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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Minat Berwirausaha 

a. Pengertian Minat Berwirausaha 

Kewirausahaan telah didefinisikan oleh para ahli, salah satunya adalah 

Hisrich (2008), kewirausahaan merupakan proses menciptakan sesuatu yang 

baru dengan mengorbankan waktu dan tenaga, disertai pengorbanan 

keuangan, fisik dan risiko sosial untuk mendapatkan penghargaan baik 

berupa materi (uang), kepuasan pribadi dan kemandirian. Jusmin (2012), 

berpendapat bahwa kewirausahaan adalah kemampuan berusaha, mengelola 

perusahaan yang dapat menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan kreatif, 

inovatif, dan terorganisir.  

Menurut Sulasmi dan Moerdiyanto (2015), wirausahawan adalah 

orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-

kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang 

dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan 

serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan 

inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih 

meningkatkan pendapatan. 

Menurut Wahyuni (2015), minat berwirausaha merupakan kesediaan 

untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai kemajuan usahanya, 

kesediaan untuk menanggung macam-macam risiko berkaitan dengan 
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tindakan berusaha yang dilakukannya, bersedia menempuh jalur atau cara 

baru, kesediaan untuk hidup hemat, kesediaan belajar dari kegagalan yang 

dialami. 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan 

berwirausaha adalah tindakan yang kreatif, untuk menciptakan sesuatu yang 

tidak mempunyai nilai menjadi berharga, dengan bekerja keras, mandiri, 

berani mengambil risiko, maupun menghadapi tantangan. Jadi minat 

berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja 

keras, mandiri, berani mengambil risiko maupun menghadapi tantangan 

dalam keterbatasan, dengan bertindak kreatif guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya serta kemajuan usahanya.  

b. Indikator Minat Berwirausaha 

Minat berwirausaha diukur menggunakan indikator yang diadopsi 

dari penelitian Marini (2014), yang meliputi: 

1) Keingintahuan tentang kewirausahaan  

Menurut Aprilianty (2012), mengutip pendapat Brown & Brooks 

tentang minat sebagai sesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu 

hal. Minat mengindikasikan apa yang diinginkan atau dilakukan orang 

atau apa yang mereka nikmati atau senangi. Sehingga seseorang yang 

berminat pada wirausaha, maka segala tindakan atau apa yang dilakukan 

akan mengarahkannya pada minat tersebut. Jadi minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa mahasiswa 
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lebih menyukai kewirausahaan daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.  

2) Ketertarikan terhadap kewirausahaan 

Ketertarikan terhadap kewirausahaan terkait dengan ketertarikan 

untuk menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, 

menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya 

tersebut (Marini, 2014).  

3) Kesediaan berwirausaha 

Kesedian berwirausaha adalah kemauan sesorang untuk 

menjalankan suatu usaha. Menurut Marini (2014), berpendapat kesediaan 

kewirausahaan adalah tindakan kreatif manusia yang membuat sesuatu 

yang tidak berharga (tidak mempunyai nilai), menjadi berharga. 

Kewirausahaan menciptakan suatu kesempatan tanpa adanya bekal 

sumber daya sebelumnya atau menciptakan kesempatan dengan sumber 

daya yang masih sangat kurang. Marini (2014), mengatakan bahwa 

kewirausahaan memerlukan visi, tekad dan komitmen untuk memimpin 

orang lain dalam upaya mewujudkan visi tersebut. Kewirausahaan juga 

mempunyai keberanian untuk mengambil risiko yang telah 

diperhitungkan sebelumnya.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

berwirausaha diukur menggunakan indikator yang meliputi: keingintahuan 

tentang kewirausahaan, ketertarikan terhadap kewirausahaan, dan kesediaan 

berwirausaha. 
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2. Self-Efficacy  

a. Definisi Self-Efficacy 

Menurut Bandura (1997), self-efficacy sebagai kepercayaan seseorang 

atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Self-efficacy, 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai efikasi diri. Oleh karena itu, 

dalam membuka suatu usaha diperlukan kepercayaan diri terhadap 

kemampuannya (self-efficacy), agar usahanya dapat berhasil. 

Self-efficacy menurut Santrock (2007),  adalah kepercayaan seseorang 

atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang 

menguntungkan. Niu (2010), menyebut self-efficacy adalah hasil interaksi 

antara lingkungan eksternal, mekanisme penyesuaian diri serta kemampuan 

personal, pengalaman dan pendidikan. 

