni :

1. Proses berkreasi yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan

menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh

wirausahawan semata namun juga audiens yang akan menggunakan hasil

kreasi tersebut.

2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan.

Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini maka akan

mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan.
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3. Memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini resiko yang

mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik dan resiko sosial.

4. Memperoleh reward. Dalam hal ini reward yang terpenting adalah

independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi.

Sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk

derajat kesuksesan usahanya.

2.2. Self Efficacy

Teori self-efficacy merupakan cabang dari Social Cognitive Theory yang

dikemukakan oleh Bandura (1995) (juga biasa dikenal dengan Social Learning

Theory). Teori kognitif sosial menurut Bandura (1995) menyoroti pertemuan yang

kebetulan (chance encounters) dan kejadian tak terduga (fortuitous events)

meskipun pertemuan dan peristiwa tersebut tidak serta merta mengubah jalan

hidup manusia. Cara manusia bereaksi terhadap pertemuan atau kejadian itulah

yang biasanya berperan lebih kuat dibanding peristiwa itu sendiri (Feist & Feist,

2008).

Beberapa asumsi awal dan mendasar dari teori kognitif sosial Bandura adalah

Learning Theory (teori pembelajaran) yang berasumsi bahwa manusia cukup

fleksibel dan sanggup mempelajari beragam kecakapan bersikap maupun

berperilaku, dan bahwa titik pembelajaran terbaik dari itu semua adalah adanya

pengalaman-pengalaman tak terduga (vicarious experiences). Teori kognitif social

Bandura juga mengambil sudut pandang manusia sebagai agen terhadap dirinya

sendiri, artinya bahwa manusia memiliki kapasitas untuk melatih kendali atas

hidupnya (Feist & Feist, 2008).
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Bandura (1995) yakin bahwa manusia (human agency) adalah makhluk yang

sanggup mengatur dirinya, proaktif, reflektif dan mengorganisasikan dirinya.

Selain itu, mereka juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan mereka

sendiri demi menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Oleh sebab itu, Bandura

(1995) memperkenalkan konsep self-efficacy. Bandura (1995) mendefinisikan

self-efficacy sebagai keyakinan manusia pada kemampuan mereka untuk melatih

sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian-kejadian

di lingkungannya. Sedangkan apabila self-efficacy diaplikasikan ke dalam dunia

kerja, maka menurut Stajkovic & Luthans (1998), self-efficacy dapat didefinisikan

sebagai keyakinan seseorang tentang kemampuannya untuk mengerahkan

motivasi, sumber daya kognitif dan tindakan yang diperlukan untuk berhasil

melaksanakan tugas dan dalam konteks tertentu.

Keyakinan efficacy dikatakan mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan

menginterpretasi suatu kejadian. Mereka yang memiliki self-efficacy yang rendah

dengan mudah yakin bahwa usaha yang mereka lakukan dalam menghadapi

tantangan yang sulit akan sia-sia, sehingga mereka cenderung untuk mengalami

gejala negatif dari stres. Sementara mereka yang memiliki self-efficacy yang

tinggi akan cenderung untuk melihat tantangan sebagai sesuatu yang dapat diatasi

yang diberikan oleh kompetensi dan upaya yang cukup (Bandura, 1995).

Pandangan Hughes, Ginnett & Curphy (2009) melihat self-efficacy terdiri dari dua

jenis, yaitu Positive self-efficacy dan Negative self-efficacy. Self-efficacy

dikatakan positif ketika keyakinan yang dimiliki bahwa seseorang percaya

mempunyai kuasa untuk menciptakan apa yang diinginkan atau diharapkan.
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Sedangkan, self-efficacy yang negatif ketika keyakinan yang dimiliki seseorang

membuat dirinya lemah atau melemahkan dirinya sendiri. Penelitian

mengungkapkan bahwa orang yang secara sederhana percaya bahwa ia dapat

menyelesaikan suatu tugas tertentu dengan baik, seringkali mengerahkan usaha

yang cukup untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebaliknya, orang yang memiliki

self-efficacy yang negatif seringkali menyerah dalam menghadapi kesulitan.

