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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBENTUK MOTIVASI BERWIRAUSAHA
MAHASISWA PROGRAM WIRAUSAHA TINWERSMAS MATARAM

AlamsYahAb..)

Iunaidi Sagit't

Abstract

Studeruts mofiaation in entregeneurship nrtd to fu improwdin order tn ueate neta joh at least for
thefisehws. By prouiding conducioe academic atmupherc, uill stimulate studmb in thinking and acting

independently, able b opply scbnce to tle prcsperity of thenselaes wrd srcie$. So the purpose of iltis shtdy

is b defne some factors flwt formed student's motiaation cnd what tlu damittnnt f*t* to make tlwn

success as entreprmeurs By using factor malysis the rewlts slrorrcd tlwt F-ntrepruvutship Training

Program, shtdents background., inrer motioation to succes, tolerlbility of nslg wtd tla desire to exptence

u,ork.freely uEre finong tlnx factors formed the students motiaation. Thox factars expanded into 25

(t*rrty fLu) indicators which cantribute to enbeprereurship students motiaation. This study fund fluX

inner mofioation to zucces, impbmmtation of action plan, passton and optimistic, diligrnt to compleb fltztr

jobs, andhaae abusiness comrytort uxre the dominantfactors thatfirmed tfu student's motiaation

Keymrds : Motiaatian, uttrepreneurship cndinner matiaation to zuccess

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi adalah sebagai wadah untuk mengembangkan sumberdaya trurrti'<-

(mahasiswa). Mahasiswa sebagai asset bangsa nantinya akan merrjadi generasi p€nerus bang
harus dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuiran yang diharapkan. Perkembangan ti';:;
pendidikan tinggr ditandai dengan brus meningkatnya lulusan sarjana, perLingkatan Julri-
sarjana bila tidak diimbangi dengan kualitas dan relevarsi pendidikan yang memadai serta t-' ' '

disiapkan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri akan menambah rumtah lulusan vang :: -'
Erserap dipasar.

Di sisi Iain, kampus manjadi penyebab meningkatnya jumlah pengangguan sarjana : - 
=

yang mengatakan, kampus adatah pabrik pengangguran yang produktif. FIal itu dikarer.i'r-
empat faktor. Pertama, kampr:s tidak memberi jaminan atau garansi mendapa&an pek r:.--
kepada para lulusarurya. Kedua,kampus tidak memetakan (melakukan survei) kebuhrhan t=--:--:

kerja tiap tahun. Ketiga, relevansi lcurikulum kamptrs dengan dunia r:saha tidak searah. T':; -

ketimpangan dan ketidaksejajaran (mismatch) antara dunia usaha dengan kampus. rr.:-;:-
pengembangan soft skill di kampus tidak ersisematisasi dalam aktivitas akademik aa-:--
k%iatan elcstrakurikutea sehingga tidak aneh lulusan kampus tidak mampu memmuhi t':::----
dunia usaha. Tenaga kerja sarjana/diploma melimpah, Ebapi soft skillnya rendah Emplc: r- --
skill tidak ditumbuhkan dalam aktivitas akademik kampus (Eko Bani Bonnie; Juni 2m1)

Lulusan perguruan tinggi masih m€nernpatkan diri sebagai obyek dari lapangan Fe'=---
dan bukan sebagai subyek pekerjaan, dari sekitar 24L51uta iiwa porduduk lndonesta --r;-
angkatan kega117 p7 1utaiiwa, sedangkan yang bekerja hanyaT@,67 jiwa orang Berar'Ei E: ' - - .'

sekitar 7,70 Sutb orang yang menganggur atau sekitar 6,56% dari total angkaan ke5a D': - =- "

mereka yang menganggu, 492.343 orang memiliki latar belakang pendidikan pergurw: =---

') Staf Pengajar Jurusan Manajemen FE LNRAM dan MM UNRAM
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(Dutu lPS Agustus 2m2). OIeh karena itu upaya memotivasi mahasiswa/calon sarjana agar
menpdi sarjara yang siap bekerja dan berwirausaha perlu dirintis dari sekarang.

Memrrut Terry Q006328) motivasi adalah keinginan yang terdapat pada teorang individu
yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Keinginan datam diri mahasiswa
biasanya berupa pemenuhan kebutuhan yang memburhrknya 

-sehingga 
termotivasi unhrk

memenuhi kebutuhan ersebut Kebutuhan membentuk seoiang inaiviau secara Iangsung
karera sebagian mereka membentuk pikiran-pikiran dan tindakannJra.

Menurut Mc. Clelland 9{*" Tampubolon, (nffi;U2) bahwa apabila seseorang sangat
mendesak untuk memenuhi kebutuhan, maka akan memotivasi orang-hrsebut untuk Ierusatra
keras memenuhi kebuh:harurya. Tuntutan kebutuhan ini yang memotivasi seeorang untuk
melalcukan tindakan.

