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ABSTRAK 

 

Koperasi hadir sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diharapkan keberadaannya 

dapat berperan serta dalam memperbaiki situasi perekonomian nasional. Melalui 

wirakoperasi diharapkan munculnya para pengusaha muda (entrepreneurship) dari 

kalangan mahasiswa yang merupakan sumberdaya manusia berkualitas untuk membuka 

lapangan kerja baru dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan dan 

mengantisipasi meningkatnya pengangguran.  

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah 

Medan yang sudah mendapat mata kuliah Kewirausahaan dan Koperasi pada Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ± 75 

orang mahasiswa. Persampelan dilakukan secara sengaja yaitu mahasiswa yang bersedia 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuesioner (Najib, 1999), dengan menggunakan skala Likert (1-5). 

Dari hasil uji analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa hasil F-uji penelitian 

menunjukkan bahwa minat mahasiswa Universitas Muslim Nusantara dalam 

berwirakoperasi, nyata dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yang dikaji (F-uji = 

14.150**).  Secara parsial, faktor motivasi mahasiswa dalam berwirakoperasi (t=4.626**) 

secara nyata mempengaruhi minat mahasiswa berwirakoperasi, sedangkan faktor sikap 

berwirakoperasi mahasiswa tidak berpengaruh nyata (t=0.672) dalam meningkatkan 

minat mahasiswa berwirakoperasi.  Dari hasil analisis korelasi Pearson’s menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang nyata antara faktor minat mahasiswa berwirakoperasi 

dengan sikap berwirakoperasi dan motivasi berwirakoperasi mahasiswa UMN Ak-

Washliyah, masing-masing sebesar rSK = 0.262*, dan rMV = 0.52**. 

 

Model Persamaan Regresi Linier Berganda dari hasil kajian yang diperoleh adalah  

Y = 1.990 + 0.090 SK + 0.415 MV, dimana Y adalah minat kewirakoperasian, SK adalah 

sikap kewirakoperasian, dan MV adalah  motivasi kewirakoperasian mahasiswa 

Universitas  Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

 

Kata kunci : Sikap, Motivasi, Minat, Wirakoperasi. 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan suatu fenomena baru yang lahir akibat terjadinya perkembangan 

dan kemajuan jaman. Pada kondisi ini, setiap organisasi dituntut untuk senantiasa 

melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi adanya tantangan dan persaingan yang 

sangat ketat. Untuk itu setiap organisasi dituntut mempunyai keunggulan bersaing baik 

dalam hal kualitas produk, jasa, biaya, maupun sumber daya manusia yang profesional. 

Dalam sebuah persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang handal dan 

profesional merupakan hal yanga memiliki peran lebih strategis dibandingkan dengan 

sumber daya yang lain. Sumber daya manusia adalah merupakan harta yang paling 

berharga dan palig penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Sumberdaya 

manusia yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat dalam mengembangkan 

sumberdaya alam suatu negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan negara 

tersebut. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk yang 

tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini merupakan potensi yang besar dalam 

menjalankan proses pembangunan, karena dalam nilai-nilai universal penduduk 

merupakan pelaku dan sekaligus merupakan sasaran pembangunan yang menikmati 

hasil pembangunan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila jumlah penduduk yang besar 

disertai dengan komposisi dan distribusi sumberdaya manusia yang lebih merata dengan 

kualitas yang baik. Namun jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban 

apabila kualitasnya rendah. Karena sebagai pelaku pembangunan, kualitas penduduk 

yang rendah akan menjadi hambatan dalam meraih peluang dan kesempatan yang ada. 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan 

kerjapun menjadi cukup tinggi. Akan tetapi sangat disayangkan, daya serap tenaga kerja 

di Indonesia masih relatif rendah karena tidak semua lulusan perguruan tinggi dapat 

langsung bekerja. Napitupulu (2009) menyatakan bahwa sampai saat ini sebanyak 82,2 

persen lulusan perguruan tinggi bekerja sebagai pegawai dan karyawan,   baik di instansi 

pemerintah maupun swasta. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi lebih 
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banyak bekerja di berbagai sektor, dari pada menciptakan lapangan usaha sendiri. Akan 

tetapi sesungguhnya bagi yang tidak diterima sebagai pegawai atau karyawan baik di 

instansi pemerintah maupun swasta, masih ada pekerjaan alternatif lain untuk 

memperoleh penghasilan sekaligus meraih kesuksesan, yaitu dengan berwirausaha. 

Berwirausaha itu sangat berperan dalam mengisi pembangunan ini. 

Di negara maju peran wirausaha sangat dominan dalam menunjang pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan. Akan tetapi di negara sedang berkembang seperti 

Indonesia, sangat minim orang yang mau bekerja sebagai wirausaha, padahal 

pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan para wirausahawan ini. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah karena masih rendahnya minat berwirausaha 

dikalangan mahasiswa. 

Koperasi hadir sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diharapkan keberadaannya 

dapat berperan serta dalam memperbaiki situasi perekonomian nasional. Hal itu terbukti 

pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997, perusahaan-perusahaan 

besar banyak yang mengalami gulung tikar, tetapi koperasi dan usaha kecil dapat tetap 

bertahan. Koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi rakyat, diharapkan mampu 

meningkatkan taraf hidup para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Menurut Meredith (2002), wirakoperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan 

melihat dan menilai suatu kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang 

dibutuhkan dan mengambil tindakan tepat dan cepat agar dapat mencapai kesuksesan. 

Kewirakoperasian diartikan sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha secara 

koperatif, dengan mengambil prakarsa yang inovatif serta memiliki keberanian 

mengambil resiko dengan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam 

mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. 

Tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi 

dan meningkatkan kesejahteraan bersama para anggotanya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mahasiswa sebagai sumberdaya insani mempunyai fungsi yang paling strategis dalam 

menggerakkan dan mengelola sumberdaya lainnya dalam mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran bersama. Mahasiswa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru 

dalam rangka menutaskan kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah dari 

waktu ke waktu. Kewirakoperasian diartikan sebagai suatu sikap mental positif dalam 
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berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian 

mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam 

mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama 

seluruh anggota. 

Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauhmana pengaruh sikap dan 

motivasi dikalangan mahasiswa dalam menciptakan minat berwirausaha pada koperasi 

di Sumatera Utara (Studi kasus Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 

Medan) 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sudah 

mendapatkan matakuliah kewirausahaan dan matakuliah koperasi di Universitas Muslim 

Nusantara Al-Washliyah Medan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara sikap dan motivasi 

mahasiswa dalam hubungannya dengan minat mahasiswa melakukan wirausaha 

koperasi di Universitas Muslim Nusantara Al-Waslliyah Medan.  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

a.  Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan tentang 

sejauhmana kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha koperasi.  

b.  Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran bagi instansi terkait dalam pengambilan kebijakan terutama 

dalam bidang pendidikan perkoperasian dalam mengantisipasi semakin meluasnya 

pengangguran di kalangan masyarakat. 

1.5 Luaran Penelitian 

Adapun luaran dari penelitian ini adalah publikasi artikel pada Jurnal/Prosiding 

Nasional/Internasional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Kewirakoperasian 

Berdasarkan hasil Seminar Nasional di IKOPIN, istilah wirakoperasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif untuk mengambil 

prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dengan berpegang teguh pada 

identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan 

kesejahteraan bersama. Menurut Meredith (2002), wirakoperasi adalah orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan 

sumber daya yang dibutuhkan dan mengambil tindakan tepat agar mencapai kesuksesan. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wirakoperasi merupakan orang yang 

mempunyai kemampuan dan kemauan dalam melakukan inovasi atau mengembangkan 

strategi demi perkembangan oganisasi koperasi yang lebih baik. 

Kewirakoperasian diartikan sebagai suatu sikap mental positif dalam berusaha secara 

koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan 

berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya 

kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut 

terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan: 

a)  Kewirakoperasian merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif.  

Ini berarti wirakoperasi (orang yang melaksanakan kewirakoperasian) harus 

mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha 

koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara koperatif 

dalam arti setiap kegiatan usaha harus mementingkan kebutuhan anggotanya. 

b)  Tugas utama wirakoperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha 

mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan 

bersama (Drucker, 1998). Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan pada saat 

memulai usaha tetapi juga pada saat usaha itu berjalan, bahkan pada saat usaha 

koperasi berada dalam kemunduran. 
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c)  Wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil resiko, karena dunia penuh 

dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang tidak 

sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam 

menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai 

kemampuan mengambil resiko. Tentu saja pengambilan resiko ini dilakukan dengan 

perhitunganperhitungan yang cermat. 

d)  Kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu 

anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota 

harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Oleh 

karena itu wirakoperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan 

menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya. 

e)  Tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota 

koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas seorang wirakoperasi 

cukup berat karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi, 

seperti anggota, perusahaan koperasi, karyawan, masyarakat di sekitarnya, dan 

lainlain. Seorang wirakoperasi terkadang dihadapkan pada masalah konflik 

kepentingan diantara masing-masing pihak. 

f)  Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, menajer, birokrat 

yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli 

terhadap pengembangan koperasi. Keempat jenis wirakoperasi ini tentunya 

mempunyai kebebasan bertindak dan insentif yang berbeda-beda yang selanjutnya 

menentukan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula. 

 

2.2 Karakteristik Wirakoperasi 

Karakteristik seorang wirakoperasi mempunyai kesamaan dalam beberapa hal dengan 

karakteristik seorang wirausaha (entrepreneurship). Menurut Izedonmi dan Okafor 

(2007), individu berkarakteristik wirausaha memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi peluang dan menggerakkan sumber daya untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Koh (1996, dalam Izedonmi dan Okafor, 2007), karakteristik wirausaha 

diidentifikasi sebagai inti utama perilaku dan kinerja seorang wirausaha. Kedua pakar 
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tersebut kemudian mencatat beberapa pendapat para ahli terdahulu mengenai 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha, sebagai berikut: 

1.  Kebutuhan (motivasi) berprestasi (McClelland, 1961), 

2.  Lokus kendali (Rotter, 1966), 

3.  Pengambilan Risiko (Brockhaus, 1980), 

4.  Proaktif (Crant, 1996), 

5.  Toleransi terhadap ketidakpastian (Betaman and Grant, 1993), dan 

6.  Kreativitas (Drucker, 1985). 

 

Peggy A Lambing & Charles R Kuehl (dalam Hendro dan Chandra, 2011) menyatakan 

bahwa setiap wirausahawan (entrepreneur) yang sukses memiliki empat unsur pokok, 

yaitu: 

a.  Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill) 

b.  Keberanian (hubungannya dengan Emotional Quotient dan mental) 

c.  Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri) 

d.  Kreatifitas yang memerlukan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk 

menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungannya dengan experience). 

 

Meredith, G.G. et al (2002) mengemukakan daftar ciri-ciri dan sifat-sifat sebagai profil 

wirausaha seperti pada table di bawah ini. 

 

Tabel 1.  Ciri – Ciri dan Watak Entrepreneur 

Ciri-ciri Watak 

Percaya Diri Keyakinan, ketidaktergantungan, individualitas, optimis. 

Berorientasi pada tugas 

dan hasil 

 

Kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan, 

ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan 

kuat, dan inisiatif. 

Pengambilan Resiko Kemampuan mengambil resiko, suka pada tantangan. 

Kepemimpinan 

 

Bertingkah laku sebagai pemimpin, mudah bergaul, 

menanggapi saran dan kritik. 

Keorisinilan Inovatif dan kreatif, fleksibel, mengetahui banyak. 

Orientasi masa depan Pandangan jauh ke depan. 
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Ciri-ciri entrepreneurship yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa intisari 

karakteristik seorang wirausaha ialah kreatifitas. Oleh karena itu, dapat dikemukakan 

bahwa seorang wirausaha dapat dibentuk, bukan lahir begitu saja. 

 

Kewirausahaan pada dasarnya merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan 

melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. 