Dapat disimpulkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan seseorang 

bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatau tugas yang didasari kemampuannya dapat dirasakan 

akan menuntun dirinya untuk berpikir mantap dan efektif. Self-efficacy 

bersumber dari keingainan dalam diri seseorang dalam suatu perilaku untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila tidak timbul dari dalam diri 

individu, maka apa yang tidak diinginkan tidak tercapai. 

b. Dimensi Self-Efficacy 

Bandura (1997), menyatakan bahwa self-efficacy dibedakan atas tiga 

dimensi. Masing-masing dimensi mempunyai impilikasi penting dalam 

performansi.  
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1) Level/magnitude 

Level/magnitude yaitu penilaian kemampuan individu pada tugas yang 

sedang dihadapinya. Dimensi ini mengacu pada tingkat kesulitan suatu 

masalah yang dipersepsikan berbeda dari masing-masing individu. Ada yang 

menganggap masalah itu sulit ada juga yang menganggap masalah itu 

mudah untuk dilakukan. Apabila individu merasa sedikit rintangan yang 

dihadapi maka masalah tersebut mudah ditangani. Dengan kata lain 

magnitude adalah masalah yang berkaitan dengan derajat kesulitan tugas 

individu. Komponen ini berimplikasi pada pemilihan perilaku yang akan 

dicoba individu berdasar ekspektasi efikasi pada tingkat kesulitan tugas. 

Individu akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia persepsikan dapat 

dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang ia 

persepsikan di luar batas kemampuannya. Jadi level/magnitude mengarah 

taraf keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam 

menyelesaikan tugas, yang dapat diukur dari analisis perilaku yang akan 

dicoba, menghindari situasi yang dirasa melampaui batas kemampuannya 

dan menyesuaikan tugas-tugas yang sulit. 

2) Generality 

Generality mengacu pada penilaian efficacy individu berdasarkan 

aktivitas  keseluruhan tugas yang pernah dijalaninya. Jadi Generality 

berkaitan dengan tingkah laku dimana individu merasa yakin terhadap 

kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya, 

tergantung pemahaman kemampuan dirinya yang terbatas pada suatu 
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aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang 

lebih luas dan bervariasi. Jadi generality dapat dikatakan sebagai taraf 

keyakinan kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam 

menggeneralisasikan tugas-tugasnya, berdasarkan tugas yang pernah 

dijalaninya. 

3) Strength 

Strength mengacu pada ketahanan dan keuletan individu dalam 

menyelesaikan masalah. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat 

terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan masalah akan terus bertahan 

dalam usahanya meskipun banyak kesulitan dan tantangan. Dengan efikasi 

diri, kekuatan untuk usaha yang lebih besar mampu didapat. Semakin kuat 

perasaan efikasi diri dan semakin besar ketekunan, maka semakin tinggi 

kemungkinan kegiatan yang dipilih dan dilakukan dengan berhasil. 

Pengharapan yang kuat dan mantap pada individu akan mendorong untuk 

gigih dalam berupaya mencapai tujuan, walaupun mungkin belum memiliki 

pengalaman-pengalaman yang menunjang. Sebaliknya, pengharapan yang 

lemah dan ragu-ragu terhadap kemampuan diri, akan mudah digoyahkan 

oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang. Jadi Strength dapat 

dikatakan dapat mengarah pada taraf keyakinan terhadap kemampuan yang 

dimiliki mahasiswa dalam mengatasi masalah yang muncul dari 

penyelesaian tugas-tugasnya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi yang 

membentuk self-efficacy adalah tingkat (level), dimensi kekuatan (strenght), 

dan dimensi generalisasi (generality). 

c. Pembentuk Self-Efficacy  

Menurut Niu (2010), pembentuk efikasi diri adalah: 

1) Pengalaman yang Menetap 

Apabila seseorang pernah mengalami keberhasilan dimasa lalu, maka 

dapat meningkatnya efikasi dirinya. Keberhasilan yang didapatkan akan 

meningkatkan efikasi diri yang dimiliki seseorang, sedangkan kegagalan 

akan menurunkan efikasi dirinya. Apabila keberhasilan yang didapatkan 

seseorang lebih banyak karena faktor-faktor di luar dirinya, biasanya tidak 

akan membawa pengaruh terhadap peningkatan efikasi diri. Akan tetapi, 

apabila keberhasilan itu di dapat melalui hambatan yang besar dan 

merupakan hasil perjuangan sendiri, maka hal itu akan membawa pengaruh 

terhadap peningkatan efikasi diri. 