Untuk menumbuhkan Motivasi berwirausaha tidak hanya individu mahasiswanya yang
mendapatperhatian, yang iebih penting adalah sistem dan kelembagaan yang dapat menunpng
tu:nbuhnya suasara kewirausahaan di kampus, menumbuhkembangkan oioti'rrri wirausaha

Pudl ryI8u-an tingg akan Ercipta sumber daya manusia yang mandiri dalam berfikh dan
bertindak, mampu menerapkan ilmu pqrgetahuan untuk kesejahteraan diri dan masyarakatrya.

Universitas Mataram sebuah frrogram Wirausaha Mahasiswayang diberi
nama Pusat Pengembangan Wirausaha Mandiri (I2WM) Mahasiswa yang sebelumnyu d*u-t
C,erakan Entrepreneur Mahasiswa (Gema) Unram. Pada Tahun 2009 dan 2010 di Universitas
Mataram dikelola oleh 

_Gerakan Entrrepreneur Mahasiswa Universitas Mataram (GEMA

SRlry, sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 dibina oleh Pusat Pengembangan Wirausaha
Mandiri (P2WM) dengan totaliumlah mahasiswa sebanyak 396 orang.

Unfirk mengebahui motivasi berwirausaha mahasiswa perlu diketahui faktor-faktor yang
membentuk motivasi, dalam penelitian ini adalah progam kewirausahaan yang diikuti (*u*,

pelatihan, Kurikulurru gaya kepemimpinan pembin4 sarana prasarana), kemudian
hktor inemal individu yaitu faktor demografi (umur, Fnis kelamir; Lingkungan), faktor
keberhasilan diri, toleransi terhadap resiko dan keinginan merasakan kebebasan duf". Uut".yu

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam ini adalah sebagai berikut:
Faktor-faktor apakah yang membentuk motivasi berwirausaha mahasiswa 

-Universitas

Mataram, dan faktor apakan yang dominan membentuk motivasi berwirausaha mahasiswa
Unram.

2- IandasanTeori

Ll TeoriMotivasi

Z'1,.7 PengertianMotivasi

Motivasi adalah suatu perangsang keinginan dan daya penggerak kerrauan bekerja
georan& setiap motif mempunyai trlo* erhntu yang ingin dicapai (Flasibuan, 7W-%).
gibon, dk(1D4 mengidentifikasi dua teori motivasi yaitu bori tepuasan dan bori proses.
Teori kepuasan mempunyai pandangan atas motivasi sebagai aspek berikut
a. Menerrtukan kebutuhan yang memicu pretasi yang diinginkan, perilaku kelompok &

pribadi
b. Mampu msmwarkan imbalan yang berarti yang merrbanfu fke4a meuruaskan

kebutrhan
c. Tidak menganggap d€fisi€nsi kebutuhan seseorang akan berulang dengan pola yangteratur
21.2. Teori Motivasi HierakiKebutuhanoleh Abramam Maslow

- 
Teori motivasi yang dikerrbangkan oleh Abraham Fl Maslow (dalam Robins 2fi1;20D

pada intinya berkisar pada pendapat bahwa ranusia mernpunyai ti*a tir,gt-t atau hiqarki
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kebutuh'an, yaitu : (1), keb:tuhan fisiologikal (physiologrcal needs), sepetri : rasa lapar, ha,s,istirahat dan *x; (2) kebrrtuhan t*u r:r"""1rurutf 
"La"; [arr. irrr- arti fisik serrata, ut * t"tuptjuga menta| psikologikal dan intelektual (a) teuuturran akan kasih syang (love needs); (4)kebutu}an akan harga diri (eshm needs),'yang pada ;;;y" tercermin dalam berbagaisimbol+imbol status; dan (5) aktualisasi arrr-(*ff actualization) dalam arti brsedianyakesempatan b"gt t*TiTg untuk mengembangtan pot"*- y*,g brdapat datam dirinyasehingga berubah menjadi kemampuan nyita.

2'1.3 Teori Motivasi prestasi dari David Mc Clelland
David McClellend adalah Dfuektus Pusat Penelitian Kepribadian Universitas Flarvardseblah mempelajari,PeT",I.s yang menyangkut keberhasilan t"ur, ,,o,rormulasikan konsepkebutuhan untuk keberhasilan.-Daiis uc ctettena daram wiratno Muryk* 6cD5;7)motivasiadalah kebutuhan akan presbasi (nadfor achierrunenf) dengan isfrlahn Ach,kebutuhan akan afiliasi

ffln wurtion) denganistilah rz Afr,kebufishani* dr."* u*rlroayor prxrldengan istlah z

Pembelajaran -3g*yjri,'*, X"ffitffiffi sekitar rima p,ruh tahun yangIalu (Mc Clelland, 1961. - Dn daJamRobbins 
_2001) 

sebagai .or,iotu ia memperkenalkan bori
leb.utultan 

akan pres' ui berdasarkan pada studi empiris dari Afrika Barat dan Amerika serikat
5ebutuhT prestasi adalah ruatu-ciri iepribadian ou.,lrg. *"*p.t* hasil dari karakteristikdemografi dan faktor - faktor lingkungan.