Menurut Frederick, et al (2012), karakteristik yang melekat pada diri seorang 

entrepreneur adalah sebagai berikut: 

1.  Komitmen total, determinasi dan keuletan hati. 

2.  Dorongan kuat untuk berprestasi. 

3.  Berorientasi pada kesempatan dan tujuan. 

4.  Inisiatif dan tanggung jawab. 

5.  Pengambilan keputusan yang persisten. 

6.  Mencari umpan balik. 

7.  Internal locus of control. 

8.  Toleransi terhadap ambiguitas. 

9.  Pengambilan resiko yang terkalkulasi. 

10.  Integritas dan reliabilitas. 

11.  Toleransi terhadap kegagalan. 

12.  Energi tingkat tinggi. 

13.  Kreatif dan Inovatif. 

14.  Visi. 

15.  Independen. 

16.  Percaya diri dan optimis. 

17.  Membangun tim. 

 

Sementara itu, Barringer dan Ireland (2008), mendeskripkan empat karakteristik utama 

yang dimiliki entrepreneur sukses. Keempat karakter tersebut adalah: 

1.  Hasrat yang kuat terhadap bisnis. 

2.  Fokus pada produk dan pelanggan. 

3.  Keuletan meskipun menghadapi kegagalan. 

4.  Kepandaian dalam eksekusi. 
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2.3 Peranan Koperasi dalam Masyarakat Ekonomi 

Koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan 

kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya, berperanan dan bertugas untuk 

mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, 

daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya 

pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata (UU No.12 Tahun 1967). Koperasi 

harus mampu menghasilkan produk yang lebih baik atau paling tidak sama dengan non 

koperasi, sehingga dalam berkompetisi dapat lebih unggul dan memberikan keuntungan 

kepada anggotanya (Subyantoro, 1999). Peranan koperasi bagi masyarakat ekonomi, 

diantaranya adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, 

meningkatkan taraf hidup rakyat dan memeratakan pendapatan (Sumarsono, 2003). 

2.3.1 Koperasi meningkatkan pendapatan 

Peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya anggota 

dapat dilakukan antara lain melalui pembelian bersama dan penjualan bersama. Melalui 

pembelian bersama, maksudnya koperasi dapat menyediakan barang–barang kebutuhan 

anggota dengan cara melakukan pembelian langsung pada produsen atau grosir dan 

dalam jumlah banyak sehingga mendapat potongan harga. Pada gilirannya para anggota 

dan masyarakat di lingkungan daerah kerja koperasi dapat memenuhi barang–barang 

kebutuhannya dengan harga murah. Penghasilan yang sama menghadapi harga barang 

yang serba murah dapat berarti pendapatan riil meningkat. 

Melalui penjualan bersama, maksudnya koperasi dapat menampung produk yang 

dihasilkan anggota dan mencari pembeli yang sanggup membeli dengan harga yang 

lebih tinggi dibandingkan harga penjualan melalui pedagang tengkulak. Dalam kegiatan 

ini koperasi bertindak atas nama anggota untuk menjual secara bersama dengan harga 

tinggi berarti meningkatkan pendapatannya. 

2.3.2 Koperasi Menciptakan Lapangan Kerja 

Koperasi merupakan wadah kerjasama antar anggota didalam mencapai tujuan bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Melalui kegiatan usahanya koperasi memberikan 

kesempatan yang seluas–luasnya kepada para anggota untuk secara bersama–sama 

bekerja melakukan kegiatan usaha koperasi. Dengan demikian, berarti koperasi berperan 



9 

 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum bekerja dan sanggup 

bekerjasama dalam koperasi. 

2.3.3 Koperasi meningkatkan taraf hidup rakyat 

Koperasi berperan dapat meningkatkan pendapatan anggota dan menyediakan lapangan 

kerja bagi mereka yang bersedia bergabung dalam koperasi. Meningkatnya pendapatan 

berarti memungkinkan mereka untuk lebih banyak dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya. Semakin tercukupinya kebutuhan hidup, berarti taraf hidup merekapun 

meningkat. 

2.3.4 Koperasi memeratakan pendapatan 

Melalui koperasi telah banyak diberikan fasilitas dan kemudahan sehingga 

menimbulkan semangat kerja anggota. Melalui koperasi Sisa Hasil Usaha yang 

diperoleh koperasi tidak semua dibagikan kepada anggota, tetapi juga sebagian untuk 

pembangunan masyarakat daerah kerja koperasi. 

2.4 Peranan Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial 

Menurut Sumarsono (2003), peranan koperasi dalam bidang ekonomi adalah sebagai 

berikut : 

1.  Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan (memberikan 

pelayanan, bukan mencari keuntungan). 

2.  Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. 

Pembagian sisa hasil usaha dalam koperasi didasarkan atas perimbangan jasa 

dan partisipasi masing–masing anggota dalam membentuk volume usaha 

perusahaan. 

3.  Memerangi monopoli dan bentuk–bentuk konsentrasi modal lainnya. 

4.  Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 

5.  Meningkatkan penghasilan anggota–anggotanya. 

6.  Menyederhanakan dan mengefisienkan sistem tata niaga, yaitu dengan cara 

mengurangi mata rantai perdagangan yang tak perlu, melindungi konsumen 

dari iklan yang membingungkan, menghilangkan praktik–praktik tata niaga 

yang tidak benar dan tidak jujur. 

7.  Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan. 
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8. Menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau antara 

kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan. 

9.  Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara efektif, 

menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam pola konsumsi, membiasakan hidup 

hemat, dan mengembangkan jiwa membangun bagi kesejahteraan umat 

manusia.  

 

Sebagaimana halnya peran koperasi di bidang ekonomi, peran koperasi dalam bidang 

sosial juga sangat erat kaitannya dengan asas dan prinsip–prinsip yang dianutnya. Peran 

koperasi dalam bidang sosial dalam garis besarnya adalah sebagai berikut: 

1.  Mendidik anggota–anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam 

menyelesaikan masalah–masalah mereka, maupun dalam membangun tatanan 

social yang lebih berperikemanusiaan. 

2.  Mendidik anggota–anggotanya untuk memiliki semangat berkorban sesuai dengan 

kemampuannya masing–masing demi terwujudnya suatu tatanan sosial yang adil 

dan beradab. 

3.  Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun 

di atas hubungan–hubungan kebendaan, melainkan atas rasa persaudaraan dan 

kekeluargaan. 

4.  Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, yang 

menjamin dilindunginya hak dan kewaijiban setiap orang. 

5.  Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai. 

 

Pentingnya peranan pendidikan dalam lingkup koperasi adalah dimana koperasi 

mengajarkan anggotanya bercita–cita tinggi di atas dasar realitas, mendidik persamaan 

demokrasi di atas dasar praktik dan perbuatan sendiri, dan menggiatkan pembelajaran 

anggotanya untuk menyimpan setiap waktu dan sekaligus menjaga keselamatan dirinya 

dan keselamatan koperasi di hari kemudian (Mutis, 2002). Program pendidikan anggota 

harus dijadikan suatu keharusan yang dilaksanakan secara teratur setiap tahunnya. 

Dengan pendidikan anggota maka hak dan kewajiban anggota lebih dipahami oleh 

seluruh anggota dan di samping itu, keterampilan manajerial dapat ditingkatkan. Salah 

satu materi penting yang perlu dimasukkan dalam agenda pendidikan adalah topik 

kewirakoperasian. 
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Seorang wirausaha merupakan seorang yang menggabungkan sumber daya, tenaga 

kerja, bahan baku, serta aset lain untuk menghasilkan nilai yang lebih besar daripada 

sebelumnya, juga seorang yang memperkenalkan perubahan, inovasi, dan tantangan 

baru. Hisrich (2001) mengemukakan bahwa kewirausahaan diartikan sebuah proses 

dinamis dalam menciptakan tambahan kekayaan oleh individu yang menanggung risiko 

utama dalam hal modal waktu, dan/atau komitmen karier atau menyediakan nilai bagi 

beberapa produk atau jasa. Produk atau jasa mungkin dapat terlihat unik ataupun tidak, 

tetapi dengan berbagi cara nilai akan dihasilkan oleh seseorang pengusaha dengan 

menerima dan menempatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan. 

Selanjutnya, Hisrich (2001) menjelaskan bahwa kewirausahaan (entrepreneurship) 

adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya 

yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta risiko sosial yang mengiringi, 

menerima moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi. Definisi ini 

menekankan empat aspek dasar menjadi seorang pengusaha:  

1. Melibatkan proses penciptaan dan menciptakan suatu nilai baru  

2. Menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan  

3. Melibatkan seseorang menjadi pengusaha, penghargaan yang paling penting 

adalah kebebasan, lalu kepuasan pribadi,  

4. Pengusaha akan merespon dan menciptakan perubahan melalui tindakan. 

Tindakan kewirausahaan menyatu pada perilaku sebagai bentuk tanggapan atas 

keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ketidakpastian mengenai peluang 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Sikap merupakan kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada 

sesuatu yang tepat. Selain itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari dan 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa yang dicari dalam 

kehidupan. 

Motivasi merupakan proses membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan perilaku 

arah suatu tujuan atau dengan kata lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Minat 

sebagaimana telah diuraikan merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu 

aktifitas, tanpa ada yang mempengaruhi. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri 

seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi 

young entrepreneur (Sarosa, 2005). Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini 
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mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. Mereka 

mengetahui dengan baik yang menjadi motivasinya dan memelihara motivasi tersebut 

dalam setiap tindakannya. Baum, Frese, and Baron (2007) menjelaskan bahwa motivasi 

dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan pengenalan dan eksploitasi terhadap 

peluang bisnis. Motivasi untuk mengembangkan usaha baru diperlukan bukan hanya 

oleh rasa percaya diri dalam hal kemampuannya untuk berhasil, namun juga oleh 

kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang kewirausahaan. Minat 

menjadi wirausaha didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk bekerja mandiri 

(self-employed) atau menjalankan usahanya sendiri. 

 

2.5 Kajian-kajian yang Pernah Dilakukan 

Sumardi (2007) dalam suatu kajiannya telah menguji seberapa besar jiwa wirausaha 

mahasiswa teknik mesin FPTK UPI. Sampel penelitian yaitu mahasiswa jurusan 

pendidikan teknik mesin angkatan 2005 berjumlah 80 orang. Penelitian dilakukan di 

jurusan pendidikan teknik mesin dengan metode penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif. Tes dilakukan pada beberapa aspek antara lain: kepribadian, kemampuan 

berhubungan dengan orang, keahlian mengatur, pemasaran dan pengelolaan keuangan. 

Hasil penelitian atau tes menunjukkan bahwa sebanyak 59 mahasiswa atau 73,75% 

mempunyai tingkat kecerdasan wirausaha (Entrepreneurial Inteligent Quotient = E.I.Q) 

dalam kategori rata-rata. Ada sembilan mahasiswa atau 11,25% yang memiliki EIQ di 

atas rata-rata. Sebanyak 11 mahasiswa atau 13,75% memiliki EIQ di bawah rata-rata, 

dan hanya satu orang yang memiliki EIQ superior dan tidak terdapat mahasiswa yang 

memiliki EIQ lemah. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata sebesar 

233,08 artinya tergolong pada ketegori yang memiliki potensi kerja yang baik dan dapat 

dikembangkan. 

Rosmiati, Donny Teguh Santosa Junias, Munawar (2015), dalam kajiannya yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran minat mahasiswa dalam menjalankan 

wirausaha di Politeknik Negeri Kupang. Rumusan masalahnya adalah apakah sikap dan 

motivasi menumbuhkan minat mahasiswa untuk menjalankan wirausaha. Metode 

penelitian yang digunakan adalah simple random sampling dengan pendekatan analisis 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap dan motivasi tidak 
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Sikap 

mahasiswa 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini disebabkan karena 

mahasiswa belum memahami tentang kewirausahaan.  

2.6. Perumusan Hipotesa 

Ho: β1 = β2 = 0, Variabel sikap dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa berwirakoperasi 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, Variabel sikap dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa berwirakoperasi. 

