
55 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengaruh program 

mahasiswa wirausaha (PMW) terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan membagikan 

kuesioner kepada 116 orang sampel yaitu mahasiswa yang mengajukan proposal 

Business Plan program mahasiswa wirausaha tahun 2013. Hasil dari kuesioner 

tersebut berupa data yang akan dianalisis dan di olah secara manual menggunakan 

rumus-rumus statistik.  Hasil dari analisis dan pembahasan pada bab ini 

diharapkan dapat memberikan informasi dan akan menjawab permasalahan yang 

di angkat dalam rumusan masalah. 

 

4.1  Analisis Deskriptif 

 Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan program yang sudah 

berjalan selama 6 (enam) tahun oleh Politeknik Negeri Sriwijaya, sehingga untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh program mahasiswa wirausaha terhadap minat  

wirausaha mahasiswa di Politeknik Negeri Sriwijaya. Adapun deskripsi jawaban 

tentang  program mahasiswa wirauaha adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1   

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai program mahasiswa wirausaha 

berdasarkan indikator Mahasiswa Wirausaha dan Unit Bisnis 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya bisa meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan kewirausahaan 

saya dalam program ini. 

27 78 11 - - 

 Persentase (%) 23% 67% 9,5% - - 

2 Saya bisa mengembangkan  

unit bisnis ke jangkauan pasar 

serta meningkatkan omzet 

dan asset. 

16 84 16 - - 

 Persentase (%) 14% 72% 14% - - 
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3 Melalui unit bisnis ini saya 

bisa meningkatkan jumlah 

dan kualitas tenaga kerja 

20 78 18 - - 

 Persentase (%) 17% 67% 16% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 

 Dilihat dari pernyataan nomor satu sebanyak 23% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya sangat setuju bahwa saya bisa meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kewirausahaan saya dalam program ini, sedangkan persentase yang 

sama  yakni 67% setuju, 9,5% ragu-ragu, dengan pernyataan tersebut. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui program mahasiswa wirausaha ini 

mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan.  

 Berdasarkan pernyataan nomor dua sebanyak 16 mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya dengan persentase 14% sangat setuju bahwa saya bisa 

mengembangkan unit bisnis ke jangkaun pasar serta meningkatkan omzet dan 

asset. Sedangkan persentase sebesar 72% menyatakan  setuju, dan 14% ragu-ragu 

dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui 

program ini mahasiswa dapat mengembangkan unit bisnis ke jangkauan pasar 

serta dapat meningkatkan omzet dan asset usaha.  

 Dilihat dari indikator mahasiswa wirausaha dan unit bisnis sebanyak 20 

orang dengan persentase 17% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya sangat 

setuju bahwa melalui unit bisnis ini saya bisa meningkatkan jumlah dan kualitas 

tenaga kerja, sedangkan sebanyak 67% menyatakan setuju ,serta 16% menyatakan 

ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa dapat meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kerja melalui program 

wirausaha ini.  
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Tabel 4.2 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai program mahasiswa wirausaha 

berdasarkan indikator Model Pendidikan Kewirausahaaan 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Melalui program ini saya bisa 

mengikuti pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan. 

24 84 8 - - 

 Persentase (%) 20,7% 72,4% 6,9% - - 

2 Adanya keterlibatan berbagai 

pihak yang relevan dan 

mendukung dalam 

pelaksanaan program 

23 82 7 4 - 

 Persentase (%) 20% 71% 6% 3,4% - 

3 Program ini membentuk dan 

mengembangkan model 

pendidikan kewirausahaan di 

Perguruan Tinggi 

18 84 14 - - 

 

 

 Persentase (%) 15,5% 72,4% 12,1% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 

 Dilihat dari indikator lembaga pengelola kewirausahaan perguruan tinggi 

sebanyak 24 orang dengan persentase 20,7% mahasiswa Politeknik Negeri 

Sriwijaya menyatakan sangat setuju bahwa melalui program ini saya bisa 

mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Sedangkan sebanyak 72,4% 

menyatakan setuju dan 6,9% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa bisa mengikuti 

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan melalui program wirausaha ini 

 Berdasarkan pernyataan nomor dua sebanyak 20% atau 23 orang 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang sangat setuju bahwa adanya 

keterlibatan berbagai pihak yang relevan dan mendukung dalam pelaksanaan 

program. Sedangkan sebanyak 71% menyatakan setuju, 6% ragu-ragu, dan 3,4% 

menyatakan tidak setuju dengan program tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penting adanya keterlibatan berbagai pihak yang relevan dan 

mendukung dalam pelaksanaan program.  
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 Pernyataan bahwa program ini membentuk dan mengembangkan model 

pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi, sebanyak 15,5% mahasiswa 

Politeknik Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju Sedangkan sebanyak 

72,4% menyatakan setuju, dan 12,1% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan 

tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa program ini dapat 

membentuk dan mengembangkan pendidikan kewirausahaan yang ada di 

Perguruan Tinggi.  