Ada beberapa faktor yang membentuk atau melatarbelakangi timbulnya motivasiberwiransaha' BuhariAlm i Qw;lzLyaitu: 1) Personal Atkibuhs dan 2) personal EnvironmentPersonal Attributes, David Mc Clelland dalam bukunya 
-n" 

iari*ing srciery,menyatakanbahwa seorang wirausahl.ajalah seorang r,*s.*9*itti keinginan belpreshsi yang sangattinggt FIasil di L,gss **iJ*t* bahwa mourali seseorang membuka bisnisadalah 50 persen ingin- memp,-yui t"rcL*an berbisnis sendiri, 1g persen ingin memperolehuang' dan selebihnya karena hctor kesenangan, hobi tantangan atau kepuasan pribadi danmelakukan keatifitas. sementara Personal Eirironment, r-*gfi;f"^ yang rnenladi Rote Modetsberpengaruhterhadap mrnat/mohvasiberusaha. Role Modzliim iasanya melihat pada orangtua' saudartu keluarga, I*Tgu y*g hT- ftake( parnan, bibi) Eman-ternan, pa",ngan,pengusaha sukses yang didolakannya ituu r*io.lingkungan lairlmisal karena ditotasi Enpattinggalnya banyak yang berwirausaha.

LL1 Pendidikan (program Kewirausahaan di perguruan Tinggi)
Tingkat pendidikan pahg bagi para pengusaha, terutama dahm menjaga kontinuitasusahanya dan mengatasi segala-masalah y*g diddupi perlu at gk", p*didikan yang memadai.Ciputa Q0@;69) manyatakan bahwa t*rt"*riuryu *.nfung,- tiga group bisnis bidang

ProPerly di Indonesia .\ulu Group, Metopori.tal Group, arr, ciplt, Group) dengan 14 .,bukariayawan dan pekerja aipimpiniaiduk,ngoleh gurri*i*raa'yang entreprcneurial padahalmereka bukan dari keluarga entreprenzur, rir m dipat @rjadi*-1" ada ttgaalas an, yaitr: (1)kelompok usaha muda i"i.*emli*i budar mfiepreneurcldpyang kentaf (2) karena pelattnnatau tambahan pendidikan bisnis yang dibefikan, (3).k*T,1;d*# hngsung yang
{i.!enkan, 

sedangkan Buchari Alma 1iwz,o) keberanian membentuk kewirausahaandidorong oleh Iembaga pendidikan atau sefolafr, sekolah y*g-*u*b*ik* mata pelajaran
]<ewrausahaal yutg pirttit dan mernrik arp" .,#ur.!u*^ minat siswa ,ntukberwira,saha. Disimpulkan juga bahwa sebernmya kewirausahaai itu dapatdiajarkan.
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LLz Faktfi Demografi dan latar Belakang Individu
Faktor demografiyangmembentuk minat berwirausaha sepertiusia,ienis kelamirt dan latar

belakang individu seperli pendidikan memiliki porgaruh pada niat berwimusaha. Setiap
individu mempunyai usia" jr:nis kelamin lingkungn individu dan pendidikan.

ZL3 Keberhasilan diri dari berwirausaha

Lingkungan yang dinamis menyebabkan seorang entepreneur menghadapi keharusan
untuk mmyesuaikan dan mengembangkan diri agar keberhasilan dapat dicapai. Seorang
€rtrePrtneur tidak hanya mengikuti perubahan yang terjadi tapi berubah seeringkali dan
dengan cepatmemilikipemikiranyanginovatif dan berorientasipadamasa depan.

McClellend dalam Wiratnro 5995;$ mengungkapkan karakHistik wiraswastawan adalah
sebagai berikut 1). Icinginan untuk berpresbsl 2) Keinginan untuk bertanggung jawab, 3)
Preferensi kepada Resiko-resiko menengah, 4) Preferersi pada kemungkinan lertuslt S;
Rangsangan oleh umpan balik, 6) aktivitas enerjik, 7) orientasi ke masa depan, 8) KeErampilan
dalam Pengorganisasian, dan 9)Sikap brhadap uang.

224 Toleransi Akan Resiko
Dalam pengambilan keputusan pelaku bisnis atau seorang enhepreneur sebailnya

mempertimbangkan tingkat toleransi akan adanya resiko. Seorang entrepreneur dapat dikatakan
risk averse (menghindari resiko) dimana mereka hanya mau mengambil peluang tanpa resiko,
dan seorang entrepreneur dikatakan risk lover (menyukai resiko) dimana mereka mengambil
peluang dengan tingkat resiko yang ti"Sgr Kegiatan akan selalu merdliki tingkat rresiko yang
berbanding lurus dengan tingkat pengembalianya. Apabila anda menginginkan pengembalian
atau hasil yang tinggt anda iuga harus menerima tingginya tingkat resiko. Setiap individu
memiliki tingkat tolerarsi yang berbeda - beda terhadap resiko, ada yang senang dengan resiko
dengan tingkat pengembatian yang diinginkan dan ada yang takut akan resiko.

