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ABSTRAK 

Minat berwirausaha tidak akan tercapai tanpa adanya peran serta mahasiswa 

dengan sikap, motivasi dan mental wirausaha yang baik. Hal ini membuktikan 

bahwa mahasiswa sebagai sumber daya manusia akan menentukan maju 

mundurnya wirausaha agar dapat bersaing dengan wirausaha lainnya. Agar 

mahasiswa dapat mencapai minat berwirausaha seperti yang diharapkan, maka 

mahasiswa harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa. 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sikap, 

motivasi dan mental wirausaha terhadap minat berwirausaha mahasiswa prodi 

manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri baik secara parsial maupun secara 

simultan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey, dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif.  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi 

manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri angkatan 2012 sejumlah 384 

mahasiswa dan yang menjadi sampel penelitian sejumlah 77 mahasiswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penyebaran kuisioner dan 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS versi 20. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap minat berwirausaha, sedangkan motivasi dan mental wirausaha 

berpengaruh signifikan baik secara parsial terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa prodi manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sikap, motivasi 

dan mental wirausaha berpengaruh signifikan secara simultan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa prodi manajemen Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

 

Kata Kunci : sikap, motivasi, mental, minat berwirausaha. 
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I. LATAR BELAKANG 

Realitas bahwa sangat tingginya 

angka pengangguran yang semakin 

memprihatinkan dan sangat terbatasnya 

lapangan pekerjaan yang ada, nampak-

nya masih belum mampu menggugah 

mahasiswa untuk mengubah orientasi-

nya. Dengan adanya pendidikan kewi-

rausahaan diharapkan menjadikan ma-

hasiswa menjadi sarjana yang mampu 

hidup mandiri, berkreasi, memanfaatkan 

sains dan teknologi serta seni yang telah 

dipelajarinya 

Setiap orang memiliki keinginan 

untuk melakukan suatu hal tanpa ada-

nya paksaan dari orang lain. Tidak 

semua orang memiliki keinginan yang 

sama dalam melakukan hal/kegiatan 

tersebut. Hal tersebut merupakan sedikit 

gambaran mengenai minat. Djaali 

(2013: 121) mendefinisikan minat seba-

gai rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh. Minat bisa dilihat dari 

perasaan senang, perasaan tertarik, ke-

mauan dan kesadaran diri seseorang ter-

sebut. Untuk meningkatkan minat ber-

wirausaha mahasiswa ada beberapa fak-

tor yang berpengaruh yaitu, sikap, moti-

vasi dan mental kewirausahaan maha-

siswa tersebut. 

Azwar (2013:5) mendefinisikan 

“Sikap sebagai suatu pola perilaku, 

tendesi, atau kesiapan antisipatif, pre-

disposisi untuk menyesuaikan diri da-

lam situasi sosial, atau secara sederha-

na, sikap adalah respon terhadap stimuli 

sosial yang telah terkondisikan”. 

Menurut Uno (2008:1), “Motivasi 

adalah dorongan dasar yang mengge-

rakkan seseorang bertingkah laku. Do-

rongan ini berada pada diri seseorang 

yang menggerakkan untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan dorongan 

dalam dirinya”. Jadi, semakin besar 

motivasi yang dimiliki seseorang, maka 

akan semakin besar pula usaha untuk 

mewujudkan tujuannya. 

Sikap dan motivasi merupakan 

penunjang minat berwirausaha, tetapi 

selain itu ada faktor lain yang juga 

dapat menunjang minat berwirausaha 

mahasiswa yaitu mental kewirausahaan. 

Mental kewirausahaan yaitu sikap sese-

orang dalam berperilaku. Manusia yang 

bermental wirausaha mempunyai ke-

mampuan keras untuk mencapai tujuan 

dan kebutuhan hidupnya (Setiadi, 2010: 

155). 

Penelitian ini akan menyoroti 

permasalahan minat berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Nusan-

tara PGRI Kediri angkatan 2012/2013. 

Kenyataannya yang terjadi minat berwi-

rausaha mahasiswa masih tergolong 
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rendah. Dari data tahun 2014 di Fakul-

tas Ekonomi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri terdapat 244 mahasiswa 

yang lulus beserta jenjang karir yang 

dipilih mahasiswa tersebut. Jenjang 

karir sebagai PNS 37 mahasiswa, pega-

wai Bank 85 mahasiswa, industri 50 

mahasiswa, instansi lain 60 mahasiswa, 

wirausaha 12 mahasiswa (sumber: Kan-

tor Fakultas Ekonomi Universitas Nu-

santara PGRI Kediri). 

Berpijak pada uraian latar bela-

kang diatas, penulis melakukan peneliti-

an dengan judul “Analisis Sikap, Moti-

vasi dan Mental Wirausaha Terha-

dap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Prodi Manajemen Universitas Nusan-

tara PGRI Kediri”. 