 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai program mahasiswa wirausaha 

berdasarkan indikator Lembaga Pengelola Kewirausahaan Perguruan 

Tinggi  

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Lembaga pengelola 

memperhatikan  unit bisnis 

yang berhasil di ciptakan dan 

dikelola oleh mahasiswa 

6 96 13 1 - 

 Persentase (%) 5,2% 83% 11% 0,9% - 

2 Lembaga mengembangkan 

keberlanjutan program 

kewirausahaan 

16 72 28 - - 

 Persentase (%) 14% 62% 24% - - 

3 Efektifitas dan efisiensi 

penggunaan dana oleh 

lembaga pengelola 

kewirausahaan. 

11 80 18 7 - 

 

 Persentase (%) 9,5% 69% 16% 6%  

4 Berkembangnya jumlah 

mahasiswa yang terlibat 

dalam program ini.  

25 82 9 - - 

 Persentase (%) 22% 71% 7,8% - - 

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 
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 Dilihat dari indikator lembaga pengelola kewirausahaan Perguruan Tinggi 

sebanyak 5,2% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya menyatakan setuju bahwa 

lembaga pengelola memperhatikan unit bisnis yang berhasil diciptakan dan 

dikelola oleh mahasiswa. Sedangkan sebanyak 83% menyatakan setuju, 11% 

ragu-ragu dan 0,9% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari 

hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penting adanya lembaga yang 

mengelola dan memperhatikan unit bisnis yang berhasil diciptakan dan dikelola 

oleh mahasiswa.  

 Berdasarkan pernyataan bahwa lembaga mengembangkan keberlanjutan 

program kewirausahaan sebanyak 14% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 

menyatakan setuju. Sedangkan sebanyak 62% menyatakan setuju, dan 24% 

menyatakan ragu-ragu dengan pernyatan tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pentig adanya keterlibatan lembaga dalam mengembangkan 

program kewirausahaan.  

 Dilihat dari pernyataan nomor tiga sebanyak 9,5% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya sangat setuju bahwa efektifitas dan efisiensi penggunaan dana 

oleh lembaga pengelola kewirausahaan. Sedangkan sebanyak 69% menyatakan 

setuju, 16% ragu-ragu dan 6% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penting adanya efektifitas 

dan efisiensi penggunaan dana oleh lembaga pengelola kewirausahaan.  

 Pernyataan bahwa berkembangnya mahasiswa yang terlibat dalam 

program ini nomor sepuluh ada sebanyak 22% mahasiswa Politeknik Negeri 

Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak 71% setuju, dan 

7,8% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dapat berkembangnya jumlah mahasiswa yang terlibat untuk 

mengikuti program ini.  

 Dari deskripsi jawaban hasil kuesioner yang telah penulis sebarkan, dapat 

disimpulkan bahwa melalui Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) mahasiswa 

dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan.  Program ini 

dapat melibatkan berbagai pihak yang relevan dan mendukung dalam pelaksanaan 

program yaitu pihak internal Perguruan Tinggi itu sendiri, dan juga semakin 
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meningkatnya jumlah unit bisnis yang berhasil dikelola oleh mahasiswa yang 

nantinya dapat meningkatkan keberlanjutan akan program kewirausahaan. Hal ini 

didukung oleh pernyataan yang ada di pedoman Program Mahasiswa Wirausaha 

(PMW) oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada halaman 34, bahwa 

keberhasilan program dapat dilihat tercapai tidaknya tujuan akan program tersebut 

yang terdiri dari, mahasiswa yang terlibat dan unit bisnis yang berhasil 

dikembangkan, terbentuknya dan berkembangnya model pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi, dan terbentuknya dan berkembangnya 

kelembangaan pengelola kewirausahaan.  Hal ini bisa dilihat dari mahasiswa yang 

berpendapat setuju, ragu-ragu dan kurang setuju pada pernyataan-pertanyaan di 

atas. 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Prestis Sosial 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya akan merasa lebih 

dihargai jika mempunyai 

bisnis sendiri  

48 62 6 - - 

 Persentase (%) 41% 53% 5,2% - - 

2 Saya lebih nyaman 

berbicara dengan orang lain 

jika punya suatu tempat 

usaha yang dapat saya 

banggakan 

38 60 14 4 - 

 Persentase (%) 32,8% 51,7% 12,1% 3,45%  

3 Saya akan lebih percaya diri 

bila mempunyai suatu usaha 

sendiri 

47 65 4 - - 

 Persentase (%) 41% 56% 3,4% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 
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 Berdasarkan indikator prestis sosial sebanyak 41% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya akan merasa lebih 

dihargai jika mempunyai bisnis sendiri. Sedangkan dengan presentase yang sama 

yaitu 53% menyatakan setuju, dan 5,2% ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akan merasa lebih 

dihargai jika mempunyai usaha sendiri, dan  untuk dapat mewujudkannya 

mahasiswa dapat mengikuti program ini. 

