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ووالَّص َف َف ِإ ًريواَف َفلَّص ُق َأْل ُقْن َأْل لِإ ُق َفو
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.: (Al
Jumu’ah [10]: 28).1

1

Al-Qur’an dan Terjemahan, Surah (Al Jumu’ah [10]: 28
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Personal (X1),
Lingkungan Keluarga (X2) Peluang (X3) dan Pendapatan terhadap Minat
Berwirausaha (Y). Penelitian ini menggunakan data Primer dan skunder dengan
model Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil Uji F (uji secara simultan) dapat
disimpulkan bahwa personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha karena nilai
fhitung> ftabel atau 9,638 > 2,70 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari
level of signifikan 0,05. Karena fhitung> ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel
personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan secara bersama-sama atau
secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha.
Dari hasil pehitungan pesonal berpengaruh signifikan dengan nilai
dapat di simpulkan personal berpengaruh signifikan tehadap minat berwirausah thitung>
ttabel atau 3,972 > 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Lingkungan
keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha karena nilai t hitung>
ttabel atau -1643 > 1,984 dan nilai signifikasi yang dihasilkan 0,104 < 0,05. Peluang
berpengaruh signifikan tehadap minat berwirausaha karena nilai thitung> ttabelatau 1,993
> 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,049 < 0,05. Pendapatan berpengaruh
signifikan tehadap minat berwirausaha karena nilai thitung> ttabel atau 2,857 > 1,984 dan
nilai signifikan yang dihasilkan 0,005 < 0,05.
Yang paling dominan berpengaruh signifikan dalam minat berwirausaha adalah
variabel personal yang dikarenakan nilai thitung> ttabel atau 3,972> 1,984 dan nilai
signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dilihat dari koefisien
determinasi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama personal, lingkungan
keluarga, peluang dan pendapatan berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebesar
28,9%. Sedangkan sisanya sebesar 71,1%. Nilai minat berwirausaha dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Personal, Lingkungan Keluarga, Peluang, Pendapatan dan Minat
Berwirausaha
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Fenomena rendahnya minat pemuda Indonesia untuk berwirausaha
menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia
pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat.Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diIndonesia
pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen atau 7.24 juta orang. 2 Berbagai
upaya dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama merubah
mindset para pemuda yang selama ini hanya berminat sebagai pencari kerja
apabila kelak menyelesaikan kuliah mereka. Hal ini merupakan tantangan bagi
pihak universitas sebagai lembaga penghasil lulusan.
Minat adalah kecendrungan untuk memperhatikan dan menyukai
beberapa hal tertentu. Kegiatan yang diminati seseorang harus diperhatikan
terus menerus yang disertai dengan rasa senang, sehingga diperoleh
kepuasan. 3 Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tapi tumbuh dan
berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang memperngaruhi. Faktor yang
mempengaruhi

minat

berwirausaha

adalah

lingkungan

pendidikan,

kepribadian seseorang dan lingkungan keluarga.4

2

www.bps.go.id/getfile.php?news=970.Tgl.13April2018.Pkl.19:20
Hilgard, E.R dan Bowers, G. 2004. Theory of Learning: Century Psychology Series.
New york: National Book Foundation. Hlm 22
4
Alma.B. Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum. Bandung thn 2011. Hlm 12
3

1

2

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang berminat menjadi
wirausaha. Menurut Hazirah, salah satu faktor yang mempengaruhi minat
berwirausaha mahasiswa adalah personal dan lingkungan keluarga

5

Sedangkan menurut Rano Aditia Putra dalam jurnal penelitiannya, salah satu
faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa adalah adanya
peluang dan pendapatan.

Berdasakan wawancara yang dilakukan peneliti terdapat fenomena
yang terjadi dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
STS Jambi, ternyata yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah personal
dan peluang. Sedangkan dari penelitian sebelumnya mengatakan bahwa yang
berpengaruh terhadap minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga dan
pendapatan. Dari fenomena yang terjadi timbullah sebuah masalah, mengapa
dikalangan mahasiswa Fakultas ekonomi dan bisnis islam lingkungan keluarga
dan pendapatan tidak mempengaruhi minat berwirausaha.

5

Hazirah Amalia Ayuningtyas dan Sunny Ekawati, Jurnal, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Tarumanegara, (Jakarta:
Universitas Tarumanegara, 2015), hlm. 53-54
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Tabel 1.1
Jumlah Mahasiswa Berwirausaha di FEBI
Semester

Jumlah Mahasiswa Berwirausaha

III

45

V

18

VII

15

Total

78

Sumber : Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa mahasiswa pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam sudah cukup banyak yang berwirausaha,
terlepas dari berhasil atau belum berhasilnya usaha yang mereka lakukan.

4

Tabel 1.2
Jumlah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Tahun
(2017-2018)
Jumlah
No

Semester (S1)

1.

III

686

2.

V

405

3.

VII

296

4.

IX

322

5.

XI

13

Total

1.722

Mahasiswa

Sumber: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dari tabel 1.1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa
yang paling banyak terdpat di semester 3 sedangkan yang paling sedikit di
semester 11. Total dari semua mahasiswa FEBI semester 3 sampai
semester 11 tahun akademik 2017-2018 berjumlah 1.722.

Dari latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih jauh lagi
tentang “Pengaruh Personal, Lingkungan keluarga, Peluang, dan
Pendapatan terhadap Minat Berwiausaha” sehingga peneliti tertarik
untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : “Pengaruh

5

Personal, Lingkungan keluarga, Peluang, dan Pendapatan terhadap
Minat Berwiausaha (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Jambi)”

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana

pengaruh

personal

secara

parsial

terhadap

minat

berwirausaha pada mahasiswa ?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga secara parsial terhadap minat
berwirausaha pada mahasiswa ?
3. Bagaimana pengaruh peluang secara parsial terhadap minat berwirausaha
pada mahasiswa ?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan secara parsial terhadap minat
berwirausaha pada mahasiswa ?
5. Bagaimana pengaruh personal, lingkungan keluarga, peluang dan
pendapatan

secara simultan

terhadap minat

berwirausaha pada

mahasiswa?
6. Dari keempat variabel tersebut variabel mana yang paling dominan
mempengaruhi minat berwirausaha ?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh personal, secara parsial terhadap
minat berwirausaha mahasiswa ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan keluarga secara
parsial terhadap minat berwirausaha mahasiswa ?

6

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh peluang secara parsial terhadap
minat berwirausaha mahasiswa ?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan secara parsial
terhadap minat berwirausaha mahasiswa ?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh personal, lingkungan keluarga,
peluang dan pendapatan secara simultan terhadap minat berwirausaha
mahasiswa ?
6. Untuk mengetahui dari keempat variabel tersebut variabel mana yang
paling dominan mempengaruhi minat berwirausaha ?
D. Manfaat Penelitian
a. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak
Institut, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN
STS Jambi dalam mengembangkan kurikulum atau mata kuliah yang lebih
baik terutama berhubungan dengan kewirausahaan di masa mendatang.
b. Akademik
Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang
ekonomi, khususnya dalam bidang kewirausahaan dan dapat menjadi
bahan rujukan dalam penelitian yang lebih lanjut.

7

E. Batasan Masalah
Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam maka
penulis memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu dibatasi
ruang lingkup objek yang akan digunakan oleh sebab itu, penulis membatasi
diri hanya melakukan penelitian pada personal, lingkungan keluarga, pluang
dan pendapatan terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN STS Jambi S1 semester III, V, VII..
F. Kerangka Teori
1. Personal
Menurut Hazirah, personal berpengaruh terhadap minat berwirausaha
mahasiswa. Personal adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan
tempramen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan tempramen itu akan
terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu.
Setiap orang memiliki kecenderungan sikap yang baku, berpola, atau
konsisten, sehingga dapat menjadi ciri khas pribadinya.6
Personal yaitu menyangkut aspek kepribadian seseorang. Kepribadian
seseorang tidak sama persis dengan kepribadian oramg lain. Dengan
kepribadian yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat memikat orang lain,
orang tertarik dengan pembicaraannya, dan orang terkesima olehnya.

6

Hazirah Amalia Ayuningtyas dan Sunny Ekawati, Jurnal, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Tarumanegara, (Jakarta:
Universitas Tarumanegara, 2015), hlm. 53-54
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Wirausahawan yang memiliki kepribadian seperti ini seringkali berhasil
dalam menjalankan usahanya.7
Istilah kepribadian adalah istilah yang populer, baik dimasyarakat
umum maupun di lingkungan psikologi, walaupun istilah tersebut
sebenarnya merupakan suatu konsep yang sukar. Dalam pengertian seharihari kepribadian merupakan suatu gambaran singkat tentang riwayat hidup
seorang individu.

8

Dalam kepribadian juga mencakup daya pikir

seseorang, pengetahuan, kepandaian dan taraf pemikiran yang dimiliki
seseorang. Dalam berwirausaha daya pikir merupakan sumber dan awal
kelahiran kreasi dan temuan baru serta yang terpenting ujung tombak
kemajuan

suatu

umat.

Dalam

pandangan

al-Baghdadi,

memang

pemikiranlah yang secara sunatullah mampu membangkitkan suatu umat
sebab potensi bangkit dimiliki manusia manapun secara universal.

) :( ل هّلل عد......س ِاهم
َال ْونفُي ِا

ِا َّن هّللا َال ُي َال ِاهّلل ُي َالما ِا َال ْو ٍم َالحتَّنى ُي َال ِاهّلل ُي ْو َالما ِا

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (ArRa’d: 11)9
Menurut Al-Baghdadi, ayat ini bersifat umum, yakni siapa saja dapat
mencapai kemajuan dan kejayaan bila mereka telah mengubah sebab-sebab

7

Alma, Buchari. Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. Bandung : Alfabeta, 2010,

hlm. 79
8

Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan, Aditama, Bandung, 2006, hlm. 128.
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, hlm. 250

9

9

kemundurannya. Mengubah keadaan biar bangkit biasanya diawali dengan
merumuskan konsepsi kebangkitan.10
Mbayak Ginting dan Eko Yuliawan menyatakan bahwa kepribadian
adalah keseluruhan karakteristik diri seseorang, bisa berbentuk pikiran,
perasaan, kata hati, temperamen dan watak. Seorang wirausaha yang sukses
memiliki karakteristik kepribadian yang khusus yang membedakannya dari
orang lain.11
1.1 Karakteristik Kepribadian
a. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu
Dalam kepribadian terdapat unsur-unsur unik yang tergabung
menjadi satu dan membentuk konsistensi. Konsistensi kepribadian
akan tercermin dari cara berfikir, berpendapat dan bertingkah laku.
b. Kepribadian

menunjukan

konsistensi

berlangsung

lama

Karakteristik manusia telah terbentuk sejak masih dalam
kandungan sang ibu. Terutama kepribadian ibu akan menjadi
stimulus pertama yang akan membentuk kepribadian anak, dan
akan berlangsung hingga si anak menjadi dewasa. Lamanya waktu
itulah yang menunjukan bahwa kepribadian itu bersifat permanen
dan sulit berubah.
c. Kepribadian bisa berubah
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Meskipun kepribadian bersifat permanen dan konsisten, namun
bukan berarti tidak bisa berubah. Hal ini bisa dikarenakan adanya
perubahan motivasi, cita-cita, gaya hidup, pendapatan, lingkungan,
dan lain-lain yang mengharuskannya berubah.12
1.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepribadian
a. Faktor fisik
Faktor

fisik

yang

dipandang

memengaruhi

perkembangan

kepribadian adalah postur tubuh (langsing, gemuk, pendek, dan
tinggi), kecantikan (cantik atau tidak cantik), kesehatan (sehat atau
sakit-sakitan), keutuhan tubuh (utuh atau cacat) dan keberfungsian
organ tubuh.
b. Faktor inteligensi (kecerdasan)
Tingkat inteligensi individu dapat memengaruhi perkembangan
kepribadiannya. Individu yang inteligensinya tinggi atau normal
bisa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara
wajar, sedangkan inteligensinya yang rendah biasanya sering
mengalami hambatan atau kendala dalam menyesuiakan diri
dengan lingkungannya.
c. Faktor keluarga