2.7  Kerangka Pemikiran 

Adapun skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

       

  

 

 

 

Gambar 1.   Skema Kerangka Pemikiran 

 

Berdasarkan gambar di atas, peneliti ingin mengetahui sejauhmana pengaruh pendidikan 

matakuliah kewirausaaan dan perkoperasian yang diberikan kepada mahasiswa di 

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan dapat mempengaruhi sikap, 

motivasi dan minat mahasiswa dalam berwirausaha pada koperasi dalam mengantisipasi 

penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan serta menurunkan angka 

pengangguran. 

  

Variabel bebas Variabel moderating Variabel terikat 

Minat 

Mahasiswa 

berwirakoperasi 

Motivasi 

mahasiswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan adanya kurikulum muatan lokal mata 

kuliah kewirausahaan dan koperasi pada Fakultas Pertanian dan Fakultas Ekonomi.  

Sasaran penelitian ini antara lain adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sikap, 

motivasi dan minat mahasiswa menjalankan wirausaha pada koperasi. 

 

3. 2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa di Fakultas Pertanian dan 

Fakultas Ekonomi yang telah mendapat mata kuliah kewirausahaan dan koperasi yang 

ada di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

 

3.3 Ukuran Sampel dan Instrumen Penelitian 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) orang 

mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. Persampelan 

dilakukan secara sengaja yaitu mahasiswa yang bersedia untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner (Najib, 1999), 

dengan menggunakan skala Likert (1-5). 

Menurut Najib (1999), kuesioner merupakan satu set item pertanyaan dalam 

bentuk tulisan yang paling populer karena mudah digunakan dan fleksibel. Kuesioner 

banyak digunakan dalam bidang bisnis dan pendidikan. Sugiyono (2004) mengatakan 

bahwa kajian yang mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok 

orang tentang suatu gejala sosial sebaiknya menggunakan kuesioner dengan skala 

Likert. Format skala Likert pada penelitian ini, yaitu:   

1)    Sangat tidak setuju (STS)   nilai  :  1  

2)    Tidak setuju (TS)                nilai    :   2  

3)    Kurang/Agak Setuju (KS)     nilai   :    3  

4)    Setuju (S)                nilai   :   4  

5)    Sangat setuju (SS)                nilai   :   5  
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3.4 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengukur reliabilitas dan validitas 

instrument/kuesioner dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach terhadap setiap 

variabel. Instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien Alpha Cronbach ≥ 0.5. 

Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikoleniaritas 

dan uji heteroskedastisitas. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner penelitian yang telah dirancang 

terlebih dahulu sesuai dengan variable kajian.  Kuesioner diantar langsung kepada 

responden. Item-item yang menyusun instrumen penelitian atau kuesioner beserta 

soalan-soalan setiap item dapat dilihat seperti pada tabel penelitian di bawah ini. 

 

3.6   Definisi dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini bermaksud menguji hubungan antara variabel bebas terdiri dari variabel 

sikap dan motivasi mahasiswa terhadap variabel tergantung yaitu minat mahasiswa 

dalam berwirakoperasi. 

 

Tabel 2.   Defenisi Operasional Variabel Umum 

No. Variabel Defenisi Operasional 

1 Minat 

berwirakoperasi 

(Y) 

 

Minat wirausaha dalam penelitian ini didefinisikan 

sebagai minat mahasiswa melakukan usaha, pemahaman 

anggaran dan pemahaman tambahan yang dihasilkan dari 

proses usaha yang digunakan sebagai dasar di dalam 

membuat keputusan. 

2 Motivasi (X1) Motivasi dan Pengalaman wirausaha mahasiswa dalam 

menjalankan wirausaha 

3 Sikap (X2) Sikap dan pengetahuan wirausaha memperoleh banyak 

pembelajaran tentang informasi usaha yang pernah 

dilakukan, manajemen, dan operasional perusahaan 

sehingga mudah dalam pengambilan keputusan 

. 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.1. Uji Validitas 
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Uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur benar–benar cocok atau sesuai 

sebagai alat ukur yang diinginkan. Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah 

hasil jawaban dari kuesioner oleh responden benar-benar cocok untuk digunakan dalam 

penelitian ini. Untuk menguji validitasnya menggunakan koefisien Alpha Cronbach 

terhadap setiap variabel. Instrumen dikatakan reliable jika memiliki koefisien Alpha 

Cronbach ≥ 0.5. 

Pengujian validitas pada taraf signifikan yang digunakan adalah a = 5% yaitu apabila r-

hitung > r-tabel maka kuesioner dinyatakan valid; begitu pula sebaliknya apabila r-

hitung < r-tabel maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu 

gejala atau kejadian. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

jawaban dari kuesioner oleh responden benar–benar stabil dalam mengukur suatu gejala 

atau kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat 

pengukur tersebut dan sebaliknya jika reliabilitas alat pengukur tersebut rendah maka 

alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Mencari reliabilitas instrument 

yang skornya bukan 0–1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai misalnya 0– 

10, 0–100 atau bentuk skala 1–3, 1–5, atau 1–7 dan seterusnya, dapat menggunakan 

teknik dari Cronbach alpha (Umar, 2002). Dengan ketentuan jika koefisien alpha (a) > 

0.5 maka butir pertanyaan tidak reliable. Jika koefisien alpha (a) > 0.5 maka butir 

pertanyaan reliable. 

 

3.6.2. Koefisien Korelasi Rank Spearman 

Dalam penelitian ini, untuk mengukur hubungan antara variabel, digunakan rumus 

koefisien korelasi Rank Spearman. Inti dari analisis korelasi adalah mengukur kekuatan 

hubungan antara variabel, tanpa menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (melalui 

bantuan komputer dengan menggunakan program SPSS). 

 

3.6.3   Analisis Regresi Linear Berganda 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk menentukan variabel bebas yang secara nyata 

mempengaruhi variabel terikat. Adapun Model Persamaan regresinya adalah: 
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Y = α + β1 SK + β2 MO, dimana: 

 

Y  =  Minat Kewirakoperasian Mahasiswa (Y) 

α  =  Konstanta 

β1 β2  =  Koefisien regresi variabel bebas 

SK  =  Sikap Kewirakoperasian Mahasiswa  (X1) 

MO =  Motivasi Kewirakoperasian Mahasiswa (X2,M) 

 

3.6.4  Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai 

berikut :  

H1  : Sikap kewirakoperasian mahasiswa mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

berwirakoperasi, dimana motivasi mahasiswa merupakan variable moderator  

H2 :  Motivasi kewirakoperasian mahasiswa mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

berwirakoperasi, dimana motivasi mahasiswa merupakan variable moderator. 

  

3.7 Diagram Tulang Ikan (Fishbone) 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Tulang Ikan (Fishbone) 



18 

 

 

3.8 Bagan Penelitian dan Luarannya serta Indikator Capaian setiap Tahunnya 

 

 
 

 

Tabel 3.  Rincian Defenisi Batasan Operasional Variabel Kajian 

 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Kode 

Item 

Sikap 

kewirausa-

haan 

pengurus 

Menguta-

makan 

peluang 

prioritas  

Pentingnya berbagai 

informasi  

Tetap mencari informasi baru dalam 

pengambilan keputusan peluang 

usaha 

KP1 

Ketersediaan dana 

Perlunya peluang prioritas dalam 

memanfaatkan dana sebagai modal 

usaha 

KP2 

Manfaat kredit 
Perlunya menggunakan kredit dalam 

peluang usaha 
KP3 

Pengambi-

lan resiko 
Peluang berhasil 

Keberanian berinvestasi dana pada 

usaha yang berpeluang tinggi 
KP4 

Resiko penggunaan 

kredit 

Keberanian meminjam kredit pada 

usaha yang berpeluang tinggi 
KP5 

Inovatif Penemuan ide/cara 

baru 

Minat dalam menemukan  ide/cara 

baru berusaha 
KP6 

Penemuan produk baru 
Minat dalam menemukan  produk 

baru dalam berusaha 
KP7 

Kerja keras 
Selalu optimis 

Keyakinan yang tinggi akan 

keberhasilan usahanya 
KP8 

Tidak mudah menyerah 
Meskipun pernah gagal tapi tetap 

berusaha 
KP9 

Menghar-

gai waktu 
Waktu adalah modal 

Waktu luang digunakan menambah 

keahlian 
KP10 

Usaha yang berkualitas 
Senantiasa meningkatkan kualitas 

usaha 
KP11 

Tepat waktu 
Sikap terhadap janji kepada pihak 

lain 
KP12 

Motivasi 

berprestasi 

Berkeinginan untuk 

sukses 

Motif bekerja adalah untuk mencapai 

sukses 
KP13 

Pantang menyerah 
Terus memperbaiki kinerja 

meskipun pernah gagal 
KP14 

Percaya 

diri 

Tidak ragu-ragu Tidak ragu-ragu dalam bertindak KP15 

Tetap optimis 

Selalu optimis dalam segala situasi KP16 

Tetap belajar dalam memperbaiki 

kekurangan 
KP17 

Bekerja tuntas 
Menyelesaikan tugas yang 

merupakan tanggung jawabnya 
KP18 

Tahun I

Analisis Sikap dan Motivasi terhadap Minat Berwirakoperasi Mahasiswa

Luaran :

Publikasi pada Jurnal atau Prosiding Ilmiah

(Nasional/Internasional)
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Tanggung 

jawab 

individual 

Memperbaiki kesalahan 
Memperbaiki kesalahan yang 

dilakukannya 
KP19 

Meningkatkan kualitas 

usaha 

Bertanggung jawab atas segala 

tugasnya 
KP20 

Partisipasi 

anggota 

koperasi 

 

 

 

 

 

Pengambi-

lan 

keputusan 

Kehadiran Kehadiran dalam rapat PA1 

Keaktifan Keaktifan memberikan usul dan 

saran dalam rapat 

PA2 

Keaktifan menemukan adanya 

penyimpangan 

PA3 

Keaktifan memberikan usul dan 

saran di luar rapat 

PA4 

Kontribusi 

modal 

Kepatuhan membayar Kepatuhan membayar simpanan 

pokok dan wajib 

PA5 

Kerelaan menyimpan Memiliki simpanan sukarela PA6 

Menikmati 

hasil 

SHU SHU yang sebanding PA7 

Bertransaksi Keaktifan bertransaksi PA8 

Kesediaan menggunakan layanan 

simpan pinjam 

PA9 

Penggunaan kredit Kesediaan memanfaatkan fasilitas 

kredit 

PA10 

Ikut serta 

mengawasi 

Tingkat kunjungan Intensitas kunjungan PA11 

Memberikan kritik 

&saran 

Keaktifan memberikan kritik/saran PA12 
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BAB IV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Penelitian Pendahuluan  

Tujuan utama penelitian pendahuluan ini adalah untuk menguji reliabilitas dan 

validitas dari instrumen yang digunakan dalam kajian ini.  Reliabilitas menunjukkan 

apakah instrumen atau kuesioner yang dipakai dapat dipercayai untuk mengukur apa 

yang ingin diukur oleh si peneliti.  Validitas menunjukkan bahwa item atau soalan yang 

ada didalam instrumen atau kuesioner dapat dipahami oleh responden, atau dengan kata 

lain item tersebut tidak bersifat ambigu. Untuk itu, sebanyak 30 orang responden 

dilibatkan pada tahap awal penelitian ini.  

   

4.1.2  Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 4 diringkaskan hasil ujian reliabilitas pada instrumen kajian, 

sedangkan untuk hasil yang terperinci dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6 

selanjutnya. 

Tabel 4.  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen pada Penelitian Pendahuluan 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Sikap Kewirakoperasian Mahasiswa (SK)  0.502 Reliable 

Motivasi Kewirakoperasian (MV) 0.511 Reliable 

Minat Kewirakopeasian (MT) 0.536 Reliable 

 

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa kesemua variabel pada instrumen kajian 

adalah dapat dipercaya (reliable) karena memiliki nilai koefisien Cronbach alpha 

masing-masing variabel sebesar > 0.5.  