Menurut Suryana (208) seorang enteprcneur harus mampu mengambil resiko yang modera!
artinya resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak brlalu rendah. Keberanian menghadapi
resiko yang didukung komitnren yang kua! akan mendorong seorang entreprcneur untuk Erus
berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil.

225. Keinginan Merasakan Kebebasan dalam Bekerja
Kebebasan unhrk menjalankan usaha merupakan keuntungan lain bagi seorang

entrepleneur. FIasil survey dalam bisnis berskala kecil tahun 1fi menuniukkan bahwa 38% dari
oranS-orang yang meninggalkan pekerjaannya di perusahaan lain karena mereka ingin menjadi
bos atas perusahaan sendiri Beberapa entepreneur menggunakan kebebasannya unfuk
menyusun kehidupan dan perilaku keria pribadnya secara fleksibel Kenyataarurya banyak
seorang entrepreneur tidak mengutamakan fleksibiltas disatu sisi saja. Akan Etapi mereka
menghargai kebebasan dalam karir kewirausahaan, seperti mengerjakan urusffl mereka dengan
cara sendiri, mernungut laba sendiri dan mengatur jadwal sendiri

Dalam zuatu penelitian di Inggris menyatakan bahwa motivasi seseorang membuka bisnis
adalah 50% ingin mempunyai kebebasan dengan berbisnis sendirl hanya 18% menyatakan ingin
memperoleh uang dan 10% menyatakan jawaban membuka bisnis untuk kesenangan, hobi,

atau kepuasan pribadi dan melalokan kreativitas. Sedangkan penelitian di Rusia 80%
menyatakan mereka membuka bisnis karena ingin m€rradi bosdan mernperoleh otonomi serta
kemerdekaan pribadi (I.Irn1 20A4.
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3. Metode Penelitian

lenis penelitian yang digr-rnakan adalah penelitian Eksploratif, dengan lokasi di Universitas
Mataram jalan Majapahi No 62 Mataram. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah
mebdesampelsuwey.

Adapun Popoulasi dalam patetitian ini adalah Mahasiswa yang mengikuti prograrn
kewirausahaan universitas Mataram periode 2009 sampai 2012 yaitu sebanyak 3% Orung. Tehnik
pengambilan sampet dilakukan dengan cara: (1) untuk angkatan 200,2m0 dan 2011 dilalcukan
dengan cara kebetulan mengingat mereka pada waktu penetitian dilakukan sebagaian besar
sudah kembali ke daerah masing-masing karena sudah lulus dengan jumlah sampel sebanyak 50

oran& (2) sedangkan angkatan 2012 dilalukan secara sistematis dan diambil 50 rcsponden dari 6l
orang populasi., sehingga jurnlah sampel diambil sebanyak 100 orang.

Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka atau dalam bentuf
uraian, misalnya ierds kelardn. Data kuantitaif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka
atau data yang dapat dihitung misalnya usia seseorang. Terdiri dari data primer dan data
sekunder. Variabel penelitian merupakan abshalai (fenomena-fenomena kehidupan nyata 1'ang
diamati) yang diukur dengan berbagai macarn nilai untuk memberikan gambara*gambarar,
yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena.

Variabel - variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- Program Pelatihan IGwirausahaan (Xr) yang dirinci kedalam variabet Materi Pelatihan (X::
Kepemimpinan Pembina/Tutor (Xrz)Earana dan Prasarana pelatihan (Xr:), Drkun-ga:
Modal (Xra) dan Pola Pembinaan (Xrs)

- Kondisi Demogr#i (Xr) y*S didnci kedalan variabe[ Faktor Umur 0(z.r),Ienis Ke]alr;
(/ur.), Lingkungan keluarga (&:), Lingkungan bmpat Tinggal Q(2.c.), dan Pendapata:
Pencaharian keluarga (Xzs)

- Keberhasilan diri (&) yang dirinci kedalan variabel; Semangat kerja pG.r), Melaksarra-L:
Kegiatan Sesuai rencana 0Q2, Optimis dalam Tidakan 0G:.) Tekun dan tllet Dalam Bei,r=
(X oa), dan KompeEnsi dalam Bisnis (X :s)

- Toleransi akan resiko ()A) yang dirinci kedalan variabel; Berfikir ffirtang reiko 1'\.--

Tanggung Jawab (&z), Sabar dalam menghadapi masalah (&:), Tajam Melihat Pelu;::
QQa), dan Berani mencoba hat baru (Xas)