12

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2000, hlm. 125.
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Suasana

atau

iklim

keluarga

sangat

penting

bagi

perkembangankepribadian anak. Seorang anak yang dibesarkan
dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis, dalam arti
orang tua memberikan curahan kasih sayang, perhatian serta
bimbingan dalam keluarganya, maka perkembangan kepribadian
anak tersebut cenderung positif. Dan sebaliknya bagi seorang anak
yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang broken home, kurang
harmonis, orang tua bersikap keras terhadap anak atau tidak
memperhatikan

nilai-nilai

agama

dalam

keluarga,

maka

perkembangan kepribadian anak cenderung akan mengalami distori
atau mengalami kelainan dalam penyesuaian dirinya.
d. Faktor kebudayaan
Setiap

kelompok

masyarakat

(bangsa,

ras/suku

bangsa)

mempunyai tradisi, adat, atau kebudayaan yang khas. Tradisi atau
kebudayaan suatu masyarakat memberikan pengaruh terhadap
kepribadian setiap anggotanya, baik yang menyangkut cara berfikir
(seperti cara memandang sesuatu) dan bersikap. Pengaruh
kebudayaan terhadap kepribadian itu dapat dilihat dari adanya
perbedaan antara masyarakat modern, yang budayanya relatif maju
(khususnya IPTEK) dengan masyarakat primitif yang budayanya

12

relatif masih sederhana seperti dalam cara makan, berpakaian,
hubungan interpersonal atau cara memandang waktu.13
Indikator pengukuran dari personal yang diambil dari penelitian Husin,
Hamid D dan Ruhana I yaitu:14
1. Harapan terhadap pekerjaan: memperoleh imbalan/kompensasi,
mencapai prestasi yang tinggi
2. Kontrak psikologis: mencapai visi dan misi perusahaan
3. Minat karyawan untuk bergabung dengan perusahaan
4. Karakteristik personal: pengalaman kerja dan kepribadian.
2. Lingkungan Keluarga
A. Pengertian Lingkungan Keluarga
Lingkungan merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat
informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga
pendidikan yang bersifat kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara,
merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang
dengan baik.15
Lingkungan

mempunyai

peran

yang

cukup

besar

dalam

perkembangan individu. Pada umunya pengaruh lingkungan bersifat pasif,

13

Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Remaja Rosdakarya, Bandung,
2000, hlm. 127.
14

Husin, Hamid Djamhur, Ika Ruhana. 2014. Pengaruh Variabel Personal, Organisasional,
Dan Non Organisasional Terhadap Komitmen Organisasional. Studi Pada Karyawan Perusahaan
PT. PLN ( Persero) APJ Malang Distribusi Jawa Timur. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya. Malang.
15
Hasbullah. 2012. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Banjarmasin: PT. Raja Girafindo Persada. Hlm
34
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dalam arti bahwa lingkungan tidak memberikan suatu paksaan kepada
individu. Lingkungan memberikan kemungkinan kemungkinan atau
kesempatan-kesempatan kepada individu. Bagaimana individu mengambil
manfaat dari kesempatan yang diberikan oleh lingkungan tergantung
kepada individu yang bersangkutan.
Buchari mengungkapkan bahwa ada pengaruh dari orang tua yang
bekerja sendiri, dan memiliki usaha sendiri memiliki kecenderung anaknya
akan menjadi pengusaha pula. Keadaan ini seringkali memberi inspirasi
pada anak sejak kecil. Anak yang memiliki orang tua seorang pengusaha
atau hidup dalam lingkungan keluarga wirausahawan akan menerima
pengetahuan pada masa-masa awal sehingga membentuk sikap dan
persepsi mengenai kepercayaan akan kemampuan berwirausaha.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan
keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan
lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku
anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat individu yang
dapat mempengaruhi sikap, dan pola pikir seseorang.
Slameto membedakan faktor-faktor keluarga menjadi 5 yaitu:16
1. Cara orang tua mendidik
Cara orang tua mendidik anak besar pengaruhnya terhadap balajar
anaknya. Di sinilah bimbingan dan penyuluhan memegang peranan yang

16

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta:
Rineka Cipta. Hlm 60

14

penting, anak/siswa yang mengalami kesukaran-kesukaran dapat ditolong
dengan memberikan bimbingan belajar yang sebaik-baiknya. Tentu saja
keterlibatan orang tua akan sangat mempengaruhi keberhasilan bimbingan
tersebut.
2. Relasi antara anggota keluarga
Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi orang
tua dengan anak. Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak,
perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga anak tersebut.
Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan
kasih sayang, disertai dengan bimbingan dan bila perlu hukumanhukuman untuk mensukseskan belajar anak sendiri.
3. Suasana rumah
Suasana rumah dimaksudkan sebagai situasi atau kejadian-kejadian
di dalam keluarga di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah
juga merupakan faktor yang penting yang tidak termasuk faktor yang
disengaja. Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan
suasana rumah yang tenang dan tentram. Di dalam suasana rumah
yang tenang dan tentram selain anak kerasan/betah tinggal di rumah,
anak juga dapat belajar dengan baik.
4. Keadaan ekonomi keluarga
Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak.
Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai
cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga miskin, kebutuhan
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pokok anak kurang terpenuhi. Walaupun tidak dapat dipungkiri
tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu
menderita akibat ekonomi keluarga yang lemah, justru keadaan yang
begitu menjadi cambuk baginya untuk belajar lebih giat dan akhirnya
sukses besar.
5. Pengertian orang tua
Anak belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. Kadangkadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib memberi
pengertian dan mendoronganya, membantu sedapat mungkin
kesulitan yang dialami anak di sekolah.
3. Peluang
Utin Nina Hermina menyatakan bahwa peluang adalah kondisi
yang mempengaruhi minat untuk menjadi wirausahawan. Hal tersebut
berarti semakin tinggi peluang maka akan semakin tinggi minat
berwirausaha.17
Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk
melakukan apa yang diinginkannya atau menjadi harapannya. Peluang
adalah kesempatan yang didapat oleh seseorang atau juga kemampuan

17

Utin Nina Hermina, dkk, Jurnal, Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan Terhadap
Minat Mahasiswa Menjadi Wirausaha Pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri
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dalam melihat sesuatu dalam perspektif yang berlainan dalam satu waktu,
seorang yang berwirausaha tentu membutuhkan peluang ini.18
Ketika memulai usaha, tentukan pula strategi yang tepat. Dalam
islam tentu saja strategi ini harus dibuat dengan cara yang fair dan tidak
merusak kepentingan orang lain. Kompetisi yang sehat juga harus
dilakukan oleh seorang muslim, bukan justru menjatuhkan dan mencari
jalan jalan yang licik dalam kompetisi suatu usaha. Dengan strategi yang
telah dibuat, maka seorang wirausahawan akan lebih siap dalam
berwirausaha. Selain itu akan lebih mudah menangkap peluang yang ada
di sekkitarnya. Dengan strategi itu pula seorang wirausahawan akan lebih
mudah dalam menjalankan usahanya.19 Sebagaimana firman Allah:
ِا هّلل ْو ِا ِا َال ِالَال ْو ِا ل ُّنل ُي ُي

ِا َالملَالا ِاا ِا َالها َال ُيا ُي ِام

َال َاللُي ًال َالا ْوم ُي

َال َال َال َالل ُي ُيم ْو َال ْو

ُي َال لَّن ِا

Artinya: "Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya.
Dan hanya kepadaNya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (Al
Mulk : 15)20
Menurut Alma, beberapa hal dalam peluang yang dapat menarik
minat untuk berwirausaha adalah adanya sumber-sumber yang bisa
dimanfaatkan, serta mengikuti latihan-latihan atau incubator.21

18

Rano Aditia Putra, Jurnal, Faktor-Faktor Penentu Minat Mahasiswa Manajemen Untuk
Berwirausaha; Studi Pada Mahasiswa Manajemen FE Universitas Negeri Padang, Padang:
Universitas Negeri Padang, 2012, hlm. 9
19
https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/usaha-menurut-islam
20
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, hlm, 563
21
Buchari Alma, Kewirausahaan: Untuk Mahasiswa dan Umum, Bandung: Alfabeta,
2009, hlm. 11
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Berwirausaha adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, manusia, maupun organisasi. Oleh karena itu,
seorang wirausahawan harus selalu jeli untuk melihat adanya kebutuhankebutuhan tersebut serta apabila ada perubahan-perubahan terhadap
kebutuhan masyarakat itu. Timbulnya kebutuhan baru atau adanya
perubahan terhadap kebutuhan yang telah ada, adalah merupakan usaha
yang dapat dieksploitasikannya secara baik dan menguntungkan. Oleh
karena itu, kesempatan atau peluang usaha akan muncul dari kebutuhan
masyarakat dan lingkungan sekitar kita.22
Adapun fakto-faktor yang mempengaruhi peluang meliputi:
a) Motivasi untuk menambah kopetensi
b) Terbukanya kesempatan
c) Memiliki ide yang belum ada dipasaran
d) Memiliki modal
4. Pendapatan
Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik
berupa

uang

maupun

barang.

23

Dalam

jurnalnya,

menyebutkanMenurut Zimmerer, Scarborough dan Wilson
wirausaha

akan

memperoleh

keuntungan

yang

Deden
menjadi

menakjubkan.
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Indriyo Gitosudarmo, Pengantar Bisnis: Edisi 2, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2008,

hlm. 6
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Berwirausaha dapat memperoleh penghasilan yang tinggi dan tidak
terbatas sesuai harapanya guna memenuhi segala keinnginanya. Besar
kecilnya penghasilan yang diterima dari berwirausaha tergantung dari hasil
kerja atau usaha yang dilakukan. Keinginan untuk memperoleh
pendapatan

tak terbatas

itulah

yang dapat

menimbulkan minat

berwirausaha. Orang-orang yang bekerja bagi dirinya sendiri memiliki
peluang empat

kali

lebih besar

untuk

menjadi

kaya

daripada

orangorangyang bekerja untuk orang lain.24
Salah satu pendorong seseorang mencari atau menciptakan
pekerjaan adalah untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi
kebutuhan hidupnya. Seseorang individu dapat memperoleh pendapatan
dengan jalan bekerja maupun dari harta benda miliknya, misalnya tanah,
mesin-mesin, rumah atau lazimnya disebut barang-barang modal, sehingga
dapat dikatakan bahwa mencapai pendapatan identik dengan menjual jasajasa atau barang yang mencakup di dalamnya. Pendapatan berarti sebagai
balas jasa atas penggunaan jenis faktor produksi.25
Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pendapatan
adalah: Modal usaha, Lama usaha, Jam kerja, dan lokasi usaha.