4.1.3  Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas yang dilakukan pada setiap item pertanyaan pada instrumen 

yang digunakan pada semua variabel kajian dapat dilihat secara lengkap seperti pada 

Tabel 5  dan Tabel 6  berikut ini. 

Tabel 5.   Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas Instrumen pada 

Penelitian Pendahuluan  
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Sikap Kewirakoperasian  

(X1) α = 0.502 

Sikap Kewirakoperasian  

(X1) α = 0.502 

Minat Kewirakoperasian   

(Y)  α  =  0.536 

Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status 

SK1 .324 Valid SK15 .396 Valid MT1 .224 Valid 

SK2 .290 Valid SK16 .516 Valid MT2 .084 Valid 

SK3 .220 Valid SK17 .033 Valid MT3 .411 Valid 

SK4 .138 Valid SK18 .016 Valid MT4 .270 Valid 

SK5 .234 Valid    MT5 .137 Valid 

SK6 .161 Valid    MT6 .176 Valid 

SK7 .129 Valid    MT7 .332 Valid 

SK8 .131 Valid       

SK9 .293 Valid    Motivasi Kewirakoperasian 

(X2) α = 0.511 

SK10 .023 Valid    MV1 .365 Valid 

SK11 .321 Valid    MV2 .115 Valid 

SK12 .611 Valid    MV3 .603 Valid 

SK13 .364 Valid    MV4 .427 Valid 

SK14 .413 Valid    MV5 .357 Valid 

      MV6 .434 Valid 
 

 

Dari Tabel 5 terlihat bahwa variabel terikat yaitu minat kewirakoperasian mahasiswa 

UMN l-Washliyah memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar α = 0.536. Demikian juga 

variabel bebas sikap kewirakoperasian (X1) dan motivasi kewirakoperasian mahasiswa 

(X2) memiliki nilai Cronbach Alpha masing-masing sebesar α = 0.502 dan α = 0.511.  

Hal ini berarti bahwa item-item yang meyusun kedua variabel ini dapat dipercaya 

(reliable) sebagai instrument yang digunakan dalam kajian sebenarnya.   

Untuk menguji validitas instrument dapat dilihat dari nilai Corrected Item Total 

Correlation setiap item pada setiap variable kajian.  Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa 

pada variabel kajian baik variabel bebas maupun varibel terikat, semua item atau soalan 

yang menyusun konstruk kajian bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa 

konstruk yang menyusun semua variabel adalah valid atau sah untuk digunakan pada 

penelitian sebenarnya.   

Selanjutnya, untuk mengetahui hasil penelitian tentang validitas dan reliabilitas 

pada kajian sebenanya, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini. 
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Selanjutnya, pada Tabel 5 di atas, terlihat bahwa pada variable sikap 

kewirakoperasian mahasiswa memiliki nilai Corrected Item Total Correlation setiap 

item pada variable tersebut bernilai positif.  Hal ini dapat diartikan bahwa pada 

variablesikap kewirakopeasian, semua item adalah dinyatakan valid atau sah untuk 

digunakan pada penelitian sebenarnya. 

Dari hasil uji reliabilitas dan validitas pada kajian pendahuluan terhadap semua 

variabel yang diuji sebagai konstruk adalah valid untuk digunakan sebagai instrument 

pada kajian sebenarnya. 

 

4.2   Penelitian Sebenarnya 

Pada tahapan penelitian sebenarnya dilibatkan sebanyak 75 orang responden 

sebagai anggota koperasi. Pada tahap ini, juga dilakukan uji reliabilitas dan validitas 

terhadap instrumen kajian, serta uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikoleniaritas dan uji heteroskedastisitas terhadap data yang diperoleh dengan tujuan 

untuk memastikan jawaban responden telah memenuhi asumsi atau andaian klasik. 

 

4.2.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Berikut ini, pada Tabel 6 diringkaskan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian.   

 

Tabel 6  Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner pada Penelitian Sebenarnya 

 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Minat Kewirakopeasian (Y)    0.613 Reliable 

Sikap Kewirakoperasian (X1) 0.702 Reliable 

Motivasi Kewirakoperasian (X2) 0.642 Reliable 

 

 

Dari Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa variabel minat kewirakoperasian 

memiliki nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.613 dan untuk variabel sikap 

kewirakoperasian dan motivasi kewirakoperasian masing-masing memiliki memiliki 

nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0.702 dan 0.642.  Hal ini berarti bahwa semua 

instrumen variabel kajian adalah reliable, karena memiliki nilai Cronbach Alpha ≥ 0.5.  

Semua variabel dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen yang reliabel 

pada penelitian sebenarnya. 
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4.2.2  Hasil Uji Validitas 

Pada Tabel 7 di bawah ini diuraikan hasil uji validitas dari instrumen pada kajian 

sebenarnya. Dari hasi uji reliabilitas, dapat dilihat bahwa pada kajian sebenarnya ini yang 

melibatkan sebanyak tujuh puluh lima orang responden, ternyata nilai koefisien 

Cronbach Alpha dari kedua variabel kajian semakin meningkat.   

Dari keterangan di atas, terlihat bahwa semua item yang diukur pada kedua 

variabel kajian memiliki nilai Corrected item total correlation yang bernilai positif.  Oleh 

karena itu, semua item yang digunakan pada semua variabel kajian adalah valid atau sah 

digunakan dalam mengukur variabel pada kajian sebenarnya.   

 

Tabel 7.  Rekapitulasi hasil uji reliabilitas dan validitas instrumen pada penelitian 

sebenarnya 

 

 

 

4.2.3   Uji Andaian Klasik 

Model regresi linier berganda harus menepati beberapa andaian yang disebut 

dengan ujian andaian klasik. Uji andaian ini terdiri daripada beberapa tahap, yaitu:  

 

 

Sikap Kewirakoperasian  (X1) 

α = 0.613 

Sikap Kewirakoperasian  (X1) 

α = 0.662 

Minat Kewirakoperasian (X2)  

α  =  0.702 

Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Status 

SK1 .297 Valid SK15 .436 Valid MT1 .346 Valid 

SK2 .228 Valid SK16 .470 Valid MT2 .512 Valid 

SK3 .388 Valid SK17 .497 Valid MT3 .454 Valid 

SK4 .350 Valid SK18 .386 Valid MT4 .512 Valid 

SK5 .135 Valid    MT5 .547 Valid 

SK6 .310 Valid    MT6 .168 Valid 

SK7 .162 Valid    MT7 .330 Valid 

SK8 .073 Valid       

SK9 .050 Valid    Motivasi Kewirakoperasian 

(X2) α = 0.642 

SK10 .049 Valid    MV1 .365 Valid 

SK11 .020 Valid    MV2 .115 Valid 

SK12 .018 Valid    MV3 .603 Valid 

SK13 .391 Valid    MV4 .427 Valid 

SK14 .473 Valid    MV5 .357 Valid 

      MV6 .434 Valid 
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4.2.4  Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam melakukan uji normalitas data, seperti melihat melalui 

pola data histogram atau analisis grafik dan uji Kolmogorov Smirnov. Dalam penelitian 

ini digunakan kedua uji analisis tersebut. 

 

 

Gambar 3.  Pola Data Histogram  

 

Dari Gambar 5.1 di atas terlihat bahwa pola data kajian adalah berdistribusi normal.  

Selain melihat dari pola data histogram seperti gambar di atas, normalitas data juga  

dilihat melalui Plot Kemungkinan Normal, seperti gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 4.   Uji Normalitas menggunakan Plot Kemungkinan Normal 
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Dari gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual berada dan mengikuti pola 

distribusi normal.  Selain itu juga digunakan uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan 

bantuan IBM Statistics SPSS versi 20, telah diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 8.  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SK MV MT 

N 75 75 75 

Normal Parametersa,b Mean 3.9044 3.8977 3.9600 

Std. Deviation .22625 .33875 .28148 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .096 .158 .170 

Positive .065 .115 .150 

Negative -.096 -.158 -.170 

Kolmogorov-Smirnov Z .832 1.364 1.471 

Asymp. Sig. (2-tailed) .493 .058 .076 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Dari Table 8 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed), menunjukkan bahwa 

semua variabel yang diamati yaitu partisipasi anggota, kesejahteraan anggota dan masa 

keanggotaan, masing-masing memiliki nilai p=0.493; p=0.058; dan p=0.076, artinya 

bahwa semua variabel kajian memiliki p>0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi normal. Hasil uji ini menunjukkan bahwa data dapat diuji menggunakan 

statistik parametrik.   

 

4.2.5  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna antara 

beberapa maupun semua variabel bebas (Gujarati, 2003). Uji multikolinearitas dapat 

diamati dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai VIF ada 

disekitar satu dan angka Tolerance mendekati satu, mungkin terjadi multikolinearitas 

(Singgih, 2001). Akan tetapi, bila nilai Tolerance > 0.10 dan VIF <10, maka pada model 

regresi tidak terjadi multikolinearitas.  
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Tabel 9.  Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Sikap Kewirakoperasian (X1) .856 1.169 

Motivasi Kewirakoperasian (X2) .856 1.169 

 

Dari hasil uji multikolinearitas didapati bahwa nilai Tolerance dan VIF seperti 

pada Tabel 9. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena 

variabel kajian mempunyai nilai Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.  

 

4.2.6  Uji Heteroskedastisitas 

 Ujian heteroskedastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 

menggunakan cara coloum plot.  Pada Gambar 5 diperlihatkan bahwa plot residu adalah 

acak, tidak menggambarkan adanya gaya tertentu seperti bergelombang, melebar ataupun 

menyempit, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier pada kajian ini 

terbebas daripada heteroskedastisitas.  

 

 

 
 

Gambar 5.   Hasil Kajian Kolom Plot 
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4.2.7  Analisis Korelasi Pearson’s Corellation 

Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis korelasi Pearson’s dari setiap 

variable kajian.   

 

 Tabel 10.  Koefisien Korelasi Pearsons dari Variabel Kajian 

  MT SK MV 

MT 
Pearson’s Correl.coeff. 1   

Sig. (2-tailed)    

SK 
Pearson’s Correl.coeff.  0.262* 1  

Sig. (2-tailed) 0.011   

MV 
Pearson’s Correl.coeff.  0.527** 0.380 ** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  

 

Dari Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu sikap 

kewirakoperasian dan motivasi kewirakoperasian secara signifikan berkorelasi dengan 

variabel terikat yaitu variabelminat berwirakoperasi, dengan koefisien korelasi Pearson’s 

masing-masing sebesar rSK = 0.262*, rMV = 0.52**.  Demikian pula variabel motivasi 

kewirakoperasian dengan variabel sikap kewirakoperasian secara signifikan berkorelasi 

dengan koefisien korelasi Pearson’s sebesar rMV = 0.380. 

 

4.2.8  Analisis Regresi Linier Berganda  

Pada tabel di bawah ini disampaikan hasil analisis regresi linear berganda dari setiap 

variable kajian. 

 

Tabel 11.  Ringkasan Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nilai t Sig. 

Konstanta 1.990 3.914 0.000 

Sikap Kewirakoperasian (SK) 0.090 0.672 0.504 

Motivasi Kewirakoperasian  (MV) 0.415 4.626** 0.000 

R Square 0.282 

Adjst R Square 0.262 

F-Uji 14.150** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari Tabel 11 di atas, terlihat bahwa variabel motivasi kewirakoperasian 

menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap minat kewirakoperasian dengan tingkat 

signifikansi dibawah 5%, sedangkan variabel sikap kewirakoperasian menunjukkan tidak 

adanya signifikansi dengan variabel minat berwirakoperasi mahasiswa Universitas 
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Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, dengan alpha sebesar 0.504. Selanjutnya, dari 

Tabel 11 di atas terlihat bahwa nilai R2 sebesar 0.284, artinya adalah bahwa perubahan 

28.2% dari variabel minat kewirakoperasian dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu 

sikap kewirakoperasian dan variabel motivasi kewirakoperasian, sedangkan selebihnya 

71.8% dijelaskan  oleh variabel lain diluar variabel bebas yang dikaji.  