 Dilihat dari pernyataan nomor dua sebesar 32,8% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya lebih nyaman 

berbicara dengan orang lain jika punya suatu tempat usaha yang dapat saya 

banggakan. Sedangkan sebanyak 51,7% menyatakan setuju, 12,1% ragu-ragu dan 

3,45% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akan merasa lebih nyaman berbicara dengan 

orang lain apabila mereka memiliki tempat usaha yang dapat dibanggakan. 

Sehingga dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha (PMW)  mahasiswa 

dapat mewujudkannya. 

 Pernyataan bahwa saya akan lebih percaya diri bila memiliki usaha sendiri, 

sebanyak 47 orang atau 41% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya menyatakan 

sangat setuju. Sedangkan sebanyak 56% setuju, dan sebanyak 3,4% menyatakan 

ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa akan lebih merasa percaya diri bila dapat memiliki usaha 

sendiri.  

 Berdasarkan deskripsi diatas, dari indikator prestis sosial diketahui bahwa 

rata-rata tanggapan responden menyatakan setuju. Prestis sosial merupakan suatu 

rasa penghargaan tersendiri yang dirasakan seorang bila melakukan sesuatu salah 

satunya dengan berwirausaha untuk dilihat di masyarakat ataupun diakui oleh 

lingkungan sehingga menaikan derajatnya. Prestis sosial juga merupakan sesuatu 

yang dapat dilihat dari diri kita dimasyarakat yang membanggakan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa bagi mahasiswa yang mengikuti program mahasiswa 

wirausaha ini karena memilki prestis sosial yang tinggi. Mahasiswa setuju jika 
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mereka akan merasa lebih dihargai, lebih percaya diri, dan lebih nyaman apabila 

memiliki suatu usaha atau bisnis sendiri.  

Tabel 4.5 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Tantangan Pribadi 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya ingin mencoba hal-hal 

ba ru 

55 48 13 - - 

 Persentase (%) 47% 41% 11% - - 

2 Saya menyukai sesuatu hal 

yang membuat saya lebih 

maju 

51 65 - - - 

 Persentase (%) 44% 56% - - - 

3 Saya akan terpacu untuk 

melakukan suatu hal yang 

bisa dilakukan orang lain 

tetapi saya belum 

menguasainya. 

50 56 6 4 - 

 Persentase (%) 43% 48% 5,2% 3,4% - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 

 Berdasarkan indikator tantangan pribadi sebanyak 47% mahasiswa 

Politeknik Negeri Sriwijaya sangat setuju bahwa saya ingin mencoba hal-hal baru. 

Sedangkan sebanyak 41% setuju, dan sebanyak 11% menyatakan ragu-ragu 

dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengikuti program mahasiswa wirausaha ini, mahasiswa dapt mencoba hal-hal 

baru yang ingin mereka ketahui. 

 Pernyataan nomor dua bahwa saya menyukai sesuatu hal  yang membuat 

saya maju sebanyak 44% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya menyatakan 

sangat setuju. Sedangkan sebanyak 56% mahasiswa menyatakan setuju dengan 

pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

menyukai akan sesuatu hal yang membuat mereka merasa lebih maju. Sehingga 
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dengan mengikuti program wirausaha ini, mahasiswa dapat merasa lebih 

tertantang untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat lebih maju.  

 Berdasarkan pernyataan nomor tiga sebanyak 43% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya menyatakan sangat setuju bahwa saya akan terpacu untuk 

melakukan suatu hal yang bisa dilakukan orang lain tetapi saya belum 

menguasainya. Sedangkan 48% menyatakan setuju, 5,2% ragu-ragu dan 3,4% 

menayatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa akan merasa lebih terpacu untuk melakukan 

sesuatu hal yang bisa dilakukan orang lain, dan mereka juga harus bisa melakukan 

dan menguasainya.  

 Dari deksripsi diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya setuju bahwa menjadi seorang wirausaha mempunyai tantangan 

pribadi yang tinggi. Tantangan pribadi merupakan suatu tantangan untuk diri 

sendiri yang membuat seorang ingin membuktikan apakah dia mampu untuk tidak 

melakukan suatu hal yang mungkin belum pernah dilakukan sehingga memicu 

dirinya untuk belajar dan mencoba. Hal ini juga yang nantinya bisa membuat 

mereka untuk berusaha mencapai hasil prestasi yang tinggi.  

Tabel 4.6 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Menjadi Bos 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

7 Saya ingin mempunyai 

usaha sendiri 

70 37 9 - - 

 Persentase (%) 60% 32% 7,8% - - 

8 Saya ingin bebas mengelola 

suatu usaha sendiri 

56 58 2 - - 

 Persentase (%) 48% 50% 1,7% - - 

9 Saya ingin bisa 

mengembangkan usaha 

sendiri. 