24

Deden Setiawan, Pengaruh Ekspektasi Pendapatan, Lingkungan Keluarga Dan
Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa
Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta), Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016
25
Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi, Tarsito, Bandung, 1979, hlm. 96-97.
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a) Modal. Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh
perusahaan atau dapat pula dimaksudkan dana yang harus tersedia untuk
membiayai operasi perusahaan.
b) Lama Usaha. Didalam menjalankan suatu usaha, lama usaha memegang
peranan penting dalam proses melakukan usaha perdagangan. Lamanya
suatu usaha dapat menimbulkan suatu pengalaman berusaha, diamana
pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah
laku.
c) Jam kerja. Kesediaan tenaga kerja untuk bekerja dengan jam kerja panjang
atau pendek adalah merupakan keputusan individu.
d) Lokasi Usaha. Merencanakan suatu usaha perlu memilih letak lokasi usaha
yang strategis untuk mudah dijangkau konsumen. Menurut Alcacer
dengan lokasi yang berdekatan dengan pesaing usaha, perusahaan dapat
melakukan strategi kompetensi total baik dalam kepemimpinan harga atau
jasa lain yang diberikan.

5. Minat Berwirusaha
Menurut penelitian Aris Subandodno minat berwirausaha adalah
kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha
yang

kemudian

mengorganisir,

mengatur,

menanggung

risiko

dan

20

mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal
dari dalam diri seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha.26

Menurut Loekmono 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. Sedangkan menurut Andi Mappiare minat merupakan perangkat
mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian,
prasangka, rasa takut dan kecenderungan- kecenderungan lain yang
mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu.27
Hurlock menyatakanbahwa minat adalah motif yang menunjukkan
arah perhatian individu kepada obyek yang menarik serta menyenangkan,
apabila individu berminat terhadap obyek atau aktivitas tertentu maka ia
akan cenderung untuk berhubungan lebih aktif dengan obyek atau aktivitas
tersebut.28
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Aris Subandono. 2007. Pengaruh Life Skill Diklat Kimia Produktif dan Prestasi
Belajar Diklat Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha pada Siswa SMK Kimia Industri
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Hazirah Amalia Ayuningtyas dan Sunny Ekawati, Jurnal, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Tarumanegara, (Jakarta:
Universitas Tarumanegara: 2015), hlm. 55
28
Deden Setiawan, Pengaruh Ekspektasi Pendapatan, Lingkungan Keluarga Dan
Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha (Studi Kasus Pada Mahasiswa
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Minat berwirausaha seseorang dapat dilihat dari dua indikator utama
yaitu seberapa kuat upaya seseorang untuk berani mencoba melakukan
aktivitas kewirausahaan dan seberapa banyak upaya yang direncanakan
seseorang untuk melakukan aktivitas kewirausahaan (seperti aktivitas
dalam mengelola waktu dan keuangan untuk tujuan berwirausaha). Yuyus
mendefinisikan entrepreneur sebagai seseorang yang memiliki kreativitas
suatu bisnis baru dengan berani menanggung risiko dan ketidakpastian
yang bertujuan untuk mencari laba dan pertumbuhan usaha berdasarkan
identifikasi peluang dan mampu mendayagunakan sumber-sumber serta
memodali peluang ini. 29 Sedangkan menurut Hendro 30 kewirausahaan
adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang agar bisa dimanfaatkan
secara optimal sehingga bisa meningkatkan taraf hidup.
Islam memberikan penjelasan terkaiat konsep tentang kewirausahaan
(entrepreneurship) , diantara keduanya mempunyai kaitan yang cukup
erat, memiliki roh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis
yang digunakan berbeda. Dalam islam digunakan istilah kerja keras,
kemandirian (biyadihi), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa
ayat Al-Quran ataupun hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang
semangat kerja keras. Bekerja keras merupakan esensi dari kewirausahaan.
Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin adalah suatu langkah nyata yang
dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), teapi harus melalui proses yang

29

Yuyus Suryana. Kewirausahaan. Jakarta: Kencana. 2013, hlm. 26
Hendro. Dasar-Dasar Kewirausahaan. Jakarta: Erlangga, 2011, hlm.30

30
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penuh dengan tantangan (risiko). Dengan kata lain, orang yang berani
melewati reziko akan memperoleh peluang rezeki yang besar. Kata rezeki
meiliki makna bersayap, rezeki sekaligus risiko.31Rasulullah bersabda:
Artinya:Nabi SAW bersabda : “Tangan diatas lebih baik daripada
tangan di bawah, mulailah orang yang wajib kamu nafkahi, sebaik-baik
sedekah dari orang yang tidak mampu(diluar kecukupan), barang siapa
yang memelihara diri (tidak meminta-minta) maka Allah akan
memeliharanya, barang siapa yang mencari kecukupn maka akan
dicukupi oleh Allah.”
Selain itu, Allah menerangkan di dalam kitab-Nya, Allah membuka
jalan-jalan untuk mencari harta, dengan cara-cara yang sesuai dengan
kehormatan dan agama. Allah telah menerangi jalan di dalam hal
tersebut.32 Dia berfirman:

َّن ِاهّلل ُي ْوم

َال ْو ًال ِا هّللم

ع َال ْو ُي ْوم ُي لَالا ٌحا أ َال ت َال ْوت َال ُي
لَال ْو َال َال

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Rabb-mu.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 198).33
Menurut Kasmir, 34 wirausaha adalah orang yang berjiwa berani
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.
Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani

31

Wijatno Serian, Pengantar Entrepreneurship, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana
Indonesia. 2009. Hlm. 29
32
https://pengusahamuslim.com/2272-ternyata-alquran-telah-mengatur-masalahekonomi.html
33
Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004
34
Kasmir. Kewirausahaan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm, 19
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memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam
kondisi tidak pasti.
Minat berwirausaha dapat diukur dengan:
a) Prestis sosial, merupakan suatu rasa penghargaan tersendiri yang
dirasakan seseorang bila melakukan salah satunya dengan
berwirausaha untuk dilihat di masyarakat ataupun diakui oleh
lingkungan sehingga menaikkan derajatnya.
b) Tantangan pribadi, merupakan suatu tantangan untuk diri sendiri
yang membuat seseorang ingin membuktikan apakah dia mampu
atau tidak melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah
dilakukan sehingga memicu dirinya untuk belajar dan mencoba.
c) Menjadi bos, adalah keinginan untuk menjadi bos suatu saat nanti
atau mendirikan usaha sendiri.
d) Inovasi, merupakan menciptakan sesuatu yang baru ataupun
mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi berbeda dari
yang lainnya.
e) Kepemimpinan, merupakan proses mempengaruhi orang lain untuk
mencapai tujuan organisasi.
f) Fleksibilitas, merupakan kelonggaran saat memiliki suatu usaha
sendiri seperti dari jam kerja yang bisa diatur sendiri.
g) Keuntungan, merupakan laba yang diperoleh dari usaha yang
dibukanya sendiri.
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G. Tinjauan Pustaka
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan mengenai
penelitian yang akan saya lakukan baik judul maupun isi diantaranya adalah
sebagai berikut:
No
1

Judul Penelitian
Faktor-faktor

Penyusun

Hasil Penelitian

yang Paulus Patria Hasil penelitian menunjukkan

Mempengaruhi Minat Aditama

bahwa:

Berwirausaha

positif ekspektasi pendapatan,

(Studi (Universitas

Terdapat

Kasus

Mahasiswa Diponegoro

lingkungan

Fakultas

Ekonomika Semarang,

pendidikan

dan

Bisnis

Undip, 2014)

Semarang).

pengaruh

keluarga

dan

kewirausahaan

terhadap minat berwirausaha.
Artinya

semakin

tinggi

pendapatan,

semakin

mendukung lingkungan keluarga
dan semakin baik pendidikan
kewirausahaan

maka

akan

semakin meningkatkan

minat

berwirausaha pada mahasiswa.
2

Pengaruh

Ekspektasi Deden

Pendapatan,

Setiawan

Hasil

ini

menunjukkan bahwa: Ekspektasi

Lingkungan Keluarga (Universitas

Pendapatan,

Dan

Keluarga,

Pendidikan Negeri

penelitian

Lingkungan
dan

Pendidikan
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Kewirausahaan

Yogyakarta,

Kewirausahaan

berpengaruh

Terhadap

Minat 2016)

positif

Berwirausaha

(Studi

Berwirausaha yang ditunjukkan

Kasus

Pada

terhadap

dengan

Minat

persamaan

regresi

Mahasiswa Akuntansi

berganda Y = 5,213 + 0,090X1

Universitas

+ 0,391X2 + 0,008X3 dengan

Negeri

Yogyakarta).

nilai positif, Fhitung17,210 >
Ftabel 2,690 dengan konstanta
sebesar 5,221 dan Adjusted R
Square sebesar 0,347 (34,7%).

3

Analisis

Pengaruh Umi

Berdasarkan hasil penelitian dan

Faktor

Motivasi, Mu’alimah

pembahasan

Lingkungan

Dan (STAIN

Motivasi,

Analisis

Faktor

Lingkungan

dan

Pengetahuan Terhadap Salatiga,

Pengetahuan berpengaruh pada

Minat

minat wirausaha mahasiswa di

Mahasiswa

Wirausaha 2015)
(Studi

KOPMA

FATAWA

STAIN

Kasus Pada Koperasi

Salatiga, maka dapat ditarik

Mahasiswa

kesimpulan

Stain

Salatiga Tahun 2014).

minat

bahwa

wirausaha

Tingkat
mahasiswa

STAIN Salatiga menunjukkan
minat yang tinggi dilihat dari
variabel motivasi, lingkungan
dan

pengetahuan

yang
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berpengaruh

positif

dan

signifikan.
4

Faktor-Faktor

Yang Tri

Berpengaruh
Terhadap

Santosa

Duta

penelitian

menunjukkan

ini

bahwa:

Faktor

Minat (Stmik Duta lingkungan keluarga, pendidikan

Berwirausaha
Mahasiswa

Djoko Hasil

Bangsa
Stmik Surakarta,
Bangsa 2016)

Surakarta

kewirausahaan,
pendapatan,
dalam
terhadap

ekspektasi
dan

kebebasan

bekerja

berpengaruh

minat

berwirausaha

mahasiswa STMIK Duta Bangsa
Surakarta baik secara parsial
maupun simultan.
5

Analisis Faktor-Faktor Yati

Hasil

yang

menunjukkan

Minat

Mempengaruhi Suhartini
Mahasiswa (Universitas

Dalam Berwiraswasta

penelitian

faktor

PGRI

senang,

Yogyakarta,

dan

2011)

terhadap

ini

bahwa

faktor-

pendapatan,

perasaan

lingkungan

keluarga,

pendidikan

berpengaruh

tumbuhnya

minat

berwiraswasta pada mahasiswa
Universitas PGRI Yogyakarta.
Dari

keempat

berpengaruh
berwiraswasta,

faktor

terhadap

yang
minat
faktor
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pendapatan

yang

memiliki

pengaruh paling tinggi.