 Nilai F-uji sebesar 14.150** dengan α < 1%, bermakna bahwa secara serentak 

variabel bebas sangat signifikan mempengaruhi minat kewirakoperasian mahasiswa 

UMN Al-Washliyah Medan. Dari Tabel 11 di atas, kemudian diperoleh Model 

Persamaan Regresi Linier Berganda dari hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

 

Y = 1.990 + 0.090 SK +0.415 MV 

 

dimana:  Y =  Minat Kewirakoperasian (MT) 

  SK =  Sikap Kewirakoperasian 

MV =  Motivasi Kewirakoperasian 

 

 Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, maka pengaruh setiap 

variabel ditafsirkan untuk menjelaskan variabel minat kewirakoperasian mahasiswa 

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan, sebagai berikut:  

1.  Konstanta 1.990, bermakna bahwa jika tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat kewirakoperasian mahasiswa, maka minat mahasiswa kewirakoperasian 

mahasiswa adalah sebesar 1.990. 

2.  Koefisien regresi 0.090 bermakna bahwa setiap faktor sikap kewirakoperasian 

mahasiswa bertambah 1 (satu) unit, maka minat kewirakoperasian mahasiswa akan 

meningkat sebesar 0.090.  

3.  Koefisien regresi 0.415 bermakna bahwa setiap faktor motivasi kewirakoperasian 

mahasiswa bertambah 1 (satu) unit, maka minat kewirakoperasian mahasiswa akan 

meningkat sebesar 0.415.  

 

4.3  Pembahasan  

Berikut ini dibahas hasil penelitian untuk masing-masing variabel kajian yang 

diperoleh dari berbagai hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

 Secara serentak, faktor sikap dan motivasi kewirausahaan mahasiswa Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan secara nyata mempengaruhi minatnya dalam 
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berwirakoperasi, akan tetapi secara partial hanya faktor motivasi kewirakoperasian yang 

secara nyata meningkatkan minat kewirakoperasian, sedangkan faktor sikap 

kewirakoperasian mahasiswa tidak nyata meningkatkan minat berwirakoperasi 

mahasiswa.  

Faktor motivasi mahasiswa dalam berwirausaha didorong oleh ambisi 

kemandirian berupa keinginan membuka usaha sendiri dan suka akan kebebasan dalam 

beraktivitas. Pada faktor realisasi diri dimotivasi oleh keinginan untuk memperoleh posisi 

yang lebih baik dan keinginan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain. Faktor 

pendorong yang lain untuk menjadi wirausaha adalah keinginan untuk memperoleh 

tambahan uang saku.  

Mahasiswa yang mempunyai minat untuk menjadi wirausaha jangka dekat atau 

sekitar 6 bulan kemudian atau setelah lulus kuliah mempunyai persepsi yang tinggi pada 

keinginan membuka usaha sendiri, memperoleh posisi yang baik di lingkungan dan 

keinginan pendapatan yang lebih baik dibanding yang mempunyai niat menjadi 

entrepreneurship jangka panjang maupun yang tidak berminat. Dalam faktor motivasi 

menjadi wirausaha, secara umum kurang didukung dengan tradisi keluarga dalam 

berbisnis dan merasa lebih terhormat bila membuka usaha sendiri dibanding dengan 

bekerja dengan orang lain.  

Pada faktor kepribadian sebagian besar mahasiswa mempersepsikan ingin sukses, 

sukabekerja keras dan yakin akan kemampuan diri. Pada faktor hubungan bisnis 

mahasiswa mampu bekerja sama dengan orang lain. Mahasiswayang berminat membuka 

wirausaha jangka pendek mempunyai persepsi yang lebih tinggi pada indikator suka 

bekerja keras, mempunyai kemampuan untuk sukses. Di sisi lain, sebagian besar 

mahasiswa kurang menyukai tantangan dan kurang berani mengambil resiko.  

Penilaian mahasiswa dalam karakteristik lain wirausaha untuk faktor perilaku organisasi, 

mahasiswa lulusan menilai mampu untuk memberikan pendapat dan saran pada orang lain 

serta mampu untuk meyakinkan dan memberi inspirasi orang lain dengan lebih baik. Pada 

faktor lain, persepsi mahasiswa untuk yang merasa mampu mengelola usaha, tetapi tidak 

didukung dengan takut resiko dalam berhutang, terlebih bagi yang kurang berminat dan 

tidak berminat menjadi wirausaha.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan 

Sikap merupakan kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan 

pada sesuatu yang tepat. Selain itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipelajari dan 

bagaimana individu bereaksi terhadap situasi dan menentukan apa yang dicari dalam 

kehidupan. 

Motivasi merupakan proses membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan 

perilaku arah suatu tujuan atau dengan kata lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Minat sebagaimana telah diuraikan merupakan rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu aktifitas, tanpa ada yang mempengaruhi. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam 

diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk 

menjadi young entrepreneur (pengusaha muda). 

 Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kembali variabel motivasi, 

sikap dan minat mahasiswa. Penelitian ini lebih akan lebih bermanfaat apabila Lembaga 

Universitas Muslim Nusantata Al-Washliyah dapat menerapkan mata kuliah pendidikan 

Kewirausahaan pada semua program studi atau jurusan. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa sebagian besar mahasiswa belum mempunyai minat berwirausaha. Memberikan 

wawasan berwirausaha merupakan suatu pilihan untuk masa yang akan datang agar dapat 

membentuk jiwa wirausaha pada mahasiswa. Pemupukan jiwa kewirausahaan sebaiknya 

juga dilakukan melalui melakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Melatih 

kepercayaan diri mahasiswa diharapkan akan mengubah pendapat bahwa menjadi 

wirausaha akan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. 

 

5.2  Saran 

 

Minat dan pola pikir mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah dalam 

menjalankan kewirausahaan masih sederhana, sehingga diperlukan kerja keras untuk 

meningkatkannya.  Masih rendahnya minat mahasiswa dalam berwirausaha masih 

memerlukan perhatian.  Merubah mind set bahwa wirausaha merupakan suatu pilihan 

pekerjaan yang terhormat perlu dilakukan dengan memberikan contoh-contoh para 
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pengusaha yang berhasil. Perlu untuk melakukan pemupukan jiwa kewirausahaan 

mahasiswa dengan latihan awal praktek kewirausahaan. Pengalaman yang didapatkan 

mahasiswa akan melatih kepercayaan diri mahasiswa dan diharapkan akan mengubah pola 

pikir mereka bahwa menjadi wirausaha dapat memberikan kehidupan yang lebih baik.  

 Sebagian besar mahasiswa tidak menyukai tantangan dan tidak berani mengambil 

resiko. Selain itu, mahasiswa cenderung takut dalam berhutang. Berkaitan dengan 

toleransi akan resiko, mahasiswa harus dilatih untuk membuat perencanaan usaha secara 

matang, seberapa besar keuntungan dan kerugiannya, sehingga akan dapat mengurangi 

resiko. Mahasiswa dilatih untuk mencari informasi yang relevan yang mendukung 

usahanya mengambil keputusan secara cepat dan penuh keyakinan atas dasar perencanaan 

usaha yang matang.  

Untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi, kemampuan menjual, dan bekerja 

sama dengan orang lain, mahasiswa dilatih beberapa ketrampilan misalnya melatih untuk 

kemampuan manajerial, bisnis, menjalin relasi yang baik dalam mengembangkan 

usahanya melalui pengembangan berorganisasi di lingkungan kampus dan melatih soft 

skill agar mahasiswa tidak hanya menguasai teori saja. Untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha, mahasiswa dapat magang kepada pengusaha yang sukses, sehingga 

mahasiswa dapat langsung melihat contoh bagaimana tindakan, keputusan, dan 

ketrampilan apa saja yang digunakan dan mempraktekan keseluruhan faktor-faktor yang 

mendorong kesuksesan dalam wirausaha. 
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dengan Partisipasi Anggota Sebagai Moderator  
Mandiri 3.0 

3 2014 

Pengaruh Strategi Bersaing Terhadap Kinerja 

Koperasi dengan Partisipasi Anggota sebagai 

Moderator 

Mandiri 3.0 

4 2014 

Pengembangan Model Partisipasi Anggota pada 

Koperasi di Sumatera Utara (Hibah Bersaing 

DIKTI, Tahun 2014 dan 2015) 

Dikti 130.0 

5 2016 

Model Pengembangan Pendidikan dan 

Pelatihan Berbasis Kewirakoperasian di 

Sumatera Utara 

Dikti 50.0 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jlh (Jt Rp.) 

1 2010 

Teknik Pembuatan Kompos pada Penyuluhan 

Masyarakat di Desa Kampung Tengah Kec.   

Pancur Batu Kab. Deli Serdang 

UMNAW 1.0 

2 2011 

Menciptakan Kelestarian Lingkungan Hidup bagi 

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Desa 

Merk Kec. Merk Kab.Tanah Serdang Bedagai 

UMNAW 1.0 
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Terakhir 

No. Judul/Tema Tahun 
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Lampiran Bahan Seminar 

 

 

Koperasi hadir sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diharapkan keberadaannya 

dapat berperan serta dalam memperbaiki situasi perekonomian nasional. Melalui 

wirakoperasi diharapkan munculnya para pengusaha muda (entrepreneurship) dari 

kalangan mahasiswa yang merupakan sumberdaya manusia berkualitas untuk membuka 

lapangan kerja baru dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan dan 

mengantisipasi meningkatnya pengangguran.  

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah 

Medan yang sudah mendapat mata kuliah Kewirausahaan dan Koperasi pada Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Ekonomi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ± 75 

orang mahasiswa. Persampelan dilakukan secara sengaja yaitu mahasiswa yang bersedia 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 

kuesioner (Najib, 1999), dengan menggunakan skala Likert (1-5). 

Dari hasil uji analisis regresi linear berganda, diketahui bahwa hasil F-uji penelitian 

menunjukkan bahwa minat mahasiswa Universitas Muslim Nusantara dalam 

berwirakoperasi, nyata dipengaruhi oleh kedua variabel bebas yang dikaji (F-uji = 

14.150**).  Secara parsial, faktor motivasi mahasiswa dalam berwirakoperasi (t=4.626**) 

secara nyata mempengaruhi minat mahasiswa berwirakoperasi, sedangkan faktor sikap 

berwirakoperasi mahasiswa tidak berpengaruh nyata (t=0.672) dalam meningkatkan 

minat mahasiswa berwirakoperasi.  Dari hasil analisis korelasi Pearson’s menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi yang nyata antara faktor minat mahasiswa berwirakoperasi 

dengan sikap berwirakoperasi dan motivasi berwirakoperasi mahasiswa UMN Ak-

Washliyah, masing-masing sebesar rSK = 0.262*, dan rMV = 0.52**. 

 

Model Persamaan Regresi Linier Berganda dari hasil kajian yang diperoleh adalah  

Y = 1.990+0.090SK+0.415MV, dimana Y adalah minat kewirakoperasian, SK adalah 

sikap kewirakoperasian, dan MV adalah  motivasi kewirakoperasian mahasiswa 

Universitas  Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan. 

 

Kata kunci : Sikap, Motivasi, Minat, Wirakoperasi. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan suatu fenomena 

baru yang lahir akibat terjadinya 

perkembangan dan kemajuan jaman. 

Pada kondisi ini, setiap organisasi 

dituntut untuk senantiasa melakukan 

berbagai inovasi guna mengantisipasi 

adanya tantangan dan persaingan yang 

sangat ketat. Untuk itu setiap organisasi 

dituntut mempunyai keunggulan 

bersaing baik dalam hal kualitas produk, 

jasa, biaya, maupun sumber daya 

manusia yang profesional. 