60 55 1 - - 

 Persentase (%) 52% 47% 0,9% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 
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 Dilihat dari indikator menjadi bos sebanyak 60% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijya menyatakan sangat setuju bahwa saya ingin memiliki usaha 

sendiri. Sedangkan sebanyak 32% menyatakan setuju, dan sebanyak 7,8% 

menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa sangat setuju dan berkeinginan untuk memiliki 

usaha sendiri melalui program wirausaha mahasiswa ini.  

 Pernyataan bahwa saya ingin bebas mengelola usaha sendiri, sebanyak 48% 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya menyatakan sangat setuju. Sedangkan 

sebanyak 50% setuju, dan sebanyak 1,7% menyatakan ragu-ragu dengan 

pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

dapat mengelola dengan bebas usaha yang dimilikinya sendiri.  

 Berdasarkan pernyataan nomor tiga sebanyak 52% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya menyatakan sangat setuju bahwa saya ingin bisa 

mengembangkan usaha saya sendiri. Sedangakn sebanyak 47% menyatakan setuju, 

dan 0,9% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ingin bisa mengembangkan usaha yang 

dimilikinya sendiri. 

 Dari deskripsi diatas dapat dilihat bahwa menjadi bos sangat menarik 

minat mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya untuk untuk berwirausaha dan 

mengikuti program mahasiswa wirausaha  seseorang seringkali mempunyai 

keinginan untuk menjadi bos suatu saat nanti dengan memiliki usaha sendiri. 

Sehingga bisa mempunyai usaha sendiri yang nantinya dapat mengelola dan 

mengembangkan usaha itu sendiri.  
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Inovasi 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya senang akan hal-hal 

yang bersifat kreatif 

43 59 14 - - 

 Persentase (%) 37% 51% 12% - - 

2 Saya ingin membuat sesuatu 

yang beda dari orang lain 

45 53 18 - - 

 Persentase (%) 48,8% 45,7% 15,5% - - 

3 Saya senang untuk 

bereksperimen 

41 52 23 - - 

 Persentase (%) 35% 45% 20% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 

 Berdasarkan pernyataan nomor satu diatas sebanyak 37% mahasiswa 

Politeknik Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya senang 

akan hal-hal yang bersifat kreatif. Sedangkan sebanyak 51% mahasiswa 

menyatakan setuju dan 12%  menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa senang akan hal-hal yang 

bersifat kreatif sehingga dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha, 

mahasiswa dapat menggali hal kreatif yang mereka ciptakan.  

 Berdasarkan pernyataan nomor dua sebanyak 38,8% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya ingin membuat 

sesuatu yang beda dari orang lain. Sedangkan sebanyak 45,7% mahasiswa setuju, 

dan 15,5% ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapt 

disimpulkan bahwa dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha ini, 

mahasiswa dapat menciptakan sesuatu yang beda dari orang lain.  

 Berdasarkan pernyataan nomor tiga sebanyak 35% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya senang untuk 

berkesperimen. Sedangkan sebanyak 45% menyatakan setuju, dan sebanyak 20% 
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menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha ini, 

mahasiswa dapat melakukan eksperimen dan mencoba hal-hal yang bersifat baru. 

 Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya setuju bahwa berwirausaha memiliki inovasi yang tinggi. 

Inovasi merupakan menciptakan sesuatu yang baru ataupun mengembangkan 

sesuatu yang sudah ada menjadi berbeda dari yang lainnya. Banyak diantara 

mahasiswa yang senang akan hal-hal yang bersifat kreatif , ingin membuat sesuatu 

yang beda dari orang lain dan senang bereksperimen sehingga menimbulkan 

minat berwirausaha yang tinggi. Alasan mahasiswa untuk mengikuti program 

mahasiswa wirausaha ini adalah karena mereka berminat menciptakan sesuatu 

yang baru dan berpikir kreatif.  

Tabel 4.8 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Kepemimpinan 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya senang berbicara di 

depan orang banyak 

29 63 20 4 - 

 Persentase (%) 25% 54% 17% 3,4% - 

2 Saya ingin menjadi ketua 

dari suatu team work 

25 53 36 2 - 

 Persentase (%) 25% 54% 17% 3,4% - 

3 Saya ingin lebih menonjol 

dari orang lain 

28 47 37 4 - 

 Persentase (%) 24,1% 40,5% 31,9% 3,45% - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 Dilihat dari indikator kepemimpinan sebanyak 25% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya menyatakan sangat setuju bahwa saya senang berbicara di depan 

orang banyak. Sedangkan sebanyak  54% menyatakan setuju, sebanyak 17% ragu-

ragu-ragu, dan 3,4% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari 
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hasil diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator kepemimpinan mahasiswa 

dapat mewujudkannya dengan mengikuti program mahasiswa wirausaha.  