H. Kerangka Pemikiran
Personal merupakan aspek kepribadian seseorang.Dengan kepribadian
yang dimiliki oleh seseorang, dia dapat memikat orang lain, orang tertarik
dengan pembicaraannya, dan orang terkesima olehnya. Wirausahawan yang
memiliki kepribadian seperti ini seringkali berhasil dalam menjalankan
usahanya. Faktor lain yang mempengaruhi minat berwirausaha pada
mahasiswa adalah lingkungan keluarga Semakin mendukung atau kondusif
lingkungan keluarga maka akan berpengaruh terhadap minat kewirausahaan.
Selain itu, peluang dan pendapatan juga dapat mempengaruhi minat
berwirausaha mahasiswa. Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki
seseorang untuk melakukan apa yang diinginkannya atau menjadi harapannya
sedangkan pendapatan merupakan harapan untuk memperoleh penghasilan
lebih tinggi sehingga dengan ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi maka
akan semakin meningkatkan minat berwirausaha pada mahasiswa.
Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat disusun suatu kerangka
pemikiran dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar berikut
ini:
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Tabel 1.2
Skema Kerangka Pemikiran

Personal (X1)
Lingkungan
keluarga (X2)

Minat Berwirausaha
(Y)

Peluang (X3)
Pendapatan (X4)

Keterangan:
X1

= Personal

X2

= Lingkungan Kelurga

X3

= Peluang

X4

= Pendapatan

Y

= Minat Berwirausaha

XY

= Pengaruh personal, lingkungan keluarga, peluang dan
pendapatan terhadap minat berwirausaha mahasiswa
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I. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah
diuraikan sebelumnya, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai
berikut:
Ho: Personal, Lingkungan Keluarga, Peluang dan Pendapatan Tidak
Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Ha: Personal, Lingkungan Keluarga, Peluang dan Pendapatan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN STS Jambi

BAB II
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan penelitian
Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kuantitatif-deskriptif. Metode kuantitatif adalah data dalam penelitian
berupa angka-angka. Sementara metode deskriptif adalah mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau
generalisasi.35
B. Jenis sumber dan data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpukan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian
dilakukan.36 Data primer pada penelitian ini adalah data langsung yang
diperoleh dari mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri STS Jambi
melalui teknik pengisian kuesioner.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh
organisasi yang bukan pengolahannya. Data sekunder pada penelitian
ini berupa sumber-sumber literature seperti buku, skripsi, jurnal dan

35

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2013), hal. 251
36
Ibid. Hlm 8

30

31

literatur yang berkaitan dengan penelitian dengan sumber yang dapat
dipercaya
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. 37 Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FEBI UIN Jambi semester
III, V dan VIII yang berjumlah 1.387 mahasiswa.
2. Sampel
Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya
sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan
sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi.38
Pengambilan sampel dalam metode pengambilan sampel rumus
slovin dalam banyak buku yang mencantumkan rumus untuk menentukan
ukuran sampel yang dibuat slovin khususnya dalam buku-buku metode
penelitian. Maka peneliti mengambil sampel dengan tingkat kesalahan 10%
jumlah sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin yaitu berikut.39

37

Suharyadi & Purwanto, Statistika: untuk Ekonomi Modern, Jakarta: Salemba Empat, edisi 2,
2011, Hlm 7
38

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), hal 30
M. Ma’ruf Abdullah, Metode Penelitian Kuantitatif, (yogyakarta: Aswaja Pressindo,
2015) hal 227
39
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𝒏=

𝑵
𝟏+𝑵 𝒆 ²

Keterangan
n = sampel
N = Jumlah Populasi
e = Tingkat Kesalahan / standar eror

n=
=

𝟏.𝟑𝟖𝟕
𝟏+𝟏.𝟑𝟖𝟕 𝟏𝟎% ²
𝟏.𝟑𝟖𝟕

𝟏+𝟏.𝟑𝟖𝟕(𝟎,𝟎𝟏)
𝟏.𝟑𝟖𝟕

= 𝟏+𝟏𝟑,𝟖𝟕
=

𝟏.𝟑𝟖𝟕
𝟏𝟒,𝟖𝟕

= 93,28 dibulatkan menjadi 100
Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 91,70 namun untuk
memudahkan maka dipilih 100 responden.
D. Devinisi Operasional Variabel
Variabel
Personal (X1)

Definisi

Skala

Indikator

Personal adalah keseluruhan 1.
sikap, perasaan, ekspresi, dan

Harapan

pekerjaan:

terhadap Likert
memperoleh

tempramen seseorang.
Personal yaitu menyangkut

imbalan/kompensasi,

aspek kepribadian seseorang. mencapai prestasi yang tinggi
Kepribadian seseorang tidak
sama

persis

dengan

2.

Kontrak

psikologis:
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mencapai

kepribadian orang lain.

visi

dan

misi

perusahaan
3. Minat karyawan untuk
bergabung

dengan

perusahaan
4.

Karakteristik

pengalaman

personal:

kerja

dan

kepribadian.

Lingkungan

Lingkungan keluarga adalah

Keluarga(X2)

kelompok

terkecil

dalam

1. Cara orang tua mendidik
2. Relasi

antara

Likert

anggota

masyarakat dan merupakan
lingkungan

pertama

yang

3. Suasana rumah

mempengaruhi
perkembangan dan tingkah
laku

anak.

keluarga

lingkungan terdekat individu

sikap,

dan

4. Keadaan

ekonomi

Lingkungan
merupakan

yang dapat

keluarga

keluarga
5. Pengertian orang tua

mempengaruhi
pola

pikir

seseorang.
Peluang (X3)

Peluang

merupakan

kesempatan

yang

dimiliki

1. Motivasi untuk
menambah

seseorang untuk melakukan

kopetensi

apa yang diinginkannya atau

2. Terbukanya

menjadi harapannya. Peluang

kesempatan

adalah

kesempatan

yang

didapat oleh seseorang atau

3. Memiliki ide yang
belum ada

Likert
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juga

kemampuan

melihat

dalam

sesuatu

perspektif

yang

dalam

dipasaran
4. Memiliki modal

berlainan

dalam satu waktu, seorang
yang

berwirausaha

tentu

membutuhkan peluang ini

Pendapatan

Pendapatan

adalah

(X4)

penghasilan yang diperoleh

2. Lama Usaha

seseorang baik berupa uang

3. Jam Kerja

maupun barang

4. Lokasi Usaha

Minat

Minat

berwirausaha

Berwirausaha

kecenderungan hati dalam diri

(Y)

subjek

untuk

adalah

tertarik

1. Modal

1. Memiliki rasa percaya Likert
diri
2. Disiplin dan kerja keras

menciptakan suatu usaha yang

3. Kreatif dan inovatif

kemudian

4. Jujur dan mandiri

mengorganisir,

mengatur, menanggung risiko
dan

mengembangkan usaha

yang diciptakannya tersebut.
Minat wirausaha berasal dari
dalam diri seseorang untuk
menciptakan
usaha

sebuah

bidang

Likert

5. Memiliki rasa ingin tahu
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E. Teknik Skala Pengukuran
Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.
Skala Likert dapat digunakan mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert
pada penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban:
1. Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju
2. Skor 2 untuk jawaban tidak setuju
3. Skor 3 untuk jawaban ragu-ragu
4. Skor 4 untuk jawaban setuju
5. Skor 5 untuk jawabam sangat setuju
F. Instrumen Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
adalah :
1. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan
pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap
kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan
penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi
objek penelitian tersebut.
2. Kuesioner
Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang
memungkinkan analisis mempelajari sikap, keyakinan, perilaku,
dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang
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bisa terpengaruh oleh system yang diajukan atau oleh system yang
sudah ada.40

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang
dipakai adalah angket (kuesioner). Angket (kuesioner) akan
ditujukan kepada mahasiswa FEBI UIN Jambi S1

3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik penggunaan data dengan
memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam dokumendokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Data sekunder
ini antara lain dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus
dari karangan/tulisan, buku, arsip, jurnal artikel dan sebagainya
yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi di atas.
G. Teknik analisis data
Dalam

penelitian

ini

untuk

menganalisis

data

peneliti

menggunakan program SPSS (statiscal package for the social science)
dimana uji yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
1. Uji Validitas
Arti validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen
penelitian yang digunakan.41 Setiap penelitian selalu dipertanyakan

40

41

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 19-20.

Husein Umar, Research Methods in Finance and Banking, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2000. Hlm 114
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mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat pengkur
dikatakan valid jika alat itu dipakai ntuk mengukur sesuai dengan
kegunaannya. Misalnya meter valid karena dipakai mengukur
jarak, timbangan valid karena dipakai mengukur berat, dan
sebagainya. Untuk menentukan niali r hitung, dapat dibantu dengan
program SPSS yang dinyatakan dengan nilai corrected item total
correlation. Dapat pula digunakan rumus Product Moment Karel
Pearson sebagai berikut:
𝑟=

N ∑xy − (∑X ∑Y)
N∑𝑋 2 − (∑X)2 (N∑𝑌 2 − ∑Y)2 )

𝑟 =koefisien korelasi

𝑛 =jumlah observasi/responden

𝑥 =skor pertanyaan
𝑦 =skor total.42

2. Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiyono dapat
dilakukan secara external dan internal. Secara external, pengujian
dilakukan dengan test-retest (stability),equivalent, dan gabungan
keduanya.

Secara

internal

pengujian

dilakukan

dengan

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen

42

Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 59.
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dengan teknik-teknik tertentu. Uji reliabilitas dapat dilakukan
secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai
Alpha ≥ 0,60 maka reliabel. Dengan rumus sebagai berikut:

   b2 
 k  1 

r

t
2




 (k  1) 
r = koefisien reliability instrument (cronbachalfa)
k = banyaknya butir pertanyaan

 b2 = total varians butir
 t 2 = total varians. :43
3. Uji Asumsi Klasik
Model regresi linier berganda dapat disebut sebagai model
yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data
bebas dari asumsi klasik statistic baik itu multikolinieritas, auto
korelasi, dan heteroskesdastitas.44
a. Uji Normalitas
Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah di
kumpulkan berdistribusi normal atau di ambil dari papulasi normal.
Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah data yang di
gunakan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah
data yang berdistribusi normal. Pengujian

43

di lakukan dengan

Sujarweni, Wiratna, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: PT.
Pustaka Baru, 2015), hal. 109-110.
44
Agus Tri Basuki Dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi &
Bisnis (Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews)(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada),Hlm.62
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mengunakan kurva normal propability plot, dengan ketentuan jika
titik-titik pada grafik menyebar dan berhimpit mengikuti sekitar
garis diagonal maka data yang di gunakan berdistribusi secara
normal.
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiiki kemiripan antara variabel
independen dalam satu model. Kemiripan antara variabel
indeenden akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.
c. Uji Heteroskedasitas
Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance
residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang
lain. Dan adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua
pengamatan pada model regresi.45Cara memperediksi ada tidaknya
heteroskedestitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola
gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas
jika:
a. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar
angka 0
b. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau
dibawah saja

45

Agus Tri Basuki Dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi &
Bisnis (Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews)(Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada),Hlm.63
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c. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola
bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar
kembali.
d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola
H. Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linier
berganda untuk mengetahui apakah naik dan turunnya variabel dependen
dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Dan
untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel indevenden
terhadap variabel dependent.
Regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu
variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Model
persamaan regresi linier berganda yaitu:46
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+ e
Keterangan :

46

hlm.149

Y

= Minat Berwirausaha

a

= Konstanta

b1

= Koefisien regresi dari Personal

b2

= Koefisien regresi dari Lingkungan Keluarga

b3

= Koefisien regresi dari Peluang

b4

= Koefisien regresi dari Pendapatan

Wiratna sujarweni. Spss untuk penelitian(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014),
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X1

= Personal

X2

= Lingkungan Keluarga

X3

= Peluang

X4

= Pendapatan

e

= Standar eror.