Menurut Feist & Feist (2008), manusia dapat memiliki self-efficacy yang tinggi di

satu situasi namun rendah di situasi lain. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor

yang membentuk self-efficacy pada satu pribadi. Self-efficacy pribadi itu

didapatkan, dikembangkan atau diturunkan melalui satu atau lebih dari kombinasi

empat sumber berikut (Bandura, 1997):

1. Pengalaman-pengalaman tentang penguasaan (mastery experiences)

Sumber yang paling kuat atau berpengaruh bagi self-efficacy adalah

pengalaman-pengalaman tentang penguasaan (mastery experiences), yaitu

kinerja yang sudah dilakukan di masa lalu (Bandura dalam Feist & Feist,

2008). Biasanya, kesuksesan suatu kinerja akan membangkitkan harapan

terhadap kemampuan diri untuk mempengaruhi hasil yang diharapkan,

sedangkan kegagalan cenderung merendahkannya (Feist & Feist, 2008).

Dalam pekerjaan, menurut Gist & Mitchell (dalam Avey, Luthans & Jensen,

2009) keberhasilan dalam melakukan suatu tugas (performa/kinerja)

sebelumnya akan meningkatkan self-efficacy mengenai tugas tersebut, dan

kesalahan yang berulang saat melakukan suatu tugas maka membuat
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ekspetasinya menjadi lebih rendah. Dengan kata lain, kinerja seseorang dalam

melakukan suatu tugas akan sangat mempengaruhi self-efficacy.

2. Pemodelan sosial (social modeling)

Social modeling atau pemodelan sosial, yaitu berbicara mengenai pengalaman-

pengalaman tak terduga (vicarious experiences) yang disediakan atau

dilakukan oleh orang lain. Self-efficacy akan meningkat ketika seseorang

mengamati pencapaian orang lain yang setara kompetensinya, tetapi akan

menurun ketika melihat kegagalan seorang rekan kerja (Feist & Feist, 2008).

Menurut Bandura (1977); Gist & Mitchell (1992), social modeling adalah

pemodelan perilaku orang lain yang telah berhasil menyelesaikan suatu tugas.

Dengan mengamati atau mengobservasi orang lain yang berhasil

menyelesaikan tugasnya, observer dapat meningkatkan atau memperbaiki

performance mereka (dalam Avey, Luthans & Jensen, 2009).

3. Persuasi sosial (social persuasion)

Menurut Bandura (1997), self-efficacy dapat juga diraih atau dilemahkan

melalui persuasi sosial. Efek persuasi sosial agak terbatas, namun apabila

dalam kondisi yang tepat akan sangat berdampak dalam meningkatkan atau

menurunkan self-efficacy. Kondisi yang dimaksud ialah seseorang harus

percaya kepada sang ‘pembicara’ (persuader). Bandura (1986) berhipotesis

bahwa efek sebuah nasihat bagi self-efficacy berkaitan erat dengan status dan

otoritas dari pemberi nasihat (dalam Feist & Feist, 2008). Social persuasion

terjadi ketika seseorang memberitahu kepada seorang individu bahwa mereka

dapat menyelesaikan tugas dengan berhasil. Bentuk umum dari social
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persuasion yaitu; dorongan verbal, coaching dan menyediakan performance

feedback (Bandura dalam Avey, Luthans & Jensen, 2009).

4. Kondisi fisik dan emosi (physical and emotional states) (dalam Feist & Feist,

2008)

Sumber terakhir dari self-efficacy adalah kondisi fisik dan emosi (Bandura,

1997). Emosi yang kuat biasanya menurunkan tingkat performa/kinerja

seseorang. Ketika mengalami rasa takut yang besar, kecemasan yang kuat dan

tingkat stress yang tinggi, seseorang akan memiliki self-efficacy yang rendah.

Bagi beberapa psikoterapis sudah lama menyadari bahwa

pereduksian/pengurangan rasa cemas atau peningkatan relaksasi fisik dapat

meningkatkan kinerja (dalam Feist & Feist, 2008).

Keempat sumber self-efficacy tersebut digunakan untuk menentukan apakah

seseorang dikatakan kompeten atau mampu melakukan perilaku tertentu

(Friedman & Schustack, 2008). Pada penelitian ini, diasumsikan bahwa melalui

keempat sumber self-efficacy tersebut seorang wirausaha dikatakan dapat berhasil

menyesuaikan diri dengan lingkungan atau dengan kata lain keempat informasi

tersebut menjadi indikator dalam menggambarkan self-efficacy seorang

wirausaha.