 Berdasarkan pernyataan bahwa saya ingin menjadi ketua dari suatu team 

work, sebanyak 21,6% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang menyatakan 

sangat setuju. Sedangkan sebanyak 45,7% mahasiswa menyatakan setuju, 31% 

ragu-ragu, dan sebanyak 1,72% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa senang apabila 

menjadi ketua dari suatu team work dalam memimpin usaha yang ingin 

dimilikinya.  

 Berdasarkan pernyataan tiga sebanyak 24,1% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya menyatakan sangat setuju bahwa Saya ingin lebih menonjol dari 

orang lain. Sedangkan sebanyak 40,5% menyatakan setuju, 31,9% mahasiswa 

menyatakan ragu-ragu, dan sebanyak 3,45% menyatakan tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut.  Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa  

senang apabila lebih menonjol dari orang lain sehingga, mahasiswa bisa 

membuktikan kecakapannya dalam berwirausaha.  

 Dari deskripsi diatas bahwa minat mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 

dalam berwirausaha dari indikator kepemimpinan masih sedang saja. 

Kepemimpinan ini berkaitan dengan keinginan untuk tampil beda, ingin lebih 

menonjol, menjadi ketua dari suatu teamwork dan senang berbicara didepan orang 

banyak. Namun, mahasiswa tidak begitu berminat untuk berwirausaha dalam hal 

kepemimpinan. Dimana kepemimpinan menurut Sudrajad  (2011:31) seorang 

wirausaha yang sukses tidak terlepas dari sifat kepemimpinannya, kepeloporannya, 

keteladannya, dalam mengendalikan usaha bisnisnya. Mereka tidak begitu senang 

berbicara di depan orang banyak maupun menjadi ketua dari suatu teamwork dan 

tidak begitu ingin lebih menonjol dari orang lain.  
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Tabel 4.9 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Fleksibilitas 

 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya senang dengan 

pekerjaan yang waktunya 

tidak mengikat 

48 48 16 - 4 

 Persentase (%) 41,4% 41,4% 13,9% - 3,45% 

2 Saya senang bekerja pada 

jam kerja yang bisa diatur 

sendiri 

53 58 5 - - 

 Persentase (%) 46% 50% 4,3% - - 

3 Saya senang dengan 

pekerjaan yang tidak terikat 

dengan orang lain 

41 56 15 - 4 

 Persentase (%) 35% 48% 13% - 3,04% 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 

 

 Dilihat dari indikator fleksibilitas sebanyak 41,4% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya senang dengan 

pekerjaan yang waktunya tidak mengikat. Sedangkan sebanyak 41,4% 

menyatakan setuju, 13,9% ragu-ragu dan 3,45% mahasiswa yang menyatakan 

sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa senang dengan pekerjaan yang waktunya tidak 

mengikat sehingga mereka bebas untuk mengaturnya sendiri.  

 Pernyataan bahwa saya senang bekerja pada jam kerja yang bisa saya atur 

sendiri, sebanyak 46% mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang menyatakan 

sangat setuju. Sedangkan sebanyak 50% menyatakan setuju, dan 4,3% 

menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa senang apabila bekerja pada jam kerja yang bisa 

diatur sendiri.  
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 Berdasarkan pernyataan nomor tiga sebanyak 35% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya senang dengan 

pekerjaan yang tidak terikat dengan orang lain. Sedangkah sebanyak 48% 

menyatakan setuju, 13% ragu-ragu dan  3,4% menyatakan sangat tidak setuju 

dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa 

senang dengan pekerjaan yang tidak mengikat dengan orang lain. 

 Dari deksripsi diatas dapat dilihat bahwa minat mahasiswa dalam 

berwirausaha, dapat dikategorikan bahwa dengan berwirausaha mahasiswa setuju 

fleksibilitasnya tinggi. Fleksibilitas ini merupakan kelonggaran saat memiliki 

suatu usaha sendiri seperti dari jam kerja yang bisa diatur sendiri. Maka minat 

dalam berwirausaha ini muncul karena mereka senang dengan pekerjaan yang 

waktunya tidak mengikat sehingga tidak terikat akan sesuatu dan tidak suka 

dengan hal yang bersifat teratur. Mereka senang dengna pekerjaan yang waktunya 

dapat diatur oleh mereka sendiri. Sehingga tidak terikat seperti bekerja dengan 

orang lain. Dengan mengikuti program wirausaha maha mahasiswa bisa megatur 

waktu mereka sendiri tanpa ada ikatannya, dan juga bisa leluasa meluangkan 

waktu untuk mengembangkan bisnis usahanya.  