- Keinginan merasakan kebebasan dalam bekerja 0G) yang dirinci kedalan variabel {.:
memberontak QG.r.), Prakarsa dan Lrisiatif QGe), Bersikap Keras kepala (&:.), Kebebas-
Pribadi (Xs.+), danTidak Suka Diperintah pGs)

hoses analisis kualitatif ini dilakukan dalamtahapan sebagaiberikut: Pengeditan ( Edrtnu
Pemberian Kode ( Coding), Pemberian Skor ( ftoring) , dan Tabulasi flabulating)

Anafisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angla ;-
perhitungan dengan metode statistik, maka data Ersebut harus diklasifikasikan dalam katry-:-
brtentu dengan menggunakan tabeltabel tertentu. Untuk mendapa&an pertanyaan 1'arLg bi-
dalam koeioner terlebih dahulu data tersebut diuji dengan Uii Validitu dan Uji Reliabilias

Analisis data dilalarkan dengan menggunakan analisis Faktor dengan bantuan kon,pu="
paket program S[5S for Windows Release 10.00. Metode ini dipakai karena sesuai dengan hr.:--
yang ingin dicapai yaitu ingrn mengetahui faktor-faktor yang membentuk motivasi benr-irar:----
mahasiswa Universitas Mataram.

Mengingat pengukuran memakai skala likert maka agar analisis fakbr dapat dilakr; --
perlu dibuat asumsi bahwa datanya berdistribusi normal dan sekuran a trrs:.;
inbrval Menurat Malhotra $96: tAS) analisis fakor adalah merupakan salah satu ba-.:*.
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analisis statistik multivariat yang tuiuan umurmnya adalah menentukan satu atau beberapa
variabel konsep f$g aV1!n1 sebagai sumber yur,g hutur,aasi seperangkat variabel nyata.

Sedang model analisis faktor seara sisternatis ia*un ,

X = AilFl + Ai2F2+ Ai3F3 + ... + Airpm + ViUi
dimana:
Xi: VariabelStandarkei

Aij = IGefisien regrei ganda yang distandarisasi dari variabel (i) pada common facory
F=Commonfucbr

Ui: Unique faktor unul variabel (i )
Vi = Faktor unik variabel (i )
m =Jumlah dari faktor-fuktor urnun.

Faktor-frktor tunurn (F) dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel-variabel yang
dapat diamati dengan formuta sefugai fudkut

fr: Wil,Y+ Wr2X2+ Wr3X3+...+ Wrkxk
dtbzaru.'

Fi: estimasifaktorkei
wi = bobot atau koefisien nilai faktor
k =iumlah variabet

L FIasiI dan Pembahasan

IGrakerisitik reponfen r*, fo;*m;f;"Inis keramin, asal pendidikan pada
je.j*g SLTA, alamat asal pekeriaan orang tua dan tingkat pendapatan orang tua mahasiswa
yang mengikuti program kewirausakun di IGmpus universihs Mataram.

Diskripsi lenis kelamin repondery menuniukkan bahwa ,umlah responden lakilaki
mendapat persentase yang lebih tinggi yaitu 55 persen dibanding responden pei"r,pr* dengan
persentase sebesar 45 persen.

Usia reponden menggambarkan tingkat kedewasaan seseorang dalam melakukan suafu
tindakan, sebagian besar reponden berusia 20 - 25 tahun, kemudian kelompok umur di atas 25
tahyn sebanyak 3 persen. Kondisi tersebut brjadi karena dalam progru* kewirausahaan
mahasiswa dibatasi semesterny4 yaitu minimal semester 3 (dga) ru pui dengan semesbr 7
(tuiuh), dan pada umur 25 tahun keatas sebagian besar zudah luG.

Tingkat pendidikan urnrn atau khusus seseorang dapat member gambaran pola pikimya
dalam menentukan aktivitas yang sesuai dengan airir,ya informasi bahwa

""lugT besar respol{en berasal dari pendidikan Sekolah menengah urnurn jSMU;, yaitu
sebanyak % persen, selebihnya berasal dariSMA dan MAN.

Daerah atau alamat- asal responden iugu hal penting untuk diperhatikan kal€na dengan
mengetahui daerah asal akan dapat dikebahui kemandirian mahasiswa dalam berusaha
informasi menuniukan bahwa responden Erbanyak berasal dari IGbupaur lombok Barat
sebanyak 28 perssr Kota Mataram 22 persen, IGbupaHr Lombk Timur sebanyak 12 persen, dan
yang paling sedikit dari Kabupatui Sumbawa Barat