2) Pengalaman yang Individu Rasakan Sendiri 

Individu yang orang lain berhasil dalam melakukan suatu aktivitas dan 

memiliki kemampuan sebanding dapat meningkatkan efikasi dirinya. 

Pengalaman keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan 

individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Efiaksi tersebut didapat 

melalui social models yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang 

pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga melakukan modeling. 
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Namun efikasi diri yang didapat tidak akan berpengaruh bila model yang 

diamati tidak memiliki kemiripan atau berbeda dengan model. 

3) Pendapat Orang Lain 

Individu diarahkan dengan saran, nasihat, bimbingan sehingga dapat 

meningkatkan keyakinan seseorang bahwa kemampuan-kemampuan yang ia 

dimiliki dapat membantu untuk mencapai apa yang diinginkan. Informasi 

tentang kemampuan yang disampaikan secara verbal oleh seseorang yang 

berpengaruh biasanya dugunakan untuk menyakinkan seseorang bahwa ia 

mampu melakukan tugas. 

4) Kondisi Psikologis 

Seseorang akan lebih mungkin mencapai keberhasilan jika tidak 

terlalu sering mengalami keadaan yang menekan karena dapat menurunkan 

prestasinya dan menurunkan keyakinan kemampuan dirinya. Kecemasan 

dan stres yang terjadi dalam diri seseorang ketika melakukan tugas sering 

diartikan suatu kegagalan. Pada umumnya seseorang cenderung akan 

mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang tidak di warnai oleh 

ketegangan dan tidak merasakan adanya keluhan. Efikasi diri biasanya 

ditandai oleh rendahnya tingkat stres dan kecemasan sebaliknya efikasi diri 

yang rendah ditandai oleh tingkat stres dan kecemasan yang tinggi pula. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentuk self-

efficacy meliputi: pengalaman yang menetap, pengalaman yang individu 

rasakan sendiri, pendapat orang lain, dan kondisi psikologis. 
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3. Lingkungan Keluarga 

a. Pengertian Keluarga 

Pada garis besarnya keluarga dapat dibagi ke dalam dua bentuk besar 

yaitu keluarga luas (extended family) dan keluarga inti (nuclear family). 

Keluarga luas adalah satuan keluarga yang meliputi lebih dari satu generasi 

dan satu lingkungan kaum keluarga yang lebih luas daripada hanya ayah, ibu 

dan anak-anak atau dengan perkataan lain, keluarga luas merupakan 

keluarga inti ditambah dengan anggota-anggota keluarga yang lain, atau 

keluarga yang lebih dari satu generasi. Sedangkan keluarga inti dapat 

didefinisikan dengan keluarga atau kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan 

anak-anak yang belum dewasa atau belum menikah (Marini, 2014). 

b. Indikator Lingkungan Keluarga 

Menurut Hisrich, dkk (2008), lingkungan keluarga dapat 

menumbuhkan minat berwirausaha dengan indikator sebagai berikut: 

1) Keluarga dapat memberikan inspirasi dan dukungan dalam berwirausaha 

Peranan keluarga terutama orang tua dalam memberikan 

inspirasi dan menumbuhkan minat berwirausaha ditinjau dalam hal 

pekerjaan orang tua dari seorang wirausahawan, ada bukti kuat bahwa 

pengusaha cenderung memiliki orang tua wiraswasta atau wirausaha. 

Memiliki ibu atau ayah yang bekerja sendiri (berwirausaha), 

memberikan inspirasi yang kuat kepada anak untuk menjadi  pengusaha. 

Fleksibilitas dan kemandirian dari wirausahawan sudah mendarah 

daging pada usia dini.  
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2) Aktivitas dalam keluarga yang bermakna belajar kewirausahaan 

Hubungan orang tua secara keseluruhan dengan anak, terlepas 

dari apakah orang tuanya pengusaha, maupun tidak, mungkin yang 

merupakan aspek paling penting dari lingkungan keluarga anak adalah 

dalam membangun keinginan untuk aktivitas kewirausahaan dalam 

individu. Orang tua pengusaha harus mendukung dan mendorong 

kemandirian, prestasi, dan tanggung jawab. Hubungan dukungan orang 

tua (terutama ayah) tampaknya menjadi yang paling penting bagi calon 

pengusaha. Hisrich, dkk (2008), menuturkan seorang pengusaha yang 

menyatakan bahwa ayahnya begitu terkesan oleh perusahaan yang dia 

dirintisnya dan memberikan suatu contoh yang kuat/besar, sehingga 

tidak pernah terjadi kepada dia untuk pergi bekerja bagi orang lain. 