 

II. METODE 

A. Teknik dan Pendekatan Penelitian 

1. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang di-

gunakan adalah penelitian des-

kriptif kuantitatif. Teknik tersebut 

digunakan dengan tujuan untuk 

mengetahui hubungan antara vari-

abel bebas, sikap, motivasi dan 

mental terhadap variabel terikat, 

Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Prodi Manajemen Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

 

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Alasan 

menggunakan pendekatan kuanti-

tatif karena penelitian ini dilaku-

kan untuk menjelaskan hubungan 

antara variabel sikap, motivasi 

dan mental terhadap minat berwi-

rausaha. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah di kampus 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

yang berada di Jl. KH. Ahmad 

Dahlan 76 Kediri. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama 2 bulan, mulai 

dari bulan Mei s/d Juni 2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa prodi 

manajemen Universitas Nusantara 

PGRI Kediri angkatan 2012/2013 

yaitu 384 mahasiswa. 

2. Sampel 

Untuk memudahkan peneli-

tian maka jumlah sampel ditetap-

kan sebanyak 77 mahasiswa. Tek-

nik yang digunakan dalam peneli-

tian ini adalah teknik random 

sampling. 
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D. Teknik Analisis Data 

Karena penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan sebab 

akibat (pengaruh) antar variabel 

maka teknik analisis data yang di-

gunakan adalah analisis regresi 

dengan persamaan regresi sebagai 

berikut: 

Y = a+b1 .X1 + b2 .X2 +b3 . X3 

Keterangan : 

Y   = Minat Berwirausaha 

X1   = Sikap 

X2   = Motivasi 

X3   = Mental 

a, b1, b2, b3  = Koefisien variabel 

 

PEMBAHASAN 

Tabel 4.10  

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6.221 1.797 
 

Sikap 
Wirausaha 

-.042 .098 -.027 

Motivasi 
Wirausaha 

.674 .106 .515 

Mental 
Wirausaha 

.548 .107 .419 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

Sumber : Data diolah dari program spss 20 

 

Tabel 4.12  

Hasil Uji t 

Coefficients 

Model t Sig. Collinearity 
Statistics 

Toler
ance 

VIF 

1 

(Constant) 3.461 .001   

Sikap Wirausaha -.434 .666 .977 1.023 

Motivasi Wirausaha 6.336 .000 .570 1.755 

Mental Wirausaha 5.119 .000 .561 1.782 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

 

Tabel 4.13  

Hasil Uji F 

ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 155.502 3 51.834 64.342 .000
b
 

Residual 58.809 73 .806 
  

Total 214.312 76 
   

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 
b. Predictors: (Constant), Mental Wirausaha, Sikap Wirausaha, 
Motivasi Wirausaha 

 

1. Pengaruh Sikap terhadap Minat 

Berwirausaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengu-

jian menggunakan analisis Uji t (parsi-

al) atau individu menunjukkan sikap 

(X1) secara parsial atau individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa prodi 

Manajemen Universitas Nusantara 

PGRI Kediri.  

2. Pengaruh Motivasi terhadap Minat 

Berwirausaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengu-

jian menggunakan analisis uji t (parsial) 

atau individu menunjukkan motivasi 

(X2) secara parsial berpengaruh signify-

kan terhadap minat berwirausaha maha-

siswa prodi manajemen Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

3. Pengaruh Mental terhadap Minat 

Berwirausaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengu-

jian menggunakan analisis uji t (parsial) 

atau individumental (X3) secara parsial 
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berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa prodi manaje-

men Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 

4. Pengaruh Sikap, Motivasi dan Men-

tal terhadap Minat Berwirausaha 

Berdasarkan hasil penelitian dan peng-

ujian menggunakan analisis uji t (simul-

tan) menunjukkan nilai sig = 0,000< 

0,05 yang artinya H0 ditolak dan hipote-

sis alternative H1 diterima, dapat dika-

takan bahwa sikap, motivasi dan mental 

secara simultan (serempak) berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti tentang “Analisis Sikap, 

Moti-vasi dan Mental Wirausaha Terha-

dap Minat Berwirausaha Mahasiswa Prodi 

Manajemen Universitas Nusan-tara PGRI 

Kediri”. Dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Tidak ada pengaruh secara signifikan 

antara sikap terhadap minat berwira-

usaha mahasiswa prodi manajemen 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

2. Terdapat pengaruh secara signifikan 

antara motivasi terhadap minat berwi-

rausaha mahasiswa prodi manajemen 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

3. Terdapat pengaruh secara signifikan 

antara mental wirausaha terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa prodi 

manajemen Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. 

4. Secara simultan terdapat pengaruh 

secara signifikan antara sikap, motivasi 

dan mental wirausaha terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa prodi manaje-

men Universitas Nusantara PGRI 

Kediri. 
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