Tabel 4.10 

Rekapitulasi hasil kuesioner mengenai minat wirausaha mahasiswa 

berdasarkan indikator Keuntungan 

No Pernyataan 
SS 

(5) 

S 

(4) 

R 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 Saya ingin merasakan 

kekayaan dari usaha miliki 

sendiri 

57 52 7 - - 

 Persentase (%) 49,1% 44,8% 6,03% - - 

2 Saya ingin mengembangkan 

konsep usaha yang lebih 

menghasilkan keuntungan 

60 45 11 - - 

 Persentase (%) 52% 39% 9,5% - - 

3 Saya ingin bebas dalam 

mengelola keuntungan 

63 43 10 - - 

 Persentase (%) 54% 37% 8,6% - - 

Sumber :  Hasil Penyebaran Kuesioner, 20 
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 Dilihat dari indikator keuntungan, sebanyak 49,1%% mahasiswa 

Politeknik Negeri Sriwijaya sangat setuju bahwa saya ingin merasakan kekayaan 

dari usaha miliki sendiri. Sedangkan sebanyak 44,8% mahasiswa menyatakan 

setuju, dan 6,03% menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui program ini mahasiswa sangat ingin 

merasakan kekayaan dari usaha yang dimilikinya sendiri.  

 Berdasarkan pernyataan bahwa Saya ingin mengembangkan konsep usaha 

yang lebih menghasilkan keuntungan, sebanyak 52% mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju. Sedangkan sebanyak  39% 

mahasiswa setuju, 9,5 % ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akan mengembangkan usaha yang lebih 

menghasilkan laba melalui program wirausaha ini.  

Berdasarkan pernyataan nomor tiga sebanyak 54% mahasiswa Politeknik Negeri 

Sriwijaya yang menyatakan sangat setuju bahwa saya ingin bebas dalam 

mengelola keuntungan. Sedangkan sebanyak 37% menyatakan setuju, dan 8,6% 

menyatakan ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Dari hasil diatas dapat 

disimpulkan bahwa dengan program mahasiswa wirausaha ini, mahasiswa dapat 

dengan bebas dalam mengelola keuntungan yang akan mereka hasilkan dari usaha 

sendiri.  

 Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya setuju bahwa menjadi seorang wirausaha mempunyai 

keuntungan yang sangat tinggi seperti dapat merasakan kekayaan dari usaha milik 

sendiri, bebas dalam mengelola keuangan dan dapat mengembangkan konsep 

usaha yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari membuka 

suatu usaha sendiri memicu seseorang untuk berwirausaha seperti kontrol 

finansial yang bebas dalam mengelola keuangan sehingga merasa sebagai 

kekayaan miliki sendiri dan peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang 

dapat menghasilkan keuntungan (Suryana: 2001) 

 Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa minat mahasiswa ini tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa berwirausaha ini memberikan minat tersendiri bagi 

mahasiswa sebagai salah satu pekerjaan nantinya. Sehingga untuk dapat 
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mewujudkan keinginan mereka, mahasiswa mengikuti program mahasiswa 

wirausaha di Politeknik Negeri Sriwijaya.  

 

4.2  Analisis Data 

4.2.1  Analisis Regresi Sederhana 

 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh program mahasiswa wirausaha 

(PMW) terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, penulis 

menggunakan rumus regresi berganda. Adapun data pengaruh program 

mahasiswa wirausaha (PMW) terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik 

Negeri Sriwijaya diperoleh nilai statistik dasar sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Pengaruh Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Terhadap Minat 

Wirausaha Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

No X Y X
2
 Y

2
 XY 

Jumlah 4660 10425 188218 944121 420373 

 Sumber:  Hasil penyebaran kuesioner 2014 

 

 Tabel diatas menunjukkan hasil akhir dari nilai X dan Y, untuk hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Analisis ini digunakan 

untuk mencari pengaruh program mahasiswa wirausaha (PMW) terhadap minat 

wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, menggunakan rumus regresi 

sederhana. Adapun rumus regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

    

 

Dimana : 

Y =  Minat Wirausaha  

X =  Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

a dan b = bilangan konstanta 

sedangkan untuk mencari a dan b menggunakan rumus: 

 

Y = a +bX 
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dari perhitungan diatas maka diperoleh persamaan sebagai berikut: 

 Y = a + bX 

  Y = 27,48 + 1,55 X 

 Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa apabila semakin besar program 

mahasiswa wirausaha (PMW) yang dijalankan oleh seseorang maka semakin 

besar pula minat wirausaha seseorang.misalnya program mahasiswa wirausaha (X) 

naik sepersatuan, maka nilai (Y) atau minat wirausaha juga akan naik, sesuai 

dengan kenaikan atau peningkatan dari program mahasiswa wirausaha (PMW) 

 Untuk mengetahui signifikan regresi, dapat dicari dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Langkah 1. Mencari jumlah kuadrat Regresi 
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Langkah 2. Mencari Jumlah kuadrat Regresi (Jkreg[b|a] 

        |    {∑    
 ∑    ∑  

 
} 

   =1,55  {        
             

   
} 

                  = 1,55 . {                  } 
                  = 1,55 .{           } 
               =  2442,1586 