2.3. Locus of control (LOC)

Konsep Locus of control didasarkan pada teori belajar sosial. Menurut Kustini

(2005) mengungkapkan bahwa Locus of control adalah salah satu aspek

kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu, yang pada dasarnya menunjukkan

pada keyakinan individu mengenai sumber penyebab dari peristiwa-peristiwa
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yang terjadi pada dirinya. Menurut Robbins (2007) Locus of control adalah

tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka

sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pilihan-pilihan yang dijatuhkan individu

berasal dari berbagai potensi perilaku yang mungkin atau tersedia baginya.

Locus of control merupakan suatu konsep yang menunjuk pada keyakinan

individu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Locus of

control mengarah pada suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana seseorang

memandang kemungkinan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan

dengan akibat atau hasil yang diperoleh. Jadi, Locus of control adalah persepsi

seseorang terhadap keberhasilan ataupun kegagalannya dalam melakukan

berbagai kegiatan dalam hidupnya. Menurut Rotter (1996) dalam kajiannya Locus

of control dibedakan menjadi dua orientasi, yaitu:

a. Locus of control Internal

Locus of control internal adalah Individu yang percaya bahwa mereka

merupakan pemegang kendali atas apa pun yang terjadi pada diri mereka,

dikatakan memiliki Locus of control internal. Individu dengan Locus of

control internal mempunyai persepsi bahwa lingkungan dapat dikontrol oleh

dirinya sehingga mampu melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan

keinginannya, termasuk dalam menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh ke

dalam pekerjaannya. Karena individu merasa dapat mengontrol dirinya sendiri

maka ada kecenderungan mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa mereka

mampu dalam menyerap isi program pelatihan sehingga selanjutnya dapat

menerapkan hasil pelatihan tersebut ke dalam pekerjaan. Faktor internal

individu yang di dalamnya mencakup kemampuan kerja, kepribadian,
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tindakan kerja yang berhubungan dengan keberhasilan bekerja, kepercayaan

diri dan kegagalan kerja individu bukan disebabkan karena hubungan dengan

mitra kerja.

b. Locus of control Eksternal

Individu yang berkeyakinan bahwa apa pun yang terjadi pada diri mereka

dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan atau kesempatan,

dikatakan sebagai individu yang memiliki Locus of control eksternal. Individu

dengan Locus of control eksternal tinggi cenderung akan pasrah terhadap apa

yang menimpa dirinya tanpa usaha untuk melakukan perubahan, sehingga

cenderung untuk menyukai perilaku penyesuaian diri terhadap lingkungan

agar tetap bertahan dalam situasi yang ada. Faktor eksternal individu yang di

dalamnya mencakup nasib, takdir, keberuntungan, orang lain yang berkuasa,

mereka sering menyalahkan (atau bersyukur) atas keberuntungan, petaka,

nasib, keadaan dirinya, atau kekuatan-kekuatan lain diluar kekuasaannya.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahaan pada Locus of control

individu yaitu:

1. Usia

Anak yang masih kecil dan belum mandiri akan cenderung memiliki Locus

of control eksternal karena rasa ketergantungan pada orang dewasa masih

tinggi. Namun, sering bertambahnya usia dan rasa ketergantungan yang

mulai berkurang, maka Locus of control internal akan semakin

berkembang.
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2. Lingkungan yang dihadapi

Kecenderungan Locus of control pada pengusaha yang baru masuk

kedalam pasar adalah ekternal. Sedangkan bagi wirausaha yang telah

menjalani usahanya cukup lama, Locus of control cenderung internal.

3. Pelatihan

Dari hasil penelitian terhadap pengusaha ditemukan bahwa mereka yang

sering mengikuti pelatihan kewirausahaan dan sejenisnya dapat

mempengaruhi Locus of control pengusaha yang lebih internal

dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah mengikuti pelatihan.

2.4. Konsep Diri (Self Concept)

Hurlock dalam Ritandiyono & Retnaningsih (2005) menyatakan bahwa konsep

diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya. Brook dalam

Ritandiyono & Retnaningsih (2005) mengatakan bahwa konsep diri merupakan

persepsi mengenai diri sendiri, baik bersifat fisik, sosial maupun psikologis, yang

diperoleh melalui pengalaman individu dalam interaksinya dengan orang lain.