Pekerjaan mencerminkan status smial ekonomi dari keluarganya dengan mengebahur|:nis
Pekeqaan ryeorang dapat diperoleh gambaran statrs sosialnyiai-*rsyr-t t FIaJil penelitian
menuniukkan bahwa sebagian besar pekerjaan orang tua (bapak) responden beket; sebagai
Pegawai Negeri Sipil sebesar 44 orang a1rru M persen, sementara ibu responden bekerja sehgai
ibu ffi_tah ta.gga yaitu sebear 79 orang abu79 perserl Sedangkan y*g prli"S ruaiAt adalah
sebagai kalyawan perusahaarl

lurnlah penghasilan yang dipooleh dari seluruh pekerjaan yang dibkuni oleh orang tua
rcsponden akan berPeran 1uga dalam memotivasi responden urr.-tuk melalqlkan t"grturr
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berwirausaha, informasi memrnjukkan bahwa tingkat pendapatan orang tua responden palmg
banyak berada pada posisi kurang dari Rp.1.000.000 atau sebesar 38 persen. Disusul dengar.
tingkat pendapatan antara Rp2.001.000-Rp3.000.000,- sebanyak 24 persen. pendapatan perbula-..
yang paling besar di atas Rp.4.000.000 menempati urutan Erkecil sebesar 8 perserL

Bidang usaln yang Ealankan oleh mahasiswa yang mengikuti prograrn kewirausahaa:
mahasiswa Universitas Mataram meliputi bidang usaha jasa perdagangan, industri dan yu5=

pada bidang pertanian/petemakan. Untuk bidang usaha jasa meliputi usaha perryen'aa-.
perlengkapan, bimbingan belajar, perbengkelan, wamet dan lain-lain" Bidang perdaganga:
meliputi usaha assesoris / parfum, rumah makart grosir pakaian dan lain-lain. Usala bidar,.
indnstri rumah tangga meliputi usaha pembuatan jajan , sedangkan usaha bidang pertania..
pehmakan meliputi usaha budidaya holtikultura dan peEmakan unggas.

Uji Reliabilitas, F{asil penguiffi instrumen dalam studi diperoleh nilai koefisiennya 0.: -=
yang berarti hasil uji validitas ini dapat dikatakan bagus sekali dengan demikian keselurui.::
instrument koisioner rcliable, karena Elah memenuhi syarat minimal

Uji Validitas Instrumen Penelitiar! Dengan ujivaliditas ini butir butir kuisioner sernua-r.-":

valid yang dituniukan dengan interval angka 0.56 sampai dengan 0.76. Artinya kuislt:,.:
tersebut dapat dilanjutkan ke penelitian untuk dilakukan analisis data selanjutrya.

42 Diskripsi Faktor-Faktor yang Membentuk Motivasi berwirausaha Mahasiswa
Itogram Kewirausahaan, pelaksanaan progam pembinaan kewirausahaan di Univer::-.

Mataram dilalcukan secara intersif selama empat tahun terakhir, berkaitan dengan hal ter-:--:
tanggapan dari responden tergolong tinggi dengan skor raFrata 4,13.

Faktor Demografi, sebagaimana yang diungkapkan pada tinjauan pusbaka bahwa kea:= --
demografi, seperti lunur, jenis kelamin, lingkungan, nulupun pendapatan keluarga memtr.:-"
persepsi motivasi dalam berwiraruaha, persepsi mahasiswa yang mengikuti prL-rr:-
kewirausahaan di Unram. Informasi menuniukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang =-., :

umur sangat tinggi terhadap motivasi berwirausaha mahasiswa Universitas Mataram cia-:--
rata-rata 4,08 persen, untuk faktor lingkungan tergolong tinggi yaitu rata-rata 3 r- :--
pendapatan dari pencalnrian keluarga tergolong tinggi dengan rata-rata 3,7. Sementara :--.: :

Fnis kelamin Ergolong sedang dengan rab.-rata,3,67.

Faktor Keberhasila+ keberhasilan diri sebagai dasar motivasi berwirausaha, memrrrl:.-. --
bahwa mereka percaya bahwa dengan berwirausaha mereka memiliki kemungkinan lebfnr :'=.--
untuk berhasil dari pada bekerja untuk orang lain, persepsi mahasiswa yang mengikud pr:"-i*
kewirausahaan di Unram €ntang keberhasilan diri sebagai pembentuk motivasi bsrri-a"*--.
tergolong sangat tinggi untuk semua komponen pertanyaan dengan kisaran rata-rata antara =.-- -
sampai dangan4,89.

Faktor Toleransi akan Resikg setiap individu mempunyai tingkat toleransi yang Ler-:=-
beda terhadap resiko, ada yang s€nang dengan resiko dengan tingkat toleransi yang ting+ --ada yang takut dengan rcsiko, persepsi terhadap resiko berbeda-beda tergantung ;= - .

kepercayaan seseoran& kelakuan penilaian dan perasaan termasuk faktor pendu-lr-; l
Tanggapan atas bleransi akan resiko dalam memotivasi berwirausaha mahasiswa Unrarr, ::---
rata. 4,28 brgolong sangat tinggi

Kebebasan dalam Bekerja keinginan merasakan kebebasan dalam berusaha merur1.--
kzuntungan lain bagi seorang pengusaha. Beberapa individu pengusaha/calon p'eng..r---.
menggunakan kebebasannya untuk menyusun ketridupan dan perilaku kerja pnbadurva -.1-:
fleksibel Mereka kebebasan dalam berkarfu, informasi menuniukkan Lra-;,,'..

tanggapan responden dalam hal kebebasan dalam bekerja hubungarurya dengan mL-rt-, --
berwirausaha berada pada tingkatan antara sedang dan tinggi yaitu rata-rata antara 3,05 sar,:.
dengan4,07.