Sikap kemandirian ini sering lebih jauh ditekankan oleh ibu pengusaha.  

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah inspirasi dan 

dukungan berwirausaha dari keluarga, aktivitas dalam keluarga yang 

bermakna belajar kewirausahaan, makna yang dirasakan anak dalam 

pelaksanaan tugas di rumah, yang mendukung terbentuknya sikap dan 

berkembangnya potensi kewirausahaan dari anak dalam sebuah keluarga. 

Lingkungan keluarga dalam penelitian ini menggunakan indikator yang 

meliputi: inspirasi dan dukungan berwirausaha dari keluarga, dan aktivitas 

dalam keluarga yang bermakna belajar kewirausahaan. 

 

 



 
 

21 

 

4. Lingkungan Perguruan Tinggi  

Lingkungan perguruan tinggi adalah kesatuan ruang dalam lembaga 

pendidikan formal yang memberikan pengaruh pembentukan sikap dan 

pengembangan potensi mahasiswa (Marini, 2014). Lingkungan belajar 

menurut Saroni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat 

proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal 

utama, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial (Marini, 2014). 

Menurut Marini (2014), indikator yang digunakan untuk mengukur 

lingkungan perguruan tinggi antara lain: 

a. Kurikulum 

Kurikulum adalah a plan for learning yang merupakan unsur 

substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi yang akan disampaikan 

dosen harus diprogramkan terlebih dahulu (Djamarah, 2008). Dalam 

upaya mencetak lulusan sebagai calon wirausahawan, maka 

keberpihakan kurikulum harus tanpak nyata baik dalam strukturnya 

maupun dalam implementasinya. 

b. Program 

Setiap perguruan tinggi memiliki program pendidikan yang 

disusun guna mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi masing-

masing satuan pendidikan. Djamarah (2008), mengatakan bahwa 

program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan 

pendidikan. Program mengundang wirausahawan sebagai narasumber, 
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merupakan salah satu program yang mendukung pembelajaran 

kewirausahaan di perguruan tinggi. Membuka wawasan berwirausaha 

dapat dilakukan melalui kegiatan seperti: seminar, diskusi, mengundang 

lulusan perguruan tinggi yang berhasil, mengundang wirausahawan yang 

berada di sekitar perguruan tinggi agar menceritakan keberhasilan dan 

kegagalan yang pernah mereka alami atau mengunjungi perusahaan, 

melalui pengamatan langsung dengan pemagangan atau studi banding 

(Marini, 2014). 

c. Sarana dan Fasilitas  

Sarana dan fasilitas, merupakan salah satu komponen lingkungan 

non sosial di perguruan tinggi, yang sangat potensial untuk mendorong 

pengembangan minat dari peserta didik. Menurut Wulandari (2012), 

fasilitas yang dapat mendukung kegiatan kewirausahaan di perguruan 

tinggi antara lain koperasi mahasiswa. Fasilitas tersebut diharapkan 

mahasiswa dapat mandiri dan terdorong minatnya untuk membuka usaha 

sendiri. Pendapat ini diperkuat oleh pemikiran bahwa di lingkungan 

perguruan tinggi, kegiatan wirausaha pada mahasiswa dilakukan dalam 

wujud koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa berfungsi sebagai 

sarana pendidikan dalam upaya melatih kemampuan entrepreneurship 

mahasiswa. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan wirausaha 

seperti pembukuan pelayanan pelanggan dan aktifitas wirausaha lainnya. 

Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab, 

semangat dan disiplin yang tinggi. 
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d. Relasi dosen dengan mahasiswa 

Para dosen yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang 

simpatik, memperlihatkan suri teladan yang baik serta rajin khususnya 

dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi 

daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar mahasiswa (Syah, 2010). 