 

Langkah 3.  Mencari jumlah kuadrat Residu (JKres) 

         ∑         [ | ]             

       =  944121 –2442,1586–           

                   = 4776,9017 

 

Langkah 4.  Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg(a) 

 

                                   

   

Langkah 5.  Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKreg[b|a]) 

  

      [ | ]        [ | ] = 2442,1586 

 

Langkah 6.  Mencari rata-rata jumlah kuadrat residu (RJKres) 

        
     

   
 

              = 
       

     
          

Langkah 7.  Menguji signifikasi dengan rumus: 

         
      [ | ]

      
 = 

          

     
  =  58,28 

kaidah pengujian signifikasi:  

Ha :  Ada pengaruh yang signifikan antara program mahasiswa wirausaha (PMW) 

terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program mahasiswa wirausah 

(PMW) terhadap minat wirausah mahasiwa Politeknik Negeri Sriwijaya. 
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Jika F hitung > F tabel, maka tolak Ho artinya signifikan dan F hitung < F tabel, 

terima Ho artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikan = 0.05, lalu mencari F 

tabel dengan cara: 

        [            [ | ]         ] 
                [                    ] 
               [             ] 
 

Cara mencari        : angka 1 = pembilang, angka 114 = Penyebut.  Maka F 

Tabel = 3.92 

 Ternyata F hitung sebesar: 58,28 lebih besar dari F tabel yang mempunyai 

nilai sebesar 3.92, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada pengaruh yang 

signifikan antara Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dengan minat wirausaha 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.  

 Perhitungan yang telah penulis lakukan dengan menggunakan rumus 

regresi sederhana tentang pengaruh Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

dengan minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya diatas, 

didapatkan persamaan sebesar Y = 27,48 + 1,55 X    yang berarti variabel minat 

(Y) akan berpengaruh seiring meningkatknya variabel program mahasiswa 

wirausaha (X) persatuannya.  Selain itu, di dapatkan bahwa perhitungan 

signifikansi regresi didapatkan hasil bahwa F hitung sebesar 13,52 lebih besar 

dibanding F tabel sebesar 3,92 yang artinya terhadap pengaruh yang signifikan 

antara Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dengan minat wirausaha 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. 

4.2.2  Koefisien Korelasi 

 Pada analisis ini akan menghitung berapa kuat hubungan program 

mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha mahasiswa  

Tabel 4.12 

Hubungan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) terhadap minat 

wirausaha mahasiswa mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

NO X Y X Y X
2
 Y

2
 XY 

Jumlah 
4660 10425 20 -15 1018 7221 1573 

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner, 2014 
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Rata-rata X = 40 

Rata-rata Y = 90 

∑          

∑          

∑        

 Pada tabel diatas menunjukkan hasil perhitungan akhir dari nilai X dan Y, 

perhitungan tabulasi selengkapnya bisa dilihat pada lampiran. Untuk mencari 

hubungan antara program mahasiswa wirausaha  dengan menggunakan rumus 

product moment (berskala interval) rumus korelasi sebagai berikut: 

     
∑  

√ ∑    ∑   
 

         
    

√            
 

         
    

√         
 

         
    

       
   = 0.5250 

 

Koefisien korelasi dilambangkan dengan ketentuan nilai r, dari 

perhitungan diatas koefisien korelasi program mahasiswa wirausaha 

terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya sebesar 

0,5250. Berikut adalah tabel koefisien korelasi nilai r: 

Tabel 4.13 

Koefisien Korelasi  

 

Nilai r Korelasi 

(-1≤ r ≤ +1) Negatif` 

(0 ≤ r ≤ 1) Positif 

r = -1 Negatif Sempurna 

r = 0 Tidak ada Korelasi 

r = 1 Positif Sempurna 
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 Dari koefisen korelasi hasil nilai r didapat sebesar 0,5250. Maka 

jika dilambangkan dengan ketentuan nilai r yang ada di tabel diatas nilai 

r berada di antara  (0 ≤ 0,5250 ≤ 1), itu artinya pengaruh program 

mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha mahasiswa memiliki 

korealasi yang positif.  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai r yaitu sebesar 0,5250, jika 

dihubungkan dengan tabel interpretasi untuk mengukur tingkat hubungan 

program mahasiswa wirausaha . berikut adala tabel interpretasi korelasi 

nilai r: 

Tabel 4.14 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,20 – 0,399 Rendah  

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

   Sumber:  Statistika untuk Penelitian (Sugiyono, 2013) 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil nilai r sebesar 0,5250,  itu 

artinya pengaruh program mahasiswa wirausaha memiliki hubungan yang 

sedang terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.  