Manning (2007) menjelaskan konsep diri adalah pandangan seseorang tentang

kompetensi atau kemampuan dirinya dalam bidang akademik atau non akademik

(seperti olahraga, sosial, dll). Mead dalam Epstein (2003) menyatakan bahwa

konsep diri adalah perasaan, pandangan, dan penilaian individu mengenai dirinya

yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas konsep diri merupakan pandangan menyeluruh tentang

diri sendiri baik mengenai karakteristik kepribadian, nilai-nilai kehidupan, prinsip

hidup, moralitas, kelemahan, potensinya yang terbentuk dari pengalaman dan
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interaksinya dengan orang lain yang dapat membantu seseorang atau individu

dalam mengaktualisasikan diri secara bebas dan bertanggungjawab dalam

mencapai suatu tujuan seperti apa yang diharapkan. Pengenalan diri dalam

berwirausaha melalui konsep diri ini berguna untuk mengenali lingkungan,

melihat peluang serta menggunakan sumber daya guna memanfaatkan peluang

tersebut dalam batas resiko yang tertanggungkan untuk mencapai nilai tambah.

Mead dalam Ritandiyono & Retnaningsih (2005) menyebutkan bahwa konsep diri

merupakan produk sosial, yang dibentuk melalui proses internalisasi dan

organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman

psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisik dan

refleksi dari dirinya yang diterima dari orang-orang penting disekitarnya. Banyak

faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang, yaitu:

1. Peran orang tua

Ketika masih kecil, orang yang penting bagi seorang anak adalah orang tua

dan saudara-saudaranya yang tinggal serumah. Merekalah yang pertama-

tama menanggapi perilaku anak, sehingga secara perlahan-lahan

terbentuklah konsep diri anak konsep diri yang tinggi pada anak dapat

tercipta apabila kondisi keluarga ditandai dengan adanya integritas dan

tenggang rasa tinggi antar anggota keluarga.

2. Peran faktor sosial

Konsep diri terbentuk karena adanya interaksi seseorang dengan orang-

orang di sekitarnya, apa yang dipersepsikan seseorang tentang dirinya,

tidak terlepas dari struktur, peran dan status sosial yang disandang orang

tersebut.
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3. Belajar

Konsep diri merupakan produk belajar, proses belajar ini terjadi setiap hari

dan umumnya tidak disadari oleh individu. Belajar disini bisa diartikan

sebagai perubahan psikologis yang relatif permanen yang terjadi sebagai

konsekuensi dari pengalaman (Calhoun dalam Ritandiyono &

Retnaningsih, 2005).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses untuk

membentuk konsep diri seseorang dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari

orang-orang terdekat (faktor pelaku), sosial dan faktor belajar. Adapun komponen

dari konsep diri menurut Hurlock dalam Ritandiyono & Retnaningsih (2005)

mengatakan konsep diri memiliki tiga komponen utama, yaitu:

1. Komponen perceptual

Komponen perceptual, yaitu image seseorang mengenai penampilan

fisiknya dan kesan yang ditampilkan pada orang lain.

2. Komponen konseptual

Komponen konseptual, yaitu konsepsi seseorang mengenai karakteristik

khusus yang dimiliki, baik kemampuan dan ketidak mampuannya, latar

belakang serta masa depannya.

3. Komponen sikap

Komponen sikap, yaitu perasaan seseorang tentang diri sendiri, sikap

terhadap statusnya sekarang dan prospeknya di masa dapan, sikap terhadap

harga diri dan pandangan diri yang dimilikinya.
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep diri yang

terbentuk pada seseorang terdapat di dalamnya komponen dimana individu

tersebut memandang dirinya secara perceptual, konseptual, dan sikap.

Hurlock dalam Ritandiyono & Retnaningsih (2005) membagi konsep diri menjadi

dua macam yaitu: Pertama, konsep diri yang sebenarnya, ialah konsep seseorang

dari siapa dan apa dirinya. Konsep diri ini merupakan bayangan cermin, yang

ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungannya dengan orang lain, dan

apa yang menjadi reaksi orang lain. Kedua, konsep diri ideal, ialah gambaran

seseorang mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakannya. Macam

konsep diri mencakup citra fisik maupun citra psikologis. Citra fisik diri biasanya

terbentuk pertama dan berkaitan dengan penampilan fisik anak, daya tariknya dan

kesesuaian dengan jenis kelaminnya dan pentingnya berbagi bagian tubuh untuk

perilaku dan harga diri anak dimata orang lain. Citra psikologis ini terdiri atas

kualitas dan kemampuan yang mempengaruhi penyesuaian pada kehidupan,

kepercayaan diri serta berbagai jenis aspirasi dan kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat dua

aspek konsep diri, yaitu fisik dan psikologis. Aspek fisik tersebut berhubungan

dengan keadaan tubuh dan penampilan individu, sedangkan aspek psikologis

berhubungan dengan harga diri, rasa percaya diri, dan kemampuan

ketidakmampuan.
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2.5. Minat Berwirausaha