Demikian juga dalam hal menanamkan karakter wirausaha, bila dosen 

memperlihatkan keteladannya, maka mahasiswa pun akan termotivasi 

untuk mengikuti perilaku dosennya sehingga nilai-nilai kewirausahaan 

yang diajarkan akan tumbuh dalam diri mahasiswa.  

e. Relasi mahasiswa dengan mahasiswa 

Putra (2012), mengatakan bahwa dorongan teman cukup 

berpengaruh terhadap semangat berwirausaha karena kita dapat 

berdiskusi dengan bebas dibandingkan dengan orang lain. Teman biasa 

memberi dorongan, pengertian, bahkan bantuan. Penanaman jiwa 

wirausaha akan berhasil dalam lingkungan sekolah di mana dosen 

mempunyai kedekatan dengan mahasiswa, sehingga guru dapat 

mendorong terjadinya relasi yang baik antara mahasiswa yang satu 

dengan lainnya. 

f. Disiplin perguruan tinggi 

Menurut Mulyani, dkk (2010), bahwa pengembangan nilai-nilai 

kewirausahaan dalam disiplin perguruan tinggi mencakup kegiatan yang 

dilakukan baik oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen, konselor, tenaga 

administrasi etika berkomunikasi dengan mahasiwa dan menggunakan 
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fasilitas perguruan tinggi seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, 

komitmen dan budaya berwirausaha di lingkungan perguruan tinggi 

(seluruh warga perguruan tinggi melakukan aktivitas berwirausaha di 

lingkungan perguruan tinggi). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

perguruan tinggi adalah lingkungan sosial (dosen & tenaga kependidikan, 

teman-teman & budaya perguruan tinggi) dan lingkungan non sosial 

(kurikulum, program dan sarana prasarana) dalam lembaga pendidikan 

formal yang memberikan pengaruh pembentukan jiwa dan pengembangan 

potensi kewirausahaan peserta didik, lewat pembelajaran dan pengalaman 

berwirausaha yang diberikan kepada peserta didik. Lingkungan perguruan 

tinggi diukur menggunakan indikator yang meliputi: kurikulum, program, 

sarana dan fasilitas, relasi dosen dengan mahasiswa, relasi mahasiswa 

dengan mahasiswa, dan disiplin di perguruan tinggi. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Marini (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh self-efficacy, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK Kelas XII Kompetensi Keahlian Jasa Boga Se Kota Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) self-efficacy siswa termasuk dalam 

kategori sangat tinggi (mean 50,22); 2) terdapat  pengaruh positif dan 

signifikan self-efficacy terhadap minat berwirausaha (rx1y =0,440;p<0,05); 

terdapat  pengaruh positif dan signifikan  lingkungan keluarga terhadap minat 
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berwirausaha (rx2y = 0,461; p<0,05); terdapat  pengaruh positif dan signifikan 

lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha (rx3y = 0,563; p<0,05); dan 

terdapat  pengaruh positif dan signifikan self-efficacy, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha (rx123y 

=0,627). Sumbangan efektif ketiga variabel bebas secara bersama-sama 

terhadap variabel terikatnya sebesar 39,35%. 

Aprilianty (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kepribadian 

wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan, terhadap minat 

berwirausaha siswa SMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat 

berwirausaha relatif rendah (48,67%), potensi kepribadian wirausaha memberi 

pengaruh cukup berarti terhadap minat berwirausaha (27,3%), pengetahuan 

kewirausahaan berpengaruh berarti terhadap minat berwirausaha (13,7%), 

lingkungan keluarga memberi pengaruh yang berarti terhadap minat 

berwirausaha (22%). Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara potensi 

kepribadian wirausaha, pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan keluarga 

sebesar 42,2 persen terhadap minat berwirausaha. 

Candra (2019) melakukan penelitian tentang hubungan prestasi belajar 

mata kuliah bermuatan kewirausahaan dengan minat berwirausaha mahasiswa 

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga Jurusan Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 1) Rata-rata prestasi belajar mahasiswa mata kuliah 

bermuatan kewirausahaan dalam katagori Baik; 2) Rata-rata skor minat 

berwirausaha mahasiswa dalam kategori baik; 3) tidak ada hubungan yang 
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signifikan antara prestasi belajar mata kuliah bermuatan kewirausahaan dengan 

minat berwirausaha mahasiswa. 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Self-efficacy terhadap Minat Berwirausaha 

Self-efficacy merupakan salah satu faktor kepribadian yang 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Self-efficacy mempersepsikan 

kemampuan yang dimiliki seseorang. Keyakinan akan kemampuan yang 

dimiliki inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu, termasuk mendorong minat mahasiswa untuk 

berwirausaha. Jadi semakin tinggi self-efficacy seseorang maka semakin 

tinggi juga minatnya untuk berwirausaha. Di sisi lain banyak peneliti yang 

mempercayai bahwa self-efficacy terkait erat dengan pengembangan karir. 

Indarti & Rostiani (2008) mengatakan bahwa efikasi diri akan karir 

seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat pribadi seseorang 

dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan penyesuaian karir, 

termasuk pilihan untuk berwirausaha. 