Membandingkan t hitung dengan t tabel dengan taraf kesalahan 5% dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho =  Tidak ada hubungan antara pengaruh program mahasiswa 

wirausaha terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri 

Sriwijaya  

Ha =  Ada hubungan pengaruh program mahasiswa wirausaha terhadap 

minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya  
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Ketentuan: 

1. Bila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya  tidak ada hubungan antara program mahasiswa wirausaha 

terhadap minat wirausaha 

2. Bila t hitung lebih besar dari t tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak, 

artinya ada hubungan antara program mahasiswa wirausaha terhadap 

minat wirausaha  

Berikut ini Rumus t hitung: 

Nilai tabel r N = 116  adalah sebagai berikut: 

   
 √   

√    
 

   
       √     

√         
  8,02 

 

 Dengan t tabel 5% (n-2, 114-2) = 114, maka akan mendapatkan t tabel 

sebesar 1,980. Dengan demikian, t hitung lebih besar dari t tabel maka terdapat 

hubungan antara program mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha 

mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Ini sesuai dengan hipotesis di halaman 

sebelumnya menyatakan apabila ha diterima terdapat hubungan yang signifikan 

antara program mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha mahasiswa, 

sebaliknya apabila Ho yang diterima tidak adanya hubungan yang signifikan 

antara program mahasiswa wirausaha terhadap minat wirausaha. 

 Perhitungna yang telah penulis lakukan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment, program mahasiswa wirausaha dengan minat wirausaha 

memiliki hubungan yang kuat. Pada tabel 4.14 terdapat interpretasi yang 

memperlihatkan hasil 0,5250 tergolong hubungan yang sedang. Selain itu, pada 

hasil uji signifikansi di dapatkan hasil t hitung sebesar 8,02 sedangkan t tabel 

sebesar  1,980 maka terdapat hubungan antara program mahasiswa wirausaha 

terhadap minat wirausaha mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.  

 Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Alma pada halaman 21 yang 

menyatakan bahwa faktor yang berperan dalam minat wirausaha yaitu personal, 
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yang menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang. Socialogical, menyangkut 

masalah hubungan dengan family dan hubungan sosial lainnya. Dan enviromental, 

menyangkut hubungan dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui, bahwa 

minat menyangkut kepribadian seseorang, dan hubungan sosial dengan orang lain. 

Oleh karena itu, program mahasiswa wirausaha memiliki hubungan dalam 

mempengaruhi minat seseorang. 

 

4.2.3  Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui berapa besar sumbangan (kontribusi) variabel X 

terhadap Y, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus koefisien penentu 

yaitu: 

              

                  

   =  27,56% 

Dengan demikian KP (Koefisiens Penentu) sebesar 27,56% ini artinya 

program mahasiswa wirausaha memiliki andil sebesar 27,56% dalam minat 

wirausaha mahasiswa, sedangkan sisanya yaitu 72,43% dipengaruhi oleh faktor 

lain.  Program mahasiswa wirausaha memiliki andil sebsesar 27,56% dalam 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa, artinya keberadaan akan program 

mahasiswa wirausaha belum cukup berpengaruh dalam minat wirausaha. Untuk 

lebih meningkatkan minat wirausaha mahasiswa perlu diadakannyanya sosialisasi 

tentang program tersebut. Dengan adanya sosialisasi maka diharapkan akan 

semakin banyak mahasiswa yang mengetahui tentang PMW dan tertarik untuk 

ikut serta dalam mengajukan proposal usaha.  Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Alma bahwa skala untuk mengukur minat wirausaha yaitu, 

yakin pada diri sendiri, optimis, kepemimpinan, fleksibel, bisa mengelola uang, 

imajinasi, bisa merencanakan, sabar, tegas, semangat, tanggung jawab dan lain 

sebagainya. Apabila seseorang memiliki kepribadian seperti yang diungkapkan 

diatas, maka akan timbul minat untuk berwirausaha.  
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Faktor lain sebesar  72,43% terdapat faktor-faktor lainnya selain program 

mahasiswa wirausaha, karena minat seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Seperti yang diungkapkan oleh Alma bahwa latar belakang yang 

mempengaruhi  wirausaha yaitu  lingkungan keluaga semasa kecil. Ini dapat 

dilihat dari anak nomor berapa, orang tua, pekerjaan, dan status sosial.  

Lingkungan dalam bentuk “role models” juga berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha.  Role models ini biasanya melihat kepada orang tua, saudara, 

keluarga, yang lain (Kakek, paman, bibi, anak), teman, pasangan, atau pengusaha 

sukses yang diidolakannya.  Pekerjaan orang tua yang memiliki usaha sendiri 

cenderung anaknya akan menjadi seorang pengusaha pula. Sehingga dari faktor-

faktor tersebut yang dapat mempengaruhi minat wirausaha selain dari program 

mahasiswa wirausaha. 

 