Minat adalah kecenderungan yang agak menetap dalam subyek untuk merasa

tertarik pada bidang atau hal tertentu atau merasa senang berkecimpung dalam

bidang itu. (Winkel,1989). Menurut Loekmono (1994) mengungkapkan bahwa

minat dapat diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong untuk

memperhatikan seseorang, sesuatu barang atau kegiatan dalam bidang-bidang

tertentu. Minat merupakan salah satu hal ikut menentukan keberhasilan seseorang

dalam segala bidang, baik studi, kerja dan kegiatan-kegiatanlain. Minat pada suatu

bidang tertentu akan memunculkan perhatian terhadap bidang tertentu. Minat

merupakan perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dariperasaan,

harapan, pendirian, prasangka, rasa takut dan kecenderungan-kecenderungan lain

yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1982).

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan minat wirausaha adalah

keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras

dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan

hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar

dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang diciptakannya.

Minat wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam diri saja tetapi harus

melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha.

Minat wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat

sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat

bagi dirinya. Santoso (1939) menegaskan minat berwirausaha adalah keinginan,

ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras untuk
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berdikari atau berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan

resiko yang akan terjadi, serta senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami.

Menurut uraian tentang minat dan wirausaha di atas, minat berwirausaha adalah

kecenderungan hati dalam diri subyek untuk tertarik menciptakan suatu usaha

yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan

mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut.

Darpujiyanto (2010) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat secara

garis besar dapat dikelompokkan menjadi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.

Faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang timbul karena pengaruh rangsangan dari

dalam diri individu itu sendiri. Faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang

mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. Faktor-faktor

intrinsik sebagai pendorong minat berwirausaha adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang

maupun barang. Berwirausaha dapat memberikan pendapatan yang dapat

digunakan untuk memenuhi hidupnya. Keinginan untuk memperoleh

pendapatan itulah yang akan menimbulkan minat seseorang untuk

berwirausaha.

2. Harga diri

Harga diri menyebabkan manusia merasa butuh dihargai dan dihormati

orang lain. Berwirausaha dapat digunakan untuk meningkatkan harga diri

seseorang karena dengan usaha tersebut seseorang akan memperoleh

popularitas, menjaga gengsi, dan menghindari ketergantungan terhadap
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orang lain. Keinginan untuk meningkatkan harga diri tersebut akan

menimbulkan seseorang berminat untuk berwirausaha.

3. Perasaan senang

Perasaan erat hubungannya dengan pribadi seseorang, maka tangggapan

perasaan seseorang terhadap sesuatu hal yang sama tidaklah sama antara

orang yang satu dengan yang lain. Rasa senang berwirausaha akan

diwujudkan dengan perhatian, kemauan, dan kepuasan dalam bidang

wirausaha. Hal ini berarti rasa senang terhadap bidang wirausaha akan

menimbulkan minat berwirausaha.

Faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah sebagai

berikut:

1. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan peletak dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan

anak, disinilah yang memberikan pengaruh awal terhadap terbentuknya

kepribadian. Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga

memberikan pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan

aktifitas sesama anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara

langsung maupun tidak langsung.

2. Lingkungan masyarakat

Lingkungan Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan

keluarga baik di kawasan tempat tinggalnya maupun di kawasan lain.

3. Peluang

Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan

apa yang dinginkannya atau menjadi harapannya. Suatu daerah yang
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memberikan peluang usaha akan menimbulkan minat seseorang untuk

memanfaatkan peluang tersebut.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan minat wirausaha adalah keinginan,

ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan

adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa

merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan

yang dialami, serta mengembangkan usaha yang diciptakannya. Selain itu, minat

wirausaha meliputi sikap umum terhadap wirausaha, kesadaran spesifik untuk

menyukai wirausaha, merasa senang dengan wirausaha, wirausaha mempunyai

arti atau penting bagi individu, adanya minat intrinsik dalam wirausaha.