I. Uji hipotesis
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini penulis menggunakan uji
t dan uji F.
a. Uji parsial (t)
Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh
masing-masing variabel independent secara individual (parsial)
terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah:
a. Apabila thitung lebih kecil dari ttabel pada taraf signifikan 5%,
maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan
terhadap variabel dependen

Ho ditolak : thitung < ttabel

b. Apabila thitung lebih besar dari ttabel pada taraf signifikan 5%,
maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen.

Ha diterima : thitung > ttabel

42

b. Uji Simultan (Uji F)
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabelvariabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki tingkat
kelayakan yang tinggi untuk dapat menjelaskan fenomena yang
dianalisis dengan menggunakan uji F. Penelitian ini dilakukan
dengan melihat pada Anova yang membandingkan Mean Square
dari regression dan Mean Square dari residual sehingga dapat
hasil yang dinamakan Fhitung. Sebagai dasar pengambilan keputusan
dapat digunakan kriteria pengujian :
a. Apabila F hitung ≥ F tabel dan apabila tingkat signifikansi ≤ α
(0,05),

maka

variabel

independen

secara

bersama-sama

berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Apabila F hitung ≤ F tabel dan apabila tingkat signifikansi ≥ α
(0,05),
maka variabel independen secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap variabel dependen
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
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Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa
besar presentase perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa
dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen.47

Koefisiensi determinasi digunakan baik secara parsial (r)
maupun secara bersama-sama (R2) yang menyatakan besarnya
keterandalan model yang digunakan, yaitu digunakan untuk
mengukur seberapa besar variabel bebas (Xi) memberikan
kontribusi pengaruh pada variabel terikat (Yi) dari persamaan
regresi yang diperoleh. Besarnya nilai koefisien determinasi
berkisar 0 ≤ R2 ≤ 1. Apabila nilai koefisien dterminasi mendekati 1
merupakan

indikator

yang

menunjukkan

semakin

kuatnya

pengaruh perubahan variabel-variabel x terhadap perubahan
variabel Y.48

47

Purwanto SK, dan Suharyadi, Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, hlm. 514

48

Samsul Ma’arif, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi, hal 38-43

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Alamat

: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suthan Thaha Saifuddin

Jambi Jl. Arif Rahman Hakim No. 01 Telanaipura, Kota Jambi, Jambi
Telpon

: (0741) 65600, Fax. (0741) 656000

website

: febi.uinjambi.ac.id

B. Latar Belakang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Cikal bakal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah berdirinya
Program Studi Ekonomi Syariah (ES) yang berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Pendirian Nomor: In.9/R/SK/PP.009/710.A/2000 dan Program Studi Vakasi
Perbankan Syariah (DIII PBS) berdasarkan SK Pendirian Nomor: 2861 Tahun 2012
yang berafiliasi di bawah Fakultas Syariah. Selanjutnya, menindaklanjuti animo
peminat calon mahasiswa masuk pada Prodi ES dan DIII PBS, tim mengisiasi
pemisahan diri dari Fakultas Syariah menjadi Fakultas tersendiri yaitu Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam. Melalui Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 35 tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 23 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi (IAIN STS Jambi) dan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor: B/1040/M.PANRB/03/2015, tanggal 26
Maret 2015, Hal: Usulan Pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maka
Fakultas Hal: Usulan Pembentukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maka
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) berdiri di lingkungan Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS Jambi).

Selain itu, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdapat tambahan
Program Studi yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor: 111 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaran Program Studi
pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi yaitu Program Studi Perbankan Syariah (PBS), Akuntansi Syariah
(AKS) dan Manajemen Keuangan Syariah (MKS). Saat ini, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam terdiri dari empat (4) jurusan yang siap mendidik,
menyelenggarakan, memfasilitasi, mengarahkan dan meluluskan sarjana S1
yang Terdepan dan Inovatif dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan
semangat Entrepreneurship Islam 2030 dalam persaingan global di bidang
Ekonomi dan Bisnis Islam secara umum.
Melalui Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam diproyeksikan akan lahir para sarjana yang terdepan dan inovatif
sesuai dengan keilmuan yang spesifik sehingga dapat bersaing di pasar kerja
(labor market) pada pasar regional, nasional maupun internasional. Lulusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam diproyeksikan dapat menjadi sarjana yang
berkemampuan akademik, inovatif dan professional dengan bersemangatkan
Islamic entrepreneurship. Tidak hanya mendidik, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam juga melakukan dan melibatkan peserta didik dalam penelitian
dan pengabdian masyarakat berbasis integrasi keilmuan yang inovatif dengan
semangat Islamic Entrepreneurship. Dengan demikian, dimana dan kapan saja
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lulusan dapat bermanfaat dan menjadi problem solver dalam semua lini
kehidupan dan dalam upaya menciptakan keadilan kesejahraan dalam
masyarakat.49
C. Visi dan Misi
Visi :
Terdepan dan Inovatif dalam bidang ilmu ekonomi dan bisnis dengan
semangat Entrepreneurship Islam 2030.
Misi :
a) Menyediakan akses dan pemerataan pendidikan tinggi bermutu yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi dan
bisnis Islam.
b) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam ilmu
ekonomi dan bisnis Islam agar peserta didik berkemampuan akademik
dan/atau profesional yang inovatif serta memiliki jiwa Islamic
entrepreneurship.
c) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu
ekonomi dan bisnis Islam berbasis transintegrasi keilmuan yang inovatif
dengan semangat Islamic entrepreneurship.
d) Mengembangkan mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas jaringan
kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam.

49

febi.uinjambi.ac.id

47

D. Tujuan :
a) Terpenuhinya akses dan jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi
dan bisnis Islam.
b) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam ilmu ekonomi dan bisnis
Islam agar peserta didik berkemampuan akademik dan/atau profesional
yang inovatif serta memiliki semangat Islamic entrepreneurship.
c) Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat
dibidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam berbasis tranintegrasi dan
multidisipliner yang inovatif dengan semangat Islamic entrepreneurship.
d) Menghasilkan kinerja mutu tata kelola kelembagaan dan memperluas
jaringan kerjasama di bidang ilmu ekonomi dan bisnis Islam.
E. Sasaran :
a) Terpenuhinya akses dan jaminan pemerataan pendidikan tinggi bermutu
yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi
dan bisnis Islam.
b) Mendidik calon sarjana strata S1 dalam bidang ekonomi syariah,
perbankan syariah, akuntansi syariah dan manajemen keuangan syariah
menjadi lulusan yang professional, inovatif dan memiliki semangat
Islamic entrepreneurship.
c) Menghasilkan lulusan Sarjana S-1 yang berkepribadian baik, cakap dan
memiliki integritas, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidang: ekonomi
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syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah dan manajemen keuangan
syariah, mampu menerapkan kajian keislaman berbasis transintegrasi
keilmuan

serta

berlandaskan

bertanggung

etika

keilmuan,

jawab

terhadap

keislaman,

dan

pelaksanaan
semangat

tugas
Islamic

entrepreneurship.
d) Menghasilkan karya ilmiah dan karya pengabdian kepada masyarakat di
bidang: ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah dan
manajemen keuangan syariah, berbasis transintegrasi keilmuan yang
inovatif dengan semangat Islamic entrepreneurship.
F. Strategi Pencapaian
1. Untuk mencapai sasaran no. 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN STS Jambi baik secara akademik maupun administratif
melakukan berbagai strategi sebagai berikut:
a) Sosialisasi

PMB

secara

sistematis,

terprogram

dan

mempertimbangkan akses pendidikan, dan
b) Mengupayakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
merepresentasikan unsur profesi, daerah dan peminatan.
2. Untuk mencapai sasaran no, 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN STS Jambi baik secara akademik maupun administratif melakkan
berbagai strategi sebagai berikut:
a) Mendorong semua Prodi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam untuk mengembangkan diri secara inovatif menjadi
Prodi Unggulan dengan pengakuan akreditasi A dari BAN PT dan
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Pengakuan

Internasional

dengan

semangat

Islamic

entrepreneurship.
b) Mendorong dan memfasilitasi penyediaan dana untuk kegiatan
penelitian prodi dan pengabdian masyarakat yang bermutu tinggi
berbasis

transintegrasi

keilmuan

dengan

semangat

Islamic

entrepreneurship.
c) Memberikan fasilitas yang memadai bagi terselenggaranya proses
pembelajaran yang kondusif, antara lain dalam bentuk: ruangan
kelas yang ber AC, Fasilitas LCD Proyektor, Hot-spot, ruang
interaksi, perpustakaan, dan berbagai laboratorium pada setiap
program studi, dan lain-lain, dan
d) Mengusahakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain,
dalam dan luar negeri guna peningkatan kualitas pendidikan di
lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
3. Untuk mencapai sasaran nomor 3, yakni inovatif-entrepreneurship
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi menempuh
strategi sebagai berikut:
a) Inovatif-entrepreneurship dalam bidang metodologi: Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam mewajibkan diajarkannya beberapa
matakuliah di semua Prodi yang mencirikan kekhasan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Matakuliahmatakuliah tersebut dimaksudkan sebagai bekal metodologis
yang

berbasis

pada

paradigma

inovatif-entrepeneurship,
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sehingga lulusan bisa menjadi sarjana yang inovatif dan
memiliki spirit kewirausahaan yang tinggi dalam mengabdikan
ilmunya demi kemajuan peradaban bangsa.
b) Inovatif-entrepreneurship dalam bidang Penguasaan Bahasa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mewajibkan mahasiswa
untuk menguasai bahasa asing (Arab dan Inggris) sebagai
persyaratan untuk mengikuti ujian akhir (munaqasyah dan atau
ujian skripsi). Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pusat
Bahasa UIN STS Jambi dan Lembaga resmi yang disetarakan
oleh UIN STS Jambi untuk mencapai sasaran tersebut.
c) Inovatif-entrepreneurship

dalam

bidang

life

skill

dan

Kecendekiawanan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN

STS

Jambi

memiliki

life

skill

dan

perilaku

kecendekiawanan yang sangat berguna sebagai bekal dalam
berhidmat di masyarakat. Strategi pencapaian yang dilakukan
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam antara lain dalam
bentuk: pemberian fasilitas untuk kegiatan mahasiswa,
pelibatan

mahasiswa

dalam

kegiatan-kegiatan

seminar,

simposium, dan penelitian dosen, pemberian reward bagi
mahasiswa berprestasi, dan
d) Inovatif-entrepreneurship dalam bidang Teknologi Informasi;
Strategi yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
antara lain: pemberian akses penuh 24 jam kepada mahasiswa
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untuk memanfaatkan koneksi internet gratis di lingkungan
Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Mahasiswa juga
didorong untuk memanfaatakan sumber informasi yang
melimpah di internet secara cerdas untuk kepentingan riset dan
tugas-tugas perkuliahannya. Bahkan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis

Islam

menyediakan

website

e-learning

untuk

perkuliahan di dunia maya.
4. Untuk mencapai sasaran nomor 4, yakni inovatif-entrepreneurship
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menempuh strategi sebagai berikut:
a) Menerbitkan

buku

Pedoman

Penyelenggaraan

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi. Buku ini diperkuat
dengan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
b) Menerbitkan buku Pedoman Penulisan skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang diterbitkan
oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
c) Menerbitkan Kalender Akademik setiap Tahun Akademik;
d) Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Stategi Tahunan
dan Lima Tahunan, Rencana Kegiatan Anggaran Keuangan
Lembaga (RKAKL), dan;
e) Rapat Mingguan Pimpinan, Rapat Bulanan, Monitoring satu
dan tiga Bulanan untuk menunjang penulisan skripsi.
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G. Tahapan Stategi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi mempunyai strategi
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dibagi dalam tiga tahapan,
yaitu tahap pertama, kedua dan ketiga.
1. Strategi Tahap Pertama (2017-2021)
1.1 Mempertahankan mutu penyelenggaran Prodi-Prodi yang diakui secara

eksternal melalui akreditasi BAN PT dengan peringkat A.
1.2 Mempertahankan tingkat animo calon mahasiswa demi keberlangsungan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
1.3 Meningkatkan kualitas SDM tenaga dosen dan tenaga kependidikan

sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan masyarakat, dan
1.4 Memperbaharui kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan

pengguna lulusan.
2. Strategi Tahap Kedua (2022-2025)
a) Mempromosikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke dunia
Internasional agar bisa menarik minat calon mahasiswa asing.
b) Terpublikasinya karya-karya ilmiah dosen dalam jurnal ilmiah
internasional, dan
c) Menggairahkan semangat entrepreneurship dalam bidang bidang
perbankan syariah, ekonomi dan bisnis Islam, akuntansi syariah.
3. Strategi Tahap Ketiga (2026-2030)
a) Mempertahakan posisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ke dunia
Internasional agar bisa menarik minat calon mahasiswa asing.
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b) Terpublikasinya karya-karya ilmiah dosen dalam jurnal ilmiah
internasional bereputasi, dan
c) Terbentuk budaya entrepreneurship di lingkungan sivitas akademika.
H. Jurusan dan Gelar
Menghasilkan sarjana yang berkemampuan akademik, inovatif dan
professional dengan bersemangatkan Islamic entrepreneurship yang terdepan
dan inovatif:
Tabel 3.1
No

JURUSAN

GELAR AKADEMIK

GELAR

1

Ekonomi Syariah (ES)

Sarjana Ekonomi

SE.

2

Perbankan Syariah (PBS)

Sarjana Ekonomi

SE.

3

Akuntansi Syariah(AKS)

Sarjana Akuntansi

S. Akun.

4

Manajemen Keuangan Syariah Sarjana Ekonomi

SE.

(MKS)

I. Kompetensi Jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah (ES) dituntut untuk menghasilkan sarjana
yang

berkemampuan

akademik,

inovatif

dan

professional

dengan

bersemangatkan Islamic entrepreneurship dalam bidang ilmu ekonomi
syariah. Selanjutnya, Program Studi Perbankan Syariah (PBS) diproyeksikan
untuk menghasilkan sarjana yang berkemampuan akademik, inovatif dan
professional dengan bersemangatkan Islamic entrepreneurship dalam bidang
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lembaga keuangan syariah perbankan dan non-perbankan. Selain itu, Program
Studi Akuntansi Syariah (AKS) ditugaskan untuk melahirkan sarjana yang
berkemampuan akademik, inovatif dan professional dengan bersemangatkan
Islamic entrepreneurship dalam bidang ilmu akuntasi syariah dan sedangkan
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah (MKS) diproyeksikan
menghasilkan

sarjana

yang

berkemampuan

akademik,

inovatif

dan

professional dengan bersemangatkan Islamic entrepreneurship dalam bidang
ilmu manajemen
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden
Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan
kuesioner kepada 100 responden yang merupakan mahasiswa FEBI UIN
STS Jambi. Berikut ini adalah data karakteristik konsumen:
a. Karakteristik Mahasiswa Berdasarkan Semester
Tabel 4.1
Jumlah Mahasiswa Febi Persemester Responden
No
Semester
Jumlah (Orang)
Persentase (%)
1
III
25
25
2
V
45
45
3
VII
30
30
Jumlah
100
100
Sumber: (Data Primer)
Berdasarkan data tabel diatas,karakteristik mahasiswa semester III
sebanyak 25 orang atau 25%, semester V sebanyak 45 orang atau 45%,
semester VII sebanyak 30 orang atau 30%..
b. Karakteristik Mahasiswa Berdasarkan Usia
Tabel 4.2
Usia Responden
Jumlah (Orang)
75
25
100

No
1
2

Usia (Tahun)
18-20
21-23
Jumlah
Sumber: (Data Primer)
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Persentase (%)
75
25
100
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Berdasarkan data tabel diatas, usia responden penelitian 18-20
tahun sebanyak 75 orang atau 75% dan usia 21-23 tahun sebanyak 25
orang atau 25%.
c. Karakteristik Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Umur
(Tahun)
1
Laki-Laki
2
Perempuan
Jumlah
Sumber: (Data Primer)
No

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden
Jumlah
(orang)
45
55
100

Persentase
(%)
45
55
100

Berdasarkan data tabel diatas diketahui persentase terbesar
responden jenis kelamin perempuan pada Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi, lebih banyak yaitu 55%
atau 55 orang, sedangkan jenis kelamin laki-laki 45% atau 45 orang.
B. Hasil Analisis Data
1. Uji Validitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut. Pengujian untuk menentukan valid atau tidaknya
dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel. rhitung > rtabel jika
rhitung lebih besar dari rtabel maka butir pertanyaa/pernyataan tersebut
dikatakan valid.
a. P ersonal (X1)
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Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Personal (X1)
Item Pertanyaan
R Hitung
R Tabel
Keterangan
1
0,702
0,168
Valid
2
0,748
0,168
Valid
3
0,624
0,168
Valid
4
0,751
0,168
Valid
5
0,672
Valid
0,168
Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Personal (X1)
dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
b. Lingkungan Keluarga (X2)
Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Lingkungan Keluarga (X2)

Item Pertanyaan
R Hitung
1
0,779
2
0,658
3
0,605
4
0,517
5
0,648
Sumber: Hasil olah data

R Tabel
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Lingkungan
Keluarga (X2) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
c. Peluang (X3)
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Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Peluang (X3)
Item Pertanyaan
R Hitung
1
0,733
2
0,862
3
0,843
4
0,653
5
0,686
Sumber: Hasil olah data

R Tabel
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Peluang (X3)
dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
d. Pendapatan (X4)
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pendapatan (X4)
Item Pertanyaan
R Hitung
1
0,665
2
0,559
3
0,701
4
0,771
5
0,821
Sumber: Hasil olah data

R Tabel
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Pendapatan
(X4) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
e. Minat Berwirausaha (Y)
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Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Minat Berwirausaha (Y)
Item Pertanyaan
R Hitung
1
0,837
2
0,808
3
0,716
4
0,625
5
0,714
Sumber: Hasil olah data

R Tabel
0,168
0,168
0,168
0,168
0,168

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 setiap pernyataan
menghasilkan koefisien korelasi Rhitung yang lebih besar dari Rtabel. Dengan
kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pernyataan Minat
Berwirausaha (Y) dinilai semua butir pernyataan adalah valid.
2. Uji Reabilitas
Realibilitas adalah alat ukur mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan
dikatakan realibel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap
pertanyaan/pernyataan adalah konsisten. Suatu konstruk atau variabel
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.
Tabel 4.9
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas Personal
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.732
5
Sumber: Hasil Olah Data
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Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,732 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semua pernyataan dari Personal (X1) teruji reliabilitasnya sehingga
dinyatakan relibel.
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas Lingkungan Keluarga
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.630
5
Sumber: Hasil Olah Data
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,630 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semua pernyataan dari Lingkungan Keluarga (X2) teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan relibel.
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas Peluang
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.815
5
Sumber: Hasil Olah Data
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,815 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
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semua pernyataan dari Peluang (X3) teruji reliabilitasnya sehingga
dinyatakan relibel.
Tabel 4.12
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas Pendapatan
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.754
5
Sumber: Hasil Olah Data
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,754 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
semua pernyataan dari Pendapatan (X4) teruji reliabilitasnya sehingga
dinyatakan relibel.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Uji Reliabilitas Minat Berwirausaha
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.795
5
Sumber: Hasil Olah Data
Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner menghasilkan angka
Cronbac’s Alpha sebesar 0,795 > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan bahwa
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semua pernyataan dari Minat Berwirausaha (Y) teruji reliabilitasnya
sehingga dinyatakan relibel.
3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji normalitas
Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah di
kumpulkan berdistribusi normal atau di ambil dari papulasi normal.
Uji normalitas di gunakan untuk menguji apakah data yang di
gunakan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah data
yang berdistribusi normal. Pengujian

di lakukan dengan

mengunakan kurva normal propability plot, dengan ketentuan jika
titik-titik pada grafik menyebar dan berhimpit mengikuti sekitar
garis diagonal maka data yang di gunakan berdistribusi secara
normal. Berikut hasil uji nomalitas:
Gambar 4.1
kurva normal propability plot
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Berdasarkan gambar grafik normal probability plot dapat diketahui
bahwa sebaran titik-titik disekitar garis diagonal, yang berarti data tersebut
berdistribusi normal sehingga model regresi dapat dipakai untuk prediksi
probability berdasarkan masukan variabel independen
b. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya
variabel independen yang memiiki kemiripan antara variabel
independen dalam satu model. Kemiripan antara variabel independen
akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat.
Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas dalam suatu
model regresi dapat dilihat dari nilai VIF (variance residual Factor).
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apabila nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10 (variance inflation factor)
mengindikasikan terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolineritas
dapat di lihat hasilnya sebagaiberikut:
Tabel 4.14
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model