Dalam sebuah persaingan global, 

keberadaan sumber daya manusia yang 

handal dan profesional merupakan hal 

yanga memiliki peran lebih strategis 

dibandingkan dengan sumber daya yang 

lain. Sumber daya manusia adalah 

merupakan harta yang paling berharga 

dan palig penting yang harus dimiliki 

oleh suatu organisasi. Sumberdaya 

manusia yang berkualitas merupakan 

salah satu prasyarat dalam 

mengembangkan sumberdaya alam 

suatu negara untuk mencapai 

kemakmuran dan kesejahteraan negara 

tersebut. 

Indonesia merupakan salah satu negara 

yang memiliki laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi. Tingginya 

jumlah penduduk ini merupakan potensi 

yang besar dalam menjalankan proses 

pembangunan, karena dalam nilai-nilai 

universal penduduk merupakan pelaku 

dan sekaligus merupakan sasaran 

pembangunan yang menikmati hasil 

pembangunan tersebut. Hal ini dapat 

terwujud apabila jumlah penduduk yang 

besar disertai dengan komposisi dan 

distribusi sumberdaya manusia yang 

lebih merata dengan kualitas yang baik. 

Namun jumlah penduduk yang besar 

juga dapat menjadi beban apabila 

kualitasnya rendah. Karena sebagai 

pelaku pembangunan, kualitas 

penduduk yang rendah akan menjadi 

hambatan dalam meraih peluang dan 

kesempatan yang ada. 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk 

yang tinggi, maka laju pertumbuhan 

angkatan kerjapun menjadi cukup 

tinggi. Akan tetapi sangat disayangkan, 

daya serap tenaga kerja di Indonesia 

masih relatif rendah karena tidak semua 

lulusan perguruan tinggi dapat langsung 

bekerja. Napitupulu (2009) menyatakan 

bahwa sampai saat ini sebanyak 82,2 

persen lulusan perguruan tinggi bekerja 

sebagai pegawai dan karyawan,   baik di 

instansi pemerintah maupun swasta. Hal 

ini menunjukkan bahwa lulusan 

perguruan tinggi lebih banyak bekerja di 
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berbagai sektor, dari pada menciptakan 

lapangan usaha sendiri. Akan tetapi 

sesungguhnya bagi yang tidak diterima 

sebagai pegawai atau karyawan baik di 

instansi pemerintah maupun swasta, 

masih ada pekerjaan alternatif lain 

untuk memperoleh penghasilan 

sekaligus meraih kesuksesan, yaitu 

dengan berwirausaha. Berwirausaha itu 

sangat berperan dalam mengisi 

pembangunan ini. 

Di negara maju peran wirausaha sangat 

dominan dalam menunjang 

pertumbuhan perekonomian dan 

pembangunan. Akan tetapi di negara 

sedang berkembang seperti Indonesia, 

sangat minim orang yang mau bekerja 

sebagai wirausaha, padahal 

pertumbuhan ekonomi sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan para 

wirausahawan ini. Salah satu faktor 

penyebabnya adalah karena masih 

rendahnya minat berwirausaha 

dikalangan mahasiswa. 

Koperasi hadir sebagai salah satu 

bentuk badan usaha yang diharapkan 

keberadaannya dapat berperan serta 

dalam memperbaiki situasi 

perekonomian nasional. Hal itu terbukti 

pada saat terjadi krisis moneter di 

Indonesia pada tahun 1997, perusahaan-

perusahaan besar banyak yang 

mengalami gulung tikar, tetapi koperasi 

dan usaha kecil dapat tetap bertahan. 

Koperasi sebagai salah satu penggerak 

ekonomi rakyat, diharapkan mampu 

meningkatkan taraf hidup para anggota 

khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. 

Menurut Meredith (2002), wirakoperasi 

adalah orang yang mempunyai 

kemampuan melihat dan menilai suatu 

kesempatan bisnis, mengumpulkan 

sumber daya yang dibutuhkan dan 

mengambil tindakan tepat dan cepat 

agar dapat mencapai kesuksesan. 

Kewirakoperasian diartikan sebagai 

suatu sikap mental positif dalam 

berusaha secara koperatif, dengan 

mengambil prakarsa yang inovatif serta 

memiliki keberanian mengambil resiko 

dengan berpegang teguh pada prinsip 

identitas koperasi, dalam mewujudkan 

terpenuhinya kebutuhan nyata serta 

peningkatan kesejahteraan bersama. 

Tujuan utama setiap wirakoperasi 

adalah memenuhi kebutuhan nyata 

anggota koperasi dan meningkatkan 

kesejahteraan bersama para anggotanya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Mahasiswa sebagai sumberdaya insani 

mempunyai fungsi yang paling strategis 

dalam menggerakkan dan mengelola 

sumberdaya lainnya dalam mencapai 

kesejahteraan dan kemakmuran 
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bersama. Mahasiswa diharapkan dapat 

menciptakan lapangan kerja baru dalam 

rangka menutaskan kemiskinan dan 

pengangguran yang terus bertambah 

dari waktu ke waktu. Kewirakoperasian 

diartikan sebagai suatu sikap mental 

positif dalam berusaha secara koperatif, 

dengan mengambil prakarsa inovatif 

serta keberanian mengambil resiko dan 

berpegang teguh pada prinsip identitas 

koperasi, dalam mewujudkan 

terpenuhinya kebutuhan nyata serta 

peningkatan kesejahteraan bersama 

seluruh anggota. 

Untuk itu, penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui sejauhmana pengaruh 

sikap dan motivasi dikalangan 

mahasiswa dalam menciptakan minat 

berwirausaha pada koperasi di Sumatera 

Utara (Studi kasus Mahasiswa 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan) 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang 

sudah mendapatkan matakuliah 

kewirausahaan dan matakuliah koperasi 

di Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

melihat hubungan antara sikap dan 

motivasi mahasiswa dalam 

hubungannya dengan minat mahasiswa 

melakukan wirausaha koperasi di 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Waslliyah Medan.  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

a.  Bagi Akademisi. Penelitian ini 

dapat memberikan tambahan 

wawasan tentang sejauhmana 

kesiapan mahasiswa dalam 

berwirausaha koperasi.  

b.  Bagi Pemerintah. Hasil penelitian 

ini diharapkan menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran 

bagi instansi terkait dalam 

pengambilan kebijakan terutama 

dalam bidang pendidikan 

perkoperasian dalam 

mengantisipasi semakin meluasnya 

pengangguran di kalangan 

masyarakat. 

1.5 Luaran Penelitian 

Adapun luaran dari penelitian ini adalah 

publikasi artikel pada Jurnal/Prosiding 

Nasional/Internasional. 
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Sikap 

mahasiswa 

2.6. Perumusan Hipotesa 

Ho: β1 = β2 = 0, Variabel sikap dan 

motivasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

mahasiswa berwirakoperasi 

Ha: β1 ≠ β2 ≠ 0, Variabel sikap dan 

motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

mahasiswa berwirakoperasi. 

2.7  Kerangka Pemikiran 

Adapun skema kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

       

  

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka 

Pemikiran 

 

Berdasarkan gambar di atas, peneliti 

ingin mengetahui sejauhmana pengaruh 

pendidikan matakuliah kewirausaaan 

dan perkoperasian yang diberikan 

kepada mahasiswa di Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah 

Medan dapat mempengaruhi sikap, 

motivasi dan minat mahasiswa dalam 

berwirausaha pada koperasi dalam 

mengantisipasi penciptaan lapangan 

kerja baru dan meningkatkan 

pendapatan serta menurunkan angka 

pengangguran. 

  

Variabel 

bebas 

Variabel 

moderating 

Variabel 

terikat 

Minat 

Mahasiswa 

berwirakoperasi 

Motivasi 

mahasiswa 
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METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut dikarenakan adanya 

kurikulum muatan lokal mata kuliah 

kewirausahaan dan koperasi pada 

Fakultas Pertanian dan Fakultas 

Ekonomi.  

Sasaran penelitian ini antara lain adalah 

untuk mendapatkan gambaran tentang 

sikap, motivasi dan minat mahasiswa 

menjalankan wirausaha pada koperasi. 

 

3. 2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua mahasiswa di Fakultas Pertanian 

dan Fakultas Ekonomi yang telah 

mendapat mata kuliah kewirausahaan 

dan koperasi yang ada di Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah 

Medan. 

 

3.3 Ukuran Sampel dan Instrumen 

Penelitian 

Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 75 (tujuh puluh 

lima) orang mahasiswa Universitas 

Muslim Nusantara Al-Washliyah 

Medan. Persampelan dilakukan secara 

sengaja yaitu mahasiswa yang bersedia 

untuk berpartisipasi dalam penelitian 

ini. Instrumen penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner (Najib, 

1999), dengan menggunakan skala 

Likert (1-5). 

Menurut Najib (1999), 

kuesioner merupakan satu set item 

pertanyaan dalam bentuk tulisan yang 

paling populer karena mudah digunakan 

dan fleksibel. Kuesioner banyak 

digunakan dalam bidang bisnis dan 

pendidikan. Sugiyono (2004) 

mengatakan bahwa kajian yang 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau kelompok orang tentang 

suatu gejala sosial sebaiknya 

menggunakan kuesioner dengan skala  

 

 

3.4 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk 

mengukur reliabilitas dan validitas 

instrument/kuesioner dengan 

menggunakan koefisien Alpha 

Cronbach terhadap setiap variabel. 

Instrumen dikatakan reliable jika 

memiliki koefisien Alpha Cronbach ≥ 

0.5. Selain itu juga dilakukan uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji 

multikoleniaritas dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan 

kuesioner penelitian yang telah 
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dirancang terlebih dahulu sesuai dengan 

variable kajian.  Kuesioner diantar 

langsung kepada responden. Item-item 

yang menyusun instrumen penelitian 

atau kuesioner beserta soalan-soalan 

setiap item dapat dilihat seperti pada 

tabel penelitian di bawah ini. 

 

3.6   Definisi dan Pengukuran 

Variabel 

Penelitian ini bermaksud menguji 

hubungan antara variabel bebas terdiri 

dari variabel sikap dan motivasi 

mahasiswa terhadap variabel tergantung 

yaitu minat mahasiswa dalam 

berwirakoperasi. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukkan sejauh mana 

suatu alat ukur benar–benar cocok atau 

sesuai sebagai alat ukur yang 

diinginkan. Pengujian validitas 

dilakukan untuk menguji apakah hasil 

jawaban dari kuesioner oleh responden 

benar-benar cocok untuk digunakan 

dalam penelitian ini. Untuk menguji 

validitasnya menggunakan koefisien 

Alpha Cronbach terhadap setiap 

variabel. Instrumen dikatakan reliable 

jika memiliki koefisien Alpha Cronbach 

≥ 0.5. 

Pengujian validitas pada taraf signifikan 

yang digunakan adalah a = 5% yaitu 

apabila r-hitung > r-tabel maka 

kuesioner dinyatakan valid; begitu pula 

sebaliknya apabila r-hitung < r-tabel 

maka kuesioner dinyatakan tidak valid. 

 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan 

suatu alat pengukur dalam mengukur 

suatu gejala atau kejadian. Pengujian 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah hasil jawaban dari kuesioner 

oleh responden benar–benar stabil 

dalam mengukur suatu gejala atau 

kejadian. Semakin tinggi reliabilitas 

suatu alat pengukur, semakin stabil pula 

alat pengukur tersebut dan sebaliknya 

jika reliabilitas alat pengukur tersebut 

rendah maka alat tersebut tidak stabil 

dalam mengukur suatu gejala. Mencari 

reliabilitas instrument yang skornya 

bukan 0–1, tetapi merupakan rentangan 

antara beberapa nilai misalnya 0– 10, 0–

100 atau bentuk skala 1–3, 1–5, atau 1–

7 dan seterusnya, dapat menggunakan 

teknik dari Cronbach alpha (Umar, 

2002). Dengan ketentuan jika koefisien 

alpha (a) > 0.5 maka butir pertanyaan 

tidak reliable. Jika koefisien alpha (a) > 

0.5 maka butir pertanyaan reliable. 