Alamsyah Ab dkk : Analbrb Faktor-faktor

4.3 Analisis Faktor-faktorMembentuk Mofivasi ll,lahasiswa Berwirausaha
Uii Kotelation Makik Variablyang mezrbentuk varabl lain disyaratkan agar bebas safii

sala lain agar dapat diidentifikasi peran rusing-masrng, dalam statistik a*enJistmn syarat
multikollinieritas, yang dalam tulisan ini dianalisis dmgan correlation matrix. Flasil analisis
correlatian matrix memberi informasi bahwa nilai koefisisr korelasinya kurang d-i 0AO
dinyatakan mempunyai hubungan yang lernah atau tidak teqacli multikollonieritas.

Uii KMO dan Bartlet/s Test Of Sphericity (BTS), didalam tahapan ini tujuan p€nggunaan
analisis faktor, agar dapat diketahui faktor-faktor yang membentuk motivasi mahasiswidaam
dalam berwirausaha. Untuk menjawab ini telah ditentukan 5 variabel penentu Motivasi

Ada dua hul y*8 didapat dari matrik korelasi yang merupakan persyaratan agar analisis
faktor dapat dilaksanakan. Pertam4 besaran rulatBarlett's Trr;t Sphericity.-Besaran ini nierurniukan
signifikarsi hubungan antar variabel IGdua kecukupan sampel yang dilihat dari
nilai Keiser-MeyersOklin (I(li4O). Bila nilai KMO 0,9 maka ukuran sampel aiam-tategori baik
sekali untuk ukuran sampel baik nilai KMO 0f, ukuran sampel d*g / agak baik 

"it"i 
nAO

0,2 ukuran cukup bilu-"ilui KMO 0,6 sedangkan nilai KMO di bawah O.S aianggap kurang baik
dan ditolak. FIasil penelitian menunjukan bahwa Barlett Test of spheetecity 766,155 pada signi*an
0,0000. ini berarti ada korelasi yang signifikan antar variabet nilai KMO nya s"tusu, i,OtZ, it
berarti ukuran kecukupan sampel termasuk kaEgori cukup. Dengan melihaikedua nilai Hsebut
di atas berarti analisis faktor dapat dilaniutkan.

Uji Commmalities,Uji ini memberi informasi bagaimana setiap faktor rl;1mpu
menjelaskan variasi nilainya. Diharapkan nilai extraction yang diperoleh fingg, sebagai bentuk
tingkatannya dalam memberikan variasi yang lebih tinggi atas kemampuarmya dalam
menjelaskan itemal faktor brsebuL FIasil penelitian menielaskan bahwa nital ekstrakfion
merupakan kemampuan variabelyang bersangkutan menjelaskan keterkaitan peraruya sebagai
bagran dari pembentuk motivasi berwirausaha mahasiswa Universitas Mataranr, misalnya nilai
elctraksi untuk Materi Pelatihan O6B? menuniukkan bahwa 6g9 persen variabel ersebut
Ir-p, menjelaskan keterkaitannya dengan perannya sebagai pembentuk motivasi
berwirausaha Mahasiswa Universitas Mataram.

Alalisis Eigmaalues, penentuan rumlah faktor masing-masing merupakan gabungan dari
beberapa variabel yang saling berhubungan didasarkan atas nilai eigerrvalue. Eigenvalue
merupakan peniumlahan varian nilai-nilai korelasi setiap faktor terhadap tiaptiap variabel yang
membenhrk faktor yang bersangkutan. semakin besar nilai eigorvalue satu faktor, sdakin
rcptesentatif faktor tersebut sebagai wakil dari kelompok variabel Walaupun demikian faktor
yang dipilih lebih lanjuthanya terbatas pada fakbr dengan eigenvalue di atas 1. Flasil penelitian
ini mendapatkan delapan faktor yang mempunyai eigenvalue di atas 4.12, hastl penelitian
menuniukkan bahwa nilai total Eigenoalue yang brkecil di atas 1.,00 sebesar 1,,}T2biada pada
faktor & total komulatif varians yang dapat dijelaskan ohh 8 faktor terbentuk sebesar 65F8
persen menuniukkanpengaruh yang tergolong tinggi dari25 variabelyang membentukmotivasi
mahasiswa dalam berwirausaha.