Tolerance

1

VIF

Personal

.335

2.983

Lingkungan Keluarga

.979

1.022

Peluang

.427

2.341

Pendapatan

.327

3.060

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Dari hasil penelitian pada tabel 4.14 terlihat bahwa nilai
tolerance dan VIF menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel
independen yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 dan tidak
ada satu nilai tolerance variabel independen yang memenuhi nilai
tolerance yaitu kurang dari 0,1 yang berati tidak terjadi
multikolinieritas.
c. Uji Heteroskedasitas
Heteroskedasitas menguji terjadinya perbedaan variance residual
suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Dan
adanya

ketidaksamaan

pengamatan

pada

varian

model

dari

residual

regresi.Cara

untuk

memperediksi

semua
ada
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tidaknyaheteroskedestitas pada suatu model dapat dilihat dengan
pola

gambar

scatterplot,

regresi

yang

tidak

terjadi

heteroskedastistas jika:
1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar
angka 0
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau
dibawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola
bergelombang

melebar

kemudian

menyempit

dan

melebar kembali.Penyebaran titik-titik data tidak berpola
Hasil uji heterokedesitas dapat di lihat sebagai berikut:
Gambar 4.2
Hasil Uji Hetero Kedesitas
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Dari gambar grafik scatterplot diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu
Y, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut juga
homokedastisitas karena variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap.
4. Hasil Regresi Linear Berganda
Metode analisis data yang digunakan dalam penenitian ini adalah
analisis regresi linier berganda. Tujuannya yaitu untuk menguji hubungan
sekaligus pengaruh dari variabel bebas (independent variable) terhadap
variable terikat (dependent variable) yang dipilih oleh penelitian. Untuk
mengetahui apakah hubungan itu positif atau negatif ditentukan oleh
koefisien arah regresi yang berlambangkan huruf b jika b positif maka
hubungannya positif pula. Artinya, semakin naik (tinggi) nilai X, semakin
tinggi pula nilai Y. Demikian pula sebaliknya.
Tabel 4.15
Hasil Pengujian Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients

Model
1

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

.721

2.730

Personal

.204

.130

-.076

Peluang
Pendapatan

Lingkungan
Keluarga

Beta

T

Sig.

.264

.792

.162

1.567

.120

.122

-.038

-.622

.536

.305

.110

.254

2.779

.007

.556

.124

.469

4.486

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha
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Y=  + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 3X4 +e
Y= 0,721+0,204 (X1) + -0,076 (X2) + 0,305 (X3) + 0,556 (X4) + e
Persamaan regresi linier tersebut dapat di interpresikan sebagai berikut:
a. Nilai konstanta () sebesar 0,721 menunjukkan bahwa jika variabel
personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan dianggap konstan
atau sama dengan nol (0) terhadap minat berwirausaha adalah sebesar
0,721
b. Koefisien Regresi Personal (X1) sebesar 0,204 menyatakan bahwa
Variabel personal terdapat hubungan positif dengan nilai minat
berwirausaha. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan personal sebesar
satu satuan akan menyebabkan kenaikan nilai minat berwiraausaha sebesar
0,204.
c. Koefisien Regresi lingkungan keluarga (X2) sebesar -0,076 menyatakan
bahwa Variabel lingkungan keluarga terdapat hubungan negatif dengan
nilai minat berwirausaha. Hal ini menunjukan bahwa setiap lingkungan
keluarga sebesar satu satuan akan menyebabkan penurunan nilai minat
berwirausaha sebesar -0,076
d. Koefisien Regresi Peluang (X3) sebesar 0,305 menyatakan bahwa Variabel
peluang terdapat hubungan positif dengan nilai minat berwirausaha. Hal
ini menunjukan bahwa setiap kenaikan peluang sebesar satu satuan akan
menyebabkan kenaikan nilai minat berwirausaha sebesar 0,305
e. Koefisien Regresi Pendapatan (X4) sebesar 0,556 menyatakan bahwa
Variabel pendapatan terdapat hubungan positif dengan nilai minat
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berwirausaha. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan pendapatan
sebesar satu satuan akan menyebabkan kenaikan nilai minat berwirausaha
sebesar 0,556

5. Uji hipotesis
a. Uji Parsial (T)
Hasil uji T dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel
secara individual (parsial) variabel-variabel independen (personal,
lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan) terhadap variabel
dependen (minat berwirausaha) atau menguji signifikan konstanta dan
variabel dependen. Hasil perhitungan uji T dapat dikemukakan pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.16
Hasil pengujian uji T
Coefficientsa
Standardize
d
Coefficients

Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

.721

2.730

Personal

.204

.130

-.076

Peluang
Pendapatan

Lingkungan
Keluarga

Beta

T

Sig.

.264

.792

.162

1.567

.120

.122

-.038

-.622

.536

.305

.110

.254

2.779

.007

.556

.124

.469

4.486

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel
independen (personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan)
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terhadap variabel dependen (minat berwirausaha) dapat dilihat dari nilai
signifikan setiap variabel.
1.

Dari hasil perhitungan tabel 4.16, personal tidak berpengaruh
signifikan tehadap minat berwirausaha karena nilai thitung > ttabel atau
1,576> 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,120> 0,05.
Maka hal ini berarti bahwa variabel personal tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat berwirausaha.

2.

Dari hasil perhitungan data tabel 4.16, lingkungan keluarga tidak
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha karena nilai
thitung > ttabel atau -0,622> 1,984 dan nilai signifikasi yang dihasilkan
0,536< 0,05. Maka hal ini berarti bahwa variabel lingkungan
keluarga mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap
minat berwirausaha.

3.

Dari hasil perhitungan tabel 4.16, peluang berpengaruh signifikan
tehadap minat berwirausaha karena nilai thitung > ttabel atau 2,779>
1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,007< 0,05. Maka hal
ini berarti bahwa variabel peluang berpengaruh signifikan terhadap
minat berwirausaha.

4.

Dari hasil perhitungan tabel 4.16, pendapatan berpengaruh
signifikan tehadap minat berwirausaha karena nilai thitung > ttabel atau
4,486> 1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000< 0,05.
Maka hal ini berarti bahwa variabel pendapatan berpengaruh
signifikan terhadap minat berwirausaha.
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b. Uji Simultan (F)
Uji F dimaksud untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
independen (personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan)
secara simultan atau sama-sama terhadap variabel dependen (minat
berwirausaha). Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.17
Hasil pengujian Uji F
ANOVAb
Sum of
Squares

Model
1

Df

Mean Square

Regression

610.147

4

152.537

Residual

313.293

95

3.298

Total

923.440

99

F
46.254

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Lingkungan Keluarga, Peluang, Personal
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.17, diketahui bahwa personal,
lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan secara bersama berpengaruh
signifikan terhadap minat berwirausaha karena fhitung> ftabel atau 46,254 >
2,70 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari level of
signifikan 0,05. Karena fhitung> ftabel maka hal ini berarti bahwa variabel
personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan secara bersamasama atau secara simultan berpengaruh terhadap minat berwirausaha pada
mahasiswa FEBI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
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c. Koefisien determinasi (R Square)
Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya
variabel independen (personal, lingkungan keluarga, peluang dan
pendapatan) terhadap variabel dependen (minat berwirausaha).
Tabel 4.18
Hasil Pengujian Uji R Square
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
a

.813

Adjusted R
Square

.661

Std. Error of the
Estimate

.646

1.81599

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Lingkungan Keluarga, Peluang,
Personal
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Berdasarkan tabel diatas diperoleh besarnya R square (R2)
adalah 0,661. Hasil ini menunjukkan bahwa

6,61% menunjukkan

bahwa variabel personal (X1), lingkungan keluarga (X2), peluang (X3)
pendapatan (X4) terhadap variabel minat berwirausaha (Y) sebesar
6,61%. Sedangkan sisanya 93,39% nilai minat berwirausaha
dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
Adapun variabel yang paling dominan berpengaruh signifikan
dalam minat berwirausaha adalah variabel

pendapatan

yang

dikarenakan nilai thitung> ttabel atau 4,486> 1,984 dan nilai signifikan
yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
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C. Pembahasan
1. Pengaruh Personal Terhadap Minat Berwirausaha
Berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian
ini, maka dijelaskan hal-hal berikut:
Personal adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan tempramen
seseorang. Personal yaitu menyangkut aspek kepribadian seseorang.
Kepribadian seseorang tidak sama persis dengan kepribadian orang lain.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Hazirah yang menyatakan
bahwa personal berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi oleh
para responden yang menyatakan personal pada minat berwirausaha pada
mahasiswa FEBI tergolong baik meliputi 5 indikator yaitu Harapan
terhadap pekerjaan: memperoleh imbalan/kompensasi, mencapai prestasi
yang tinggi, kontrak psikologis: mencapai visi dan misi perusahaan, minat
karyawan untuk bergabung dengan perusahaan, karakteristik personal:
pengalaman kerja dan kepribadian. Maka tercipta hasil tabel 4.16
diperoleh nilai thitung untuk variabel personal sebesar 1,567 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,120 lebih besar dari 0,05 serta nilai koefisien
personal 0,204 yang menyatakan bahwa personal tidak berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap minat berwirausaha berarti dapat diterima
atau terbukti kebenarannya dan mendukung penelitian sebelumnya.

2. Pengaruh lingkungan keluarga Terhadap Minat Berwirausaha
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Lingkungan keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat
dan merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan
dan tingkah laku anak. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan
terdekat individu yang dapat mempengaruhi sikap, dan pola pikir
seseorang.
Hasil penelitian

ini sesuai dengan pendapat Buchari yang

menyatakan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap
minat berwirausaha.
Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi
oleh para responden yang menyatakan lingkungan keluarga pada minat
berwirausaha pada mahasiswa FEBI tergolong baik meliputi 5 indikator
yaitu cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana
rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua. Maka tercipta
hasil tabel 4.16 diperoleh nilai thitung untuk variabel lingkunan keluarga
sebesar -0,622 dengan nilai signifikansi sebesar 0,536 lebih kecil dari 0,05
serta nilai koefisien lingkungan keluarga -0,076 yang menyatakan bahwa
lingkungan keluarga tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap
minat berwirausaha berarti tidak dapat diterima atau tidak terbukti
kebenarannya dan tidak mendukung penelitian sebelumnya.
3. Pengaruh Peluang Terhadap Minat Berwirausaha
Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk
melakukan apa yang diinginkannya atau menjadi harapannya. Peluang
adalah kesempatan yang didapat oleh seseorang atau juga kemampuan
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dalam melihat sesuatu dalam perspektif yang berlainan dalam satu waktu,
seorang yang berwirausaha tentu membutuhkan peluang ini.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Utin Nina Hermina yang
menyatakan bahwa peluang berpengaruh signifikan terhadap minat
berwirausaha.
Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi
oleh para responden yang menyatakan peluang pada minat berwirausaha di
pada mahasiswa FEBI tergolong baik meliputi 4 indikator yaitu motivasi
untuk menambah kopetensi, terbukanya kesempatan, memiliki ide yang
belum