 

3.6.2. Koefisien Korelasi Rank 

Spearman 
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Dalam penelitian ini, untuk mengukur 

hubungan antara variabel, digunakan 

rumus koefisien korelasi Rank 

Spearman. Inti dari analisis korelasi 

adalah mengukur kekuatan hubungan 

antara variabel, tanpa menunjukkan 

adanya hubungan sebab akibat (melalui 

bantuan komputer dengan 

menggunakan program SPSS). 

 

3.6.3   Analisis Regresi Linear 

Berganda 

Selanjutnya dilakukan analisis regresi 

linier berganda, dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi pengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk menentukan variabel 

bebas yang secara nyata mempengaruhi 

variabel terikat.  

3.7.4  Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan pada penelitian 

ini, maka hipotesis penelitian 

dirumuskan sebagai berikut :  

H1  : Sikap kewirakoperasian 

mahasiswa mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk 

berwirakoperasi, dimana 

motivasi mahasiswa 

merupakan variable moderator  

H2 :  Motivasi kewirakoperasian 

mahasiswa mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk 

berwirakoperasi, dimana 

motivasi mahasiswa 

merupakan variable moderator. 

  

Tabel 2.  Rincian Defenisi Batasan 

Operasional Variabel Kajian 

Variabel 
Sub 

Variabel 
Dimensi Indikator 

Kode 

Item 

Sikap 
kewirausa

-haan 

pengurus 

Menguta
-makan 

peluang 

prioritas  

Pentingn

ya 
berbagai 

informasi  

Tetap mencari 
informasi baru 

dalam pengambilan 

keputusan peluang 
usaha 

KP1 

Ketersedi

aan dana 

Perlunya peluang 

prioritas dalam 
memanfaatkan 

dana sebagai 

modal usaha 

KP2 

Manfaat 

kredit 

Perlunya 
menggunakan 

kredit dalam 
peluang usaha 

KP3 

Pengambi

-lan 

resiko 

Peluang 

berhasil 

Keberanian 

berinvestasi dana 

pada usaha yang 
berpeluang tinggi 

KP4 

Resiko 

pengguna

an kredit 

Keberanian 

meminjam kredit 
pada usaha yang 

berpeluang tinggi 

KP5 

Inovatif 
Penemua

n ide/cara 

baru 

Minat dalam 

menemukan  
ide/cara baru 

berusaha 

KP6 

Penemua

n produk 
baru 

Minat dalam 
menemukan  

produk baru 

dalam berusaha 

KP7 

Kerja 
keras Selalu 

optimis 

Keyakinan yang 
tinggi akan 

keberhasilan 

usahanya 

KP8 

Tidak 

mudah 

menyerah 

Meskipun pernah 

gagal tapi tetap 

berusaha 

KP9 

Menghar-
gai waktu 

Waktu 
adalah 

modal 

Waktu luang 
digunakan 

menambah 
keahlian 

KP1

0 

Usaha 

yang 

berkualita
s 

Senantiasa 
meningkatkan 

kualitas usaha 

KP1

1 

Tepat 

waktu 

Sikap terhadap 

janji kepada pihak 
lain 

KP1

2 

Motivasi 

berpresta

si 

Berkeingi

nan untuk 

sukses 

Motif bekerja 

adalah untuk 

mencapai sukses 

KP1
3 

Pantang 

menyerah 

Terus 

memperbaiki 

kinerja meskipun 
pernah gagal 

KP1

4 

Percaya 

diri 

Tidak 

ragu-ragu 

Tidak ragu-ragu 

dalam bertindak 

KP1

5 

Tetap 
optimis 

Selalu optimis 
dalam segala situasi 

KP1
6 
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Tetap belajar 

dalam 
memperbaiki 

kekurangan 

KP1
7 

Tanggung 

jawab 
individual 

Bekerja 

tuntas 

Menyelesaikan 

tugas yang 
merupakan 

tanggung 

jawabnya 

KP1

8 

Memperb

aiki 

kesalahan 

Memperbaiki 

kesalahan yang 

dilakukannya 

KP1
9 

Meningk
atkan 

kualitas 

usaha 

Bertanggung 

jawab atas segala 
tugasnya 

KP2

0 

Partisipasi 

anggota 

koperasi 

Pengambi

-lan 

keputusa
n 

Kehadira

n 

Kehadiran dalam 

rapat 

PA1 

Keaktifan Keaktifan 

memberikan usul 
dan saran dalam 

rapat 

PA2 

Keaktifan 
menemukan 

adanya 

penyimpangan 

PA3 

Keaktifan 

memberikan usul 

dan saran di luar 
rapat 

PA4 

Kontribus

i modal 

Kepatuha

n 

membaya
r 

Kepatuhan 

membayar 

simpanan pokok 
dan wajib 

PA5 

Kerelaan 

menyimp
an 

Memiliki 

simpanan sukarela 

PA6 

Menikma

ti hasil 

SHU SHU yang 

sebanding 

PA7 

Bertransa
ksi 

Keaktifan 
bertransaksi 

PA8 

Kesediaan 

menggunakan 

layanan simpan 
pinjam 

PA9 

Pengguna

an kredit 

Kesediaan 

memanfaatkan 
fasilitas kredit 

PA1

0 

Ikut serta 

mengawa

si 

Tingkat 

kunjunga

n 

Intensitas 

kunjungan 

PA1

1 

Memberi

kan kritik 

&saran 

Keaktifan 

memberikan 

kritik/saran 

PA1

2 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.1.1  Penelitian Pendahuluan  

Tujuan utama penelitian 

pendahuluan ini adalah untuk menguji 

reliabilitas dan validitas dari instrumen 

yang digunakan dalam kajian ini.  

Reliabilitas menunjukkan apakah 

instrumen atau kuesioner yang dipakai 

dapat dipercayai untuk mengukur apa 

yang ingin diukur oleh si peneliti.  

Validitas menunjukkan bahwa item 

atau soalan yang ada didalam 

instrumen atau kuesioner dapat 

dipahami oleh responden, atau dengan 

kata lain item tersebut tidak bersifat 

ambigu. Untuk itu, sebanyak 30 orang 

responden dilibatkan pada tahap awal 

penelitian ini.  

   

4.1.2  Hasil Uji Reliabilitas  

Dalam Tabel 5.2 diringkaskan 

hasil ujian reliabilitas pada instrumen 

kajian, sedangkan untuk hasil yang 

terperinci dapat dilihat pada Tabel 5.3 

dan Tabel 5.4 selanjutnya. 

 

Tabel 5.2  Ringkasan Hasil Uji 

Reliabilitas Instrumen pada Penelitian 

Pendahuluan 

Variabel Koefisien Cronbach α Status 

Sikap Kewirakoperasian Mahasiswa (SK)  0.502 Reliable 

Motivasi Kewirakoperasian (MV) 0.511 Reliable 

Minat Kewirakopeasian (MT) 0.536 Reliable 

 

Dari Tabel 5.2 di atas dapat 

dilihat bahwa kesemua variabel pada 

instrumen kajian adalah dapat 

dipercaya (reliable) karena memiliki 

nilai koefisien Cronbach alpha masing-

masing variabel sebesar > 0.5.  

 

4.1.3  Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas yang 

dilakukan pada setiap item pertanyaan 

pada instrumen yang digunakan pada 

semua variabel kajian dapat dilihat 

secara lengkap seperti pada Tabel 5.3.  

dan Tabel 5.4 berikut ini.
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Tabel 5.3   Rekapitulasi Hasil Uji 

Reliabilitas dan Validitas 

Instrumen pada Penelitian 

Pendahuluan  

  

 
Sikap 

Kewirakoperasian  

(X1) α = 0.502 

Sikap 

Kewirakoperasian  

(X1) α = 0.502 

Minat 

Kewirakoperasian   

(Y)  α  =  0.536 

Ite
m 

Corre
cted 
Item 
Total 
Corre
lation 

St
atu
s 

Ite
m 

Corre
cted 
Item 
Total 
Corre
lation 

St
atu
s 

It
e
m 

Corre
cted 
Item 
Total 
Corre
lation 

St
atu
s 

S
K1 

.324 Val
id 

S
K1
5 

.396 Val
id 

M
T
1 

.224 Val
id 

S
K2 

.290 Val
id 

S
K1
6 

.516 Val
id 

M
T
2 

.084 Val
id 

S
K3 

.220 Val
id 

S
K1
7 

.033 Val
id 

M
T
3 

.411 Val
id 

S
K4 

.138 Val
id 

S
K1
8 

.016 Val
id 

M
T
4 

.270 Val
id 

S
K5 

.234 Val
id 

   M
T
5 

.137 Val
id 

S
K6 

.161 Val
id 

   M
T
6 

.176 Val
id 

S
K7 

.129 Val
id 

   M
T
7 

.332 Val
id 

S
K8 

.131 Val
id 

      

S
K9 

.293 Val
id 

   Motivasi 
Kewirakoperasian 

(X2) α = 0.511 

S
K1
0 

.023 Val
id 

   M
V
1 

.365 Val
id 

S
K1
1 

.321 Val
id 

   M
V
2 

.115 Val
id 

S
K1
2 

.611 Val
id 

   M
V
3 

.603 Val
id 

S
K1
3 

.364 Val
id 

   M
V
4 

.427 Val
id 

S
K1
4 

.413 Val
id 

   M
V
5 

.357 Val
id 

      M
V
6 

.434 Val
id 

 

 

Dari Tabel 5.3 terlihat bahwa variabel 

terikat yaitu minat kewirakoperasian 

mahasiswa UMN l-Washliyah 

memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 

α = 0.536. Demikian juga variabel 

bebas sikap kewirakoperasian (X1) dan 

motivasi kewirakoperasian mahasiswa 

(X2) memiliki nilai Cronbach Alpha 

masing-masing sebesar α = 0.502 dan 

α = 0.511.  Hal ini berarti bahwa item-

item yang meyusun kedua variabel ini 

dapat dipercaya (reliable) sebagai 

instrument yang digunakan dalam 

kajian sebenarnya.   

Untuk menguji validitas 

instrument dapat dilihat dari nilai 

Corrected Item Total Correlation 

setiap item pada setiap variable kajian.  

Dari Tabel 5.3 di atas terlihat bahwa 

pada variabel kajian baik variabel 

bebas maupun varibel terikat, semua 

item atau soalan yang menyusun 

konstruk kajian bernilai positif 

sehingga dapat dikatakan bahwa 

konstruk yang menyusun semua 

variabel adalah valid atau sah untuk 

digunakan pada penelitian sebenarnya.   

Selanjutnya, untuk mengetahui 

hasil penelitian tentang validitas dan 

reliabilitas pada kajian sebenanya, 

dapat dilihat seperti pada tabel di 

bawah ini. 
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Selanjutnya, pada Tabel 5.3 di 

atas, terlihat bahwa pada variable 

sikap kewirakoperasian mahasiswa 

memiliki nilai Corrected Item Total 

Correlation setiap item pada variable 

tersebut bernilai positif.  Hal ini dapat 

diartikan bahwa pada variable sikap 

kewirakopeasian, semua item adalah 

dinyatakan valid atau sah untuk 

digunakan pada penelitian 

sebenarnya. 

Dari hasil uji reliabilitas dan 

validitas pada kajian pendahuluan 

terhadap semua variabel yang diuji 

sebagai konstruk adalah valid untuk 

digunakan sebagai instrument pada 

kajian sebenarnya. 

 

4.2   Penelitian Sebenarnya 

Pada tahapan penelitian 

sebenarnya dilibatkan sebanyak 75 

orang responden sebagai anggota 

koperasi. Pada tahap ini, juga 

dilakukan uji reliabilitas dan validitas 

terhadap instrumen kajian, serta uji 

asumsi klasik meliputi uji normalitas, 

uji multikoleniaritas dan uji 

heteroskedastisitas terhadap data yang 

diperoleh dengan tujuan untuk 

memastikan jawaban responden telah 

memenuhi asumsi atau andaian klasik. 

 

4.2.1  Hasil Uji Reliabilitas  

Berikut ini, pada Tabel 5.5 

diringkaskan hasil uji reliabilitas 

instrumen penelitian.   