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Mahesa (2012) dalam penelitiannya yang berjudul analisis faktor-faktor

motivasi yang mempengaruhi minat berwirausaha, menyimpulkan bahwa

variabel toleransi akan resiko, keberhasilan diri dalam berwirausaha, dan

keinginan untuk bebas bekerja memiliki pengaruh positif terhadap minat

mahasiswa untuk berwirausaha.

2. Firda (2011) dalam penelitiannya dengan judul Pengaruh Motivasi , Self

Efficacy Dan Locus OfControl (LOC) Terhadap Minat Berwirausaha.

Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi dan self efficacy berpengaruh

signifikan terhadap minat berwirausaha.

3. Sumarno (2012) melakukan penelitian pada siswa kelas XII SMKN 1

Kandeman Batang, penelitian yang berjudul Pengaruh Prestasi Praktik
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Kerja, Prestasi Mata Pelajaran Kewirausahaan, dan Konsep Diri Terhadap

Minat Berwirausaha, menyatakan bahwa ketiga variabel dependen

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha.

Berikut ini merupakan ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi referensi

penelitian yang akan dilakukan antara lain:

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti (tahun) Judul penelitian Hasil

1 Mahesa (2012) analisis faktor-faktor

motivasi yang

mempengaruhi minat

berwirausaha

toleransi akan resiko,

keberhasilan diri dalam

berwirausaha, dan keinginan

untuk bebas bekerja memiliki

pengaruh positif terhadap minat

berwirausaha

2 Firda (2011) Pengaruh Motivasi , Self

Efficacy Dan Locus

OfControl (LOC)

Terhadap Minat

Berwirausaha

motivasi dan self efficacy

berpengaruh signifikan terhadap

minat berwirausaha

3 Sumarno(2012) Pengaruh Prestasi Praktik

Kerja, Prestasi Mata

Pelajaran Kewirausahaan,

dan Konsep Diri Terhadap

Minat Berwirausaha

Ketiga variabel independen

mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap minat

berwirausaha

Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu
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2.7. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran teoritisnya menggambarkan tentang

pengaruh dari self efficacy, locus of control, dan self concept terhadap minat

berwirausaha. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuannya

untuk mengerahkan motivasi, sumber daya kognitif dan tindakan yang diperlukan

untuk berhasil melaksanakan tugas dan dalam konteks tertentu. Keyakinan

efficacy dikatakan mempengaruhi bagaimana seseorang melihat dan

menginterpretasi suatu kejadian. Mereka yang memiliki self-efficacy yang rendah

dengan mudah yakin bahwa usaha yang mereka lakukan dalam menghadapi

tantangan yang sulit akan sia-sia, sehingga mereka cenderung untuk mengalami

gejala negatif dari stres. Sementara mereka yang memiliki self-efficacy yang

tinggi akan cenderung untuk melihat tantangan sebagai sesuatu yang dapat diatasi

yang diberikan oleh kompetensi dan upaya yang cukup, Locus of control adalah

tingkat di mana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka

sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pilihan-pilihan yang dijatuhkan individu

berasal dari berbagai potensi perilaku yang mungkin atau tersedia baginya

(Robbins 2006), sementara self concept adalah gambaran yang dimiliki seseorang

tentang dirinya sendiri.

Berdasarkan pengertian dari ketiga variabel diatas maka dalam penelitian ini

hubungan self efficacy, locus of control dan, self concept terhadap minat

berwirausaha lebih ditekan dari bagaimana seseorang menjadikan berwirausaha

sebagai sebuah tantangan berdasar pada diri mereka sendiri. Dalam hal ini juga

dinilai bagaimana keyakinan seorang individu pada diri mereka sendiri dalam



29

memulai berwirausaha, serta bagaimana kecocokan seorang individu

menggambarkan diri mereka sendiri.

2.8. Model Kerangka Pemikiran

2.9. Perumusan Hipotesis

Merujuk pada uraian di atas yang selanjutnya digambarkan dalam model kerangka

pemikiran teoritis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Ha1 : Self efficacy berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

H01 : Self efficacy tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

Ha2 : Locus of control berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

H02 :Locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap minat

berwirausaha.

Self Efficacy

Self Concept

Locus Of Control (LOC)
Minat

Berwirausaha
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Ha3 : Self concept berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.

H03 : Self concept tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha

Ha4 : Self efficacy, locus of control, dan self concept berpengaruh signifikan

terhadap minat berwirausaha.

H04 : Self efficacy, locus of control, dan self concept tidak berpengaruh

signifikan terhadap minat berwirausaha.