ada dipasaran, memiliki modal. Maka tercipta hasil tabel 4.16

diperoleh nilai thitung untuk variabel peluang sebesar 2,779 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien peluang
0,305 yang menyatakan bahwa peluang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap minat berwirausaha berarti dapat diterima atau terbukti
kebenarannya dan mendukung penelitian sebelumnya.
4. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Berwirausaha
Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik
berupa uang maupun barang.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Paulus Putra Aditama
yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap
minat berwirausaha.
Hasil pengujian yang dilakukan berdasarkan kuisioner yang diisi
oleh para responden yang menyatakan peluang pada minat berwirausaha di
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pada mahasiswa FEBI tergolong baik meliputi 4 indikator yaitu modal,
lama usaha, jam kerja, lokasi usaha. Maka tercipta hasil tabel 4.16
diperoleh nilai thitung untuk variabel pendapatan sebesar 4,486 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 serta nilai koefisien
pendapatan 0,556 yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap minat berwirausaha berarti dapat diterima atau
terbukti kebenarannya dan mendukung penelitian sebelumnya.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan pada pengujian personal, lingkungan kelurga, peluang dan
pendapatan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam.
1. Hasil Pengujian secara parsial (Uji T) untuk keempat variabel personal,
lingkungan

keluarga,

peluang

dan

pendapatan

terhadap

minat

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dapat
di simpulkan personal tidak berpengaruh signifikan tehadap minat
berwirausaha karena nilai thitung> ttabel atau 1,576 > 1,984 dan nilai
signifikan yang dihasilkan 0,120 > 0,05. Maka hal ini berarti bahwa
variabel

personal

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

minat

berwirausaha.
2. 1. Hasil Pengujian secara parsial (Uji T) untuk keempat variabel personal,
lingkungan

keluarga,

peluang

dan

pendapatan

terhadap

minat

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dapat
di simpulkan lingkungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap
minat berwirausaha karena nilai thitung> ttabel atau -0,622 > 1,984 dan nilai
signifikasi yang dihasilkan 0,536 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa
variabel lingkungan keluarga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap minat berwirausaha.
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3. Hasil Pengujian secara parsial (Uji T) untuk keempat variabel personal,
lingkungan

keluarga,

peluang

dan

pendapatan

terhadap

minat

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dapat
di simpulkan peluang berpengaruh signifikan tehadap minat berwirausaha
karena nilai thitung> ttabelatau 2,779 > 1,984 dan nilai signifikan yang
dihasilkan 0,007 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa variabel peluang
berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
4. Hasil Pengujian secara parsial (Uji T) untuk keempat variabel personal,
lingkungan

keluarga,

peluang

dan

pendapatan

terhadap

minat

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dapat
di simpulkan pendapatan berpengaruh signifikan tehadap minat
berwirausaha

karena nilai thitung> ttabel atau 4,486 > 1,984 dan nilai

signifikan yang dihasilkan 0,000 < 0,05. Maka hal ini berarti bahwa
variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
5. Berdasarkan hasil Uji F (uji secara simultan) dapat disimpulkan bahwa
personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan secara bersamasama berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha karena
nilai fhitung> ftabel atau 46,254 > 2,70 nilai signifikan yang dihasilkan 0,000
lebih kecil dari level of signifikan 0,05. Karena fhitung> ftabel maka hal ini
berarti bahwa variabel personal, lingkungan keluarga, peluang dan
pendapatan secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh
terhadap minat berwirausaha.
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6. Yang paling dominan berpengaruh signifikan dalam minat berwirausaha
adalah variabel pendapatan yang dikarenakan nilai thitung> ttabel atau 4,486>
1,984 dan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 lebih kecil dari 0,05.
Dilihat dari koefisien determinasi dapat diketahui bahwa secara bersamasama personal, lingkungan keluarga, peluang dan pendapatan berpengaruh
terhadap minat berwirausaha sebesar 6,61%. Sedangkan sisanya sebesar
93,39%. Nilai minat berwirausaha dipengaruhi oleh variabel lainnya yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang
diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan dengan
faktor-yang mempengaruhi keputusan pembelian.
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak terkait
sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan minat berwirausaha.
2. Bagi akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian
selanjutnya dalam melakukan penelitian berkaitan dengan minat
berwirausaha meskipun penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan
masih banyak kekurangan.
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LAMPIRAN

Lampiran I

KUESIONER PENELITIAN
Assalamu’alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua
Teman – teman yang saya hormati,
Saya adalah Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang PENGARUH PERSONAL,
LINGKUNGAN KELUARGA, PELUANG DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT
BERWIRAUSAHA ( Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
STS Jambi)

Salam,
Lita Arnila
1. Identitas Responden
a. Nama

:

b. Semester

:

c. Umur

:

d. Jenis Kelamin

: ( )Laki-laki

( )Perempuan

2. Petunjuk Pengisian
Pada setiap item kuesioner, tunjukkan seberapa jauh teman-teman sangat
setuju terhadap pernyataan. Berilah tanda check list () pada salah satu pilihan
jawaban sesuai dengan pemahaman dari teman-teman untuk jawaban:
STS

= Sangat Tidak Setuju

TS

= Tidak Setuju

S

= Setuju

SS

= Sangat Setuju

KS

= Kurang Setuju

A. Personal (X1)
Personal adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan tempramen seseorang.
Personal yaitu menyangkut aspek kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang tidak
sama persis dengan kepribadian orang lain.
Skala Ukur
No

Pernyataaan
STS

1

S

KS

TS

SS

Jika saya mempunyai usaha saya akan memberikan
imbalan/kompensasi

kepada karyawan saya

yang

memiliki prestasi.
2

Jika saya mempunyai usaha saya akan mencapai tujuan
dari usaha saya tersebut.

3

Jika saya mempunyai usaha saya akan menarik minat
seseorang untuk bekerja di usaha saya.

4

Saya bekerja di tempat-tempat yang berbeda untuk
mendapatkan pengalaman pekerjaan dan menemukan
jatidiri.
5 Saya sering mengikuti pelatihan kewirausahawan untuk
menambah penglaman.

B. Lingkungan Keluarga (X2)
. Kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan lingkungan pertama yang
mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku anak. Lingkungan keluarga merupakan
lingkungan terdekat individu yang dapat mempengaruhi sikap, dan pola pikir seseorang.
Skala Ukur
No

Pernyataaan
STS

1

Dengan didikan orang tua saya, saya termotivasi untuk
menjadi wirausahawan.

2

Orang tua mendukung cita-cita dan harapan saya dimasa

S

KS

TS

SS

akan datang untuk berwirausaha.
3

Anggota keluarga memberikan dukungan kepada saya
untuk belajar pentingnya berwirausaha.

4

Saya

ingin

berwirausaha

untuk

membantu

perekonomian keluarga.
5

Orang

tua

saya

mengerti

bahwa

saya

ingin

berwirausaha.

C. Peluang (X3)
Peluang merupakan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan apa yang
diinginkannya atau menjadi harapannya. Peluang adalah kesempatan yang didapat oleh
seseorang atau juga kemampuan dalam melihat sesuatu dalam perspektif yang berlainan
dalam satu waktu, seorang yang berwirausaha tentu membutuhkan peluang ini

Skala Ukur
No

Pernyataaan
STS

1

Dengan berwirausaha membuat saya termotivasi untuk
menambah kopetensi diri.

2

Dengan terbukanya kesempatan membuat saya lebih
muda untuk berwirausaha.

3

Jika saya berwirausaha saya harus memiliki ide-ide
yang belum ada dipasaran.

4

Jika saya ingin berwirausaha saya harus memiliki
modal.

5

Dengan adanya modal membuat saya lebih mudah untuk
menyalurkan ide-ide saya untuk berwirausaha.

S

KS

TS

SS

D. Pendapatan (X4)
Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik berupa uang maupun
barang.
Skala Ukur
No

Pernyataaan
STS

1

S

KS

TS

SS

Jika saya memiliki modal yang besar saya akan
mendapatkan keuntungan yang besar.

2

Lamanya usah tidak menjamin besarnya pendapatan.

3

Dengan usaha yang lama membuat pendapata usaha
tersebut semakin meningkat.

4

Lamanya jam kerja membuat pendapatan semakin
meningkat.

5

Lokasi usaha yang strategis sangat mempengaruhi
pendapatan usaha.

E. Minat Berwirausaha (Y)
Minat berwirausaha adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik
menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko
dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal dari
dalam diri seseorang untuk menciptakan sebuah bidang usaha.
Skala Ukur
No

Pernyataaan
STS

1

Dengan kepercayaan diri yang saya miliki saya
memberanikan diri untuk berwirausaha.

2

Dalam berwirausaha saya harus di siplin dan kerja keras

3

Agar usaha saya berkembang saya harus kreatif dan

S

KS

TS

SS

inovatif.
4

Berwirausaha saya harus menerapkan kejujuran dan bisa
mandiri.

5

\

Saya memiliki Keingintahuan tentang berwirausaha.

Lampiran II

A. Uji Reabilitas
1. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Personal (X1)
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.732
5
2. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Lingkungan Keluarga (X2)
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.630
5
3. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Peluang (X3)
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
.815

N of
Items
5

4. Hasil Pengujian Uji Realibilitas Pendapatan (X4)
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.754
5
5. Hasil Pengujian Uji Realiabilitas Minat Berwirausaha (Y)
Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
.795
5

B. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

2. Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Collinearity Statistics
Model
1

Tolerance

VIF

Personal

.335

2.983

Lingkungan Keluarga

.979

1.022

Peluang

.427

2.341

Pendapatan

.327

3.060

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha
3. Uji Heteroskedastisitas

C. Regeresi Linier Berganda
Coefficients

Model
1

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

.721

2.730

Personal

.204

.130

-.076

Peluang
Pendapatan

Lingkungan Keluarga

T

Sig.

.264

.792

.162

1.567

.120

.122

-.038

-.622

.536

.305

.110

.254

2.779

.007

.556

.124

.469

4.486

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

D. Uji T
Coefficients

Model
1

a

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

Beta

(Constant)

.721

2.730

Personal

.204

.130

-.076

Peluang
Pendapatan

Lingkungan Keluarga

T

Sig.

.264

.792

.162

1.567

.120

.122

-.038

-.622

.536

.305

.110

.254

2.779

.007

.556

.124

.469

4.486

.000

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

E. Uji F
b

ANOVA
Model
1

Sum of Squares

Df

Mean Square

Regression

610.147

4

152.537

Residual

313.293

95

3.298

Total

923.440

99

F
46.254

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Lingkungan Keluarga, Peluang, Personal
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Sig.
.000

a

F. Uji R Square
b

Model Summary

Std. Error of the
Model
1

R

R Square
.813

a

Adjusted R Square

.661

.646

Estimate
1.81599

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Lingkungan Keluarga, Peluang, Personal
b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha

Lampiran III
Dokumentasi

CURICULUM VITAE

A. Identitas Diri
Nama

: Lita Arnila

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/Tgl Lahir

: Jambi 5 Mei 1995

Nim

: SES 141363

Alamat

: Kota Jambi

Nama Ayah

: Jumanto

Nama Ibu

: Darti Haryuni

Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta
Alamat Orang Tua

: Sarolangun

B. Riwayat Hidup
No Pendidikan

Tahun

Alamat

1

SD Negeri 42 Pekan Gedang

2001-2007

Batang Asai

2

MTS Da’arul Singkut

2007-2010

Singkut

3

SMK Negeri 4 Sarolangun

2010-2013

Sarolangun

4

UIN STS JAMBI

2014-sekarang

Jambi