Dengan demikian self-efficacy akan karir seseorang dapat menjadi 

faktor penting dalam penentuan apakah minat berwirausaha seseorang sudah 

terbentuk pada tahapan awal seseorang memulai karirnya. Sebelum suatu 

karir dijalani, maka diawali terlebih dahulu dengan munculnya minat 

terhadap karir tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Brown & Brooks 

bahwa proses memilih karir diawali dengan minat terhadap karir (Aprilianty, 
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2012). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi self-efficacy 

seseorang (sebagai wirausaha) maka semakin tinggi pula minatnya untuk 

berwirausaha. Salah satu karakteristik wirausahawan adalah memiliki ciri-

ciri percaya diri, dengan watak memiliki keyakinan termasuk self-efficacy. 

Semakin tinggi self-efficacy maka semakin tinggi pula keyakinannya akan 

keberhasilannya kelak bila menjadi wirausahawan, sehingga semakin tinggi 

juga minatnya terhadap cita-citanya menjadi wirausaha suatu saat nanti, 

yang sudah dirintis sejak masih kecil. 

2. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha        

Salah faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah 

lingkungan keluarga, karena di dalam keluarga terjadi proses pendidikan 

yang pertama dan utama. Keluarga merupakan peletak dasar pola tingkah 

laku, karakter, kemampuan, bakat dan minat, sehingga potensi yang dimiliki 

anak dapat berkembang secara optimal. Keluarga, pola pikir, dan minat 

berwirausaha dapat dikembangkan sejak anak masih kecil. Minat 

berwirausaha tersebut dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan keluarga 

yang baik, lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya minat berwirausaha bagi anak.  

3. Pengaruh Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap Minat Berwirausaha 

Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di perguruan tinggi  

bertujuan untuk membekali jiwa wirausaha bagi mahasiswa agar mampu 

mengeksplorasi dan mengembangkan bakat kewirausahaannya. Karakter 

wirausaha yang dimiliki mahasiswa juga merupakan bekal untuk bersaing 



 
 

28 

 

dalam dunia usaha. Mahasiswa dengan karakter unggul ini memiliki 

kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, menangkap 

peluang dan menjawab tantangan yang dihadapinya. 

Jiwa wirausaha juga diyakini dapat merubah orientasi pola pikir 

mahasiswa dari menjadi karyawan beralih menjadi mencari karyawan. 

Perguruan tinggi adalah tempat mencari ilmu dilanjutkan mencari pekerjaan, 

berubah menjadi perguruan tinggi tempat mencari ilmu lalu diaplikasikan di 

lapangan atau kehidupan dengan membuka lapangan kerja. Hal ini dapat 

terjadi karena pada mahasiswa yang memiliki jiwa wirausaha, maka 

mahasiswa tersebut mempunyai bekal pula untuk mulai mengarahkan cita-

citanya menjadi wirausaha sebagai pekerjaannya kelak setelah selesai 

perguruan tingginya (Marini, 2014). 

Lingkungan perguruan tinggi terdiri dari lingkungan sosial dan non 

sosial. Bila keduanya kondusif untuk menanamkan nilai-nilai 

kewirausahaan, maka mahasiswa akan memiliki jiwa kewirausahaan yang 

dapat menjadi bekal untuk mulai mengarahkan cita-citanya menjadi 

wirausaha sebagai pekerjaannya kelak setelah selesai perguruan tingginya. 

Jiwa kewirausahaan tersebut juga sangat diperlukan mahasiswa untuk 

mendukung keberhasilannya dalam belajar mengenali dan merintis usaha 

sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Jadi, semakin baik lingkungan 

perguruan tinggi, maka semakin tinggi pula minat berwirausaha calon 

lulusannya (Marini, 2014). 
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Secara deskriptif penelitian ini akan mengukur pengaruh pengaruh 

self-efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi terhadap 

minat berwirausaha, sehingga secara sederhana hubungan antara varaiabel X 

dengan Y dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

Keterangan 

  : garis regresi (pengaruh) X terhadap Y 

  : garis regresi ganda X1, X2, dan X3 terhadap Y 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoritis di atas dapat diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif self-efficacy terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. 
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2. Terdapat pengaruh positif pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT 

UNY. 

3. Terdapat pengaruh positif lingkungan perguruan tinggi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT 

UNY. 

4. Terdapat pengaruh positif self-efficacy, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan perguruan tinggi secara bersama-sama terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT 

UNY. 

 