Flasil penelitian menuniukkan bahwa Fakbr I yang Erdiri atas; melaksanakan keg:iatan
sesuai rencana, optimis dalam tindakan, ekun dan ulet dalam bekerja dan kompetensi dalam
bjsnis dengan ludingfactorsebesar 3,CI9. Faktor tr yang hrdiri atas; suka membe.or,tuk, prakarsa
dan inisiatif, bersikap keras kepala, kebebasan pribadi dan tidak suka diperintah dengan loading
factor sefuar 2,976.Faktor tr terdiri atas; materi pelatihan, kepemimpinan-pembina/tutor, sararur
dan prasarana pelatihan dan pola pembinaan dengan taeding refuar 2j37.Fakbr IV Hdiri atas;

ienis kelamirt lingkungan keluarga, bmpat ti.ggul pendapatan pencaharian
kelaurga dengan badingfactor sebesar ZB0. Faktor v y*S brdni ahs umur, tanggung jawab,
tajam melihat peluang, berani mencoba hat baru dengan bading factor sebesar Leie. faktor yt
terdiri atas: berfikir tenhng resiko, sabar dalam menghadapi masalah dengan bading factor
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s€besar 1^il0. Faktor MI semangat kerja dengan lnading fackr srtfuar 1,213 dan Fakbr VI1i
duknngan modal dengan toading factor srcJrxr;ar 1,072

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa semua faktor mempunyai peran dalam
membenhrk motivasi mahasiswa untuk berwirausaha. Faktor domirnn p"rb*t k motivasai
berwirausaha mahasiswa adalah faktor I, sehingga variabel Ersebut perlu mendapat perhatian
yang intensitasnva lebih tinggi variabel brsebut brdiri atas: 1) Melakanakan Kegiatan Sesuai
rencana, 2) Optimis dalam Tidakan, 3) Tekun dan Ulet Dalam Bekerj+ dan Komfrersi dalam
Bisnis

Kondisi ini bukan berarti mengabaikan variabel lain, karena pada dasamya 25 variabel
tersebut relevan dala:n membentukan motivasi mahasiswa dalam berwirausaha di Universitas
Mataram.

Bila dilihat dari variabelyang brmasuk dalamfaktor pertama menuniukkan bahwa variabel-
variabel Ersebut merupakan rincian dari variabel utama yaitu keberhasilan diri, yang bemrt
bahwa mahasiswa yang ikut dalam progam kewiusahaan ini termotivasi djam- rangka
mempersiapkan diri menghadapi masa depan.

Flasil Penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Alrrn (2ffiq,yaitu: 1) persol;"
Attributus dan 2) Personal Enuironment. trac bHtand dalam bukunya The'Achieuing Sffiet,
rr'enyatakan bahwa seorang wirausaha adalah seorang yang memiliki keingnu:r
berprestasi/keberhasilan 

-yang-sangat 
tinggr Hasil Penelitian"di r"gg"r menjelaskan b"hrr-u

mo{rasi 
leseorang membuka bisnis adalah 50 persen ingin mempuryai kekebasan berbr-snl.

s€ndfui 18 persen -g* *grpeloleh uang dan selebihn]ra karena fr.to. k*".rr,gan, hob:
atau kepuasan pribadi dan melakukan keativitas.

5. Kesimpulan dan Saran

Seuai dengan hasil dalam penelitian ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut
1' Dari dua Puluh lima variabel y*g berasal dari pengembangan lima variabel utarr.":

merupakan pembentuk atau memberi kontribusi terhadap motivasi berwirausa-r..
mahasiswa yang ikut dalam Program Kewirausahaan Universitas Mataram.

2. Variabel yang dominan membentuk motivasi berwirausaha mahasiswa di Universib-.
Mataram adalahfaktor satu yaitra melaksanakan kegiatan sesuai rencara, optimis dala:-
tindakan, bkun dan ulet dalam bekerja, serta kompetensi dalam bisnis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilalc*aa maka sl,aran yang diberikan dalam per.relitian ur
adalah:

1. Untuk menumbuhkan_semangat mahasiswa agar memiliki motivasi yang tinggi gnt:-I.
berwirausah4 ry\a hendalmya pengelola itau pihak universitas ,iemfr.fratilr--
lngguh+ungguh bahwa mahasiswa yang dibina adalah mereka-mereka yang bet"f
betul ingrn mempersiapkan diri menghadapi masa deparurya dengan berwiraLafra.z Kemampuan para pengelola maupun pihak universitas drf"* memotivasi rnahasisrla
sangat diharapka+]<arera pengelola progar& mahasiswa maupun pihak universib-.
selalu bekerla$urut. Pemberian motivasi tidak selalu dalam Uett* aaraT fisik saja Etap:
bagaimana membangkitkan hashat berwirausaha mahasiswa sehingga mahasiswa dapa:

kepada kemauan beryerilaku atau tindakan nyab,,.
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