 

 

Tabel 5.5  Ringkasan Hasil Uji 

Reliabilitas Kuesioner pada 

Penelitian Sebenarnya 

 
 

 

Dari Tabel 5.5 di atas dapat 

dilihat bahwa variabel minat 

kewirakoperasian memiliki nilai 

koefisien Cronbach Alpha sebesar 

0.613 dan untuk variabel sikap 

kewirakoperasian dan motivasi 

kewirakoperasian masing-masing 

memiliki memiliki nilai koefisien 

Cronbach Alpha sebesar 0.702 dan 

0.642.  Hal ini berarti bahwa semua 

instrumen variabel kajian adalah 

reliable, karena memiliki nilai 

Cronbach Alpha ≥ 0.5.  Semua 

Variabel Koefisien 

Cronbach α 

Status 

Minat Kewirakopeasian (Y)    0.613 Reliable 

Sikap Kewirakoperasian (X1) 0.702 Reliable 

Motivasi Kewirakoperasian (X2) 0.642 Reliable 
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variabel dalam penelitian ini dapat 

digunakan sebagai instrumen yang 

reliabel pada penelitian sebenarnya. 

 

4.2.2  Hasil Uji Validitas 

Pada Tabel 5.6 di bawah ini 

diuraikan hasil uji validitas dari 

instrumen pada kajian sebenarnya. 

Dari hasi uji reliabilitas, dapat dilihat 

bahwa pada kajian sebenarnya ini 

yang melibatkan sebanyak tujuh 

puluh lima orang responden, ternyata 

nilai koefisien Cronbach Alpha dari 

kedua variabel kajian semakin 

meningkat.   

Dari keterangan di atas, 

terlihat bahwa semua item yang 

diukur pada kedua variabel kajian 

memiliki nilai Corrected item total 

correlation yang bernilai positif.  Oleh 

karena itu, semua item yang 

digunakan pada semua variabel kajian 

adalah valid atau sah digunakan dalam 

mengukur variabel pada kajian 

sebenarnya.   

 

Tabel 5.6  Rekapitulasi hasil uji 

reliabilitas dan validitas 

instrumen pada penelitian 

sebenarnya 
 

 

4.2.3   Uji Andaian Klasik 

Model regresi linier berganda 

harus menepati beberapa andaian 

yang disebut dengan ujian andaian 

klasik. Uji andaian ini terdiri daripada 

beberapa tahap, yaitu:  

 

4.2.4  Uji Normalitas 

Ada beberapa cara dalam 

melakukan uji normalitas data, seperti 

melihat melalui pola data histogram 

Sikap 
Kewirakoperasia

n  (X1) α = 0.613 

Sikap 
Kewirakoperasia

n  (X1) α = 0.662 

Minat 

Kewirakoperasia

n (X2)  α  =  
0.702 

It

e
m 

Corr

ecte
d 

Item 

Tota
l 

Corr

elati
on 

St

at
us 

It

e
m 

Corr

ecte
d 

Item 

Tota
l 

Corr

elati
on 

St

at
us 

It

e
m 

Corr

ecte
d 

Item 

Tota
l 

Corr

elati
on 

St

at
us 

S

K

1 

.297 V

ali

d 

S

K

15 

.436 V

ali

d 

M

T

1 

.346 V

ali

d 

S

K

2 

.228 V

ali

d 

S

K

16 

.470 V

ali

d 

M

T

2 

.512 V

ali

d 

S
K

3 

.388 V
ali

d 

S
K

17 

.497 V
ali

d 

M
T

3 

.454 V
ali

d 

S
K

4 

.350 V
ali

d 

S
K

18 

.386 V
ali

d 

M
T

4 

.512 V
ali

d 

S
K

5 

.135 V
ali

d 

   M
T

5 

.547 V
ali

d 

S

K
6 

.310 V

ali
d 

   M

T
6 

.168 V

ali
d 

S

K
7 

.162 V

ali
d 

   M

T
7 

.330 V

ali
d 

S

K

8 

.073 V

ali

d 

      

S

K

9 

.050 V

ali

d 

   Motivasi 

Kewirakoperasia

n (X2) α = 0.642 

S
K

10 

.049 V
ali

d 

   M
V

1 

.365 V
ali

d 

S
K

11 

.020 V
ali

d 

   M
V

2 

.115 V
ali

d 

S

K
12 

.018 V

ali
d 

   M

V
3 

.603 V

ali
d 

S

K
13 

.391 V

ali
d 

   M

V
4 

.427 V

ali
d 

S

K
14 

.473 V

ali
d 

   M

V
5 

.357 V

ali
d 

      M

V

6 

.434 V

ali

d 
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atau analisis grafik dan uji 

Kolmogorov Smirnov. Dalam 

penelitian ini digunakan kedua uji 

analisis tersebut. 

 

 

Gambar 5.5  Pola Data Histogram  

 

Dari Gambar 5.1 di atas terlihat bahwa 

pola data kajian adalah berdistribusi 

normal.  Selain melihat dari pola data 

histogram seperti gambar di atas, 

normalitas data juga  dilihat melalui 

Plot Kemungkinan Normal, seperti 

gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 5.6   Uji Normalitas 

menggunakan Plot Kemungkinan 

Normal 

 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa 

titik-titik residual berada dan 

mengikuti pola distribusi normal.  

Selain itu juga digunakan uji 

normalitas Kolmogorov Smirnov 

dengan bantuan IBM Statistics SPSS 

versi 20, telah diperoleh data sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5.7  Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 SK MV MT 

N 75 75 75 

Normal 

Paramet

ersa,b 

Mean 3.9044 3.8977 3.9600 

Std. 

Deviation 

.22625 .33875 .28148 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Absolute .096 .158 .170 

Positive .065 .115 .150 

Negative -.096 -.158 -.170 

Kolmogorov-Smirnov 

Z 

.832 1.364 1.471 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.493 .058 .076 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

Dari Table 5.7 di atas terlihat bahwa 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed), 

menunjukkan bahwa semua variabel 

yang diamati yaitu partisipasi 

anggota, kesejahteraan anggota dan 

masa keanggotaan, masing-masing 

memiliki nilai p=0.493; p=0.058; dan 

p=0.076, artinya bahwa semua 

variabel kajian memiliki p>0.05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. Hasil uji ini 

menunjukkan bahwa data dapat diuji 

menggunakan statistik parametrik.   

 

4.2.5  Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah 

adanya suatu hubungan linear yang 

sempurna antara beberapa maupun 

semua variabel bebas (Gujarati, 

2003). Uji multikolinearitas dapat 

diamati dari nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai 

VIF ada disekitar satu dan angka 

Tolerance mendekati satu, mungkin 

terjadi multikolinearitas (Singgih, 

2001). Akan tetapi, bila nilai 

Tolerance > 0.10 dan VIF <10, maka 

pada model regresi tidak terjadi 

multikolinearitas.  

 

 

Tabel 5.8  Ringkasan Hasil Uji 

Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Sikap 

Kewirakopera

sian (X1) 

.856 1.16

9 

Motivasi 

Kewirakopera

sian (X2) 

.856 1.16

9 

 

Dari hasil uji multikolinearitas 

didapati bahwa nilai Tolerance dan 

VIF seperti pada Tabel 5.8. Oleh 

karena itu, disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas karena 

variabel kajian mempunyai nilai 

Tolerance > 0.10 dan VIF < 10.  

 

4.2.6  Uji Heteroskedastisitas 

 Ujian heteroskedastisitas yang 

digunakan dalam kajian ini adalah 

dengan menggunakan cara coloum 

plot.  Pada Gambar 5.2 diperlihatkan 
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bahwa plot residu adalah acak, tidak 

menggambarkan adanya gaya tertentu 

seperti bergelombang, melebar 

ataupun menyempit, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi 

linier pada kajian ini terbebas 

daripada heteroskedastisitas.  

 

 

 
 

Gambar 5.7   Hasil Kajian Kolom 

Plot 

 

4.2.7  Analisis Korelasi Pearson’s 

Corellation 

Pada tabel di bawah ini 

disampaikan hasil analisis korelasi 

Pearson’s dari setiap variable kajian.   

 

 Tabel 5.9  Koefisien Korelasi 

Pearsons dari Variabel Kajian 

  MT SK MV 

MT 
Pearson’s Correl.coeff. 1   

Sig. (2-tailed)    

SK 
Pearson’s Correl.coeff.  0.262* 1  

Sig. (2-tailed) 0.011   

MV 
Pearson’s Correl.coeff.  0.527** 0.380 ** 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  

 

Dari Tabel 5.10 di atas dapat 

dilihat bahwa semua variabel bebas 

yaitu sikap kewirakoperasian dan 

motivasi kewirakoperasian secara 

signifikan berkorelasi dengan variabel 

terikat yaitu variabelminat 

berwirakoperasi, dengan koefisien 

korelasi Pearson’s masing-masing 

sebesar rSK = 0.262*, rMV = 0.52**.  

Demikian pula variabel motivasi 

kewirakoperasian dengan variabel 

sikap kewirakoperasian secara 

signifikan berkorelasi dengan 

koefisien korelasi Pearson’s sebesar 

rMV = 0.380. 

 

4.2.8  Analisis Regresi Linier 

Berganda  

Pada tabel di bawah ini disampaikan 

hasil analisis regresi linear berganda 

dari setiap variable kajian. 

 

Tabel 5.10  Ringkasan Hasil Uji 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel B Nila

i t 

Sig

. 

Konstanta 1.990 3.91

4 

0.0

00 

Sikap 

Kewirakope

rasian (SK) 

0.090 0.67

2 

0.5

04 

Motivasi 

Kewirakope

rasian  

(MV) 

0.415 4.62

6** 

0.0

00 

R Square 0.282 

Adjst R 

Square 

0.262 
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F-Uji 14.15

0** 

Sig.(2-ekor) 0.000 

  

Dari Tabel 5.11 di atas, terlihat 

bahwa variabel motivasi 

kewirakoperasian menunjukkan 

pengaruh yang nyata terhadap minat 

kewirakoperasian dengan tingkat 

signifikansi dibawah 5%, sedangkan 

variabel sikap kewirakoperasian 

menunjukkan tidak adanya 

signifikansi dengan variabel minat 

berwirakoperasi mahasiswa 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan, dengan alpha 

sebesar 0.504. Selanjutnya, dari Tabel 

5.11 di atas terlihat bahwa nilai R2 

sebesar 0.284, artinya adalah bahwa 

perubahan 28.2% dari variabel minat 

kewirakoperasian dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas yaitu sikap 

kewirakoperasian dan variabel 

motivasi kewirakoperasian , 

sedangkan selebihnya 71.8% 

dijelaskan  oleh variabel lain diluar 

variabel bebas yang dikaji.  

 Nilai F-uji sebesar 14.150** 

dengan α < 1%, bermakna bahwa 

secara serentak variabel bebas sangat 

signifikan mempengaruhi minat 

kewirakoperasian mahasiswa UMN 

Al-Washliyah Medan. Dari Tabel 

5.11 di atas, kemudian diperoleh 

Model Persamaan Regresi Linier 

Berganda dari hasil penelitian, yaitu 

sebagai berikut: 

 

Y = 1.990 + 0.090 SK +0.415 MV 

 

dimana:   

Y =  Minat Kewirakoperasian (MT) 

SK =  Sikap Kewirakoperasian 

MV =  Motivasi 

Kewirakoperasian 

 

 Dari hasil persamaan regresi 

linier berganda di atas, maka 

pengaruh setiap variabel ditafsirkan 

untuk menjelaskan variabel minat 

kewirakoperasian mahasiswa 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah Medan, sebagai berikut:  

1.  Konstanta 1.990, bermakna bahwa 

jika tidak ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat 

kewirakoperasian mahasiswa, 

maka minat mahasiswa 

kewirakoperasian mahasiswa 

adalah sebesar 1.990. 

2.  Koefisien regresi 0.090 bermakna 

bahwa setiap faktor sikap 

kewirakoperasian mahasiswa 

bertambah 1 (satu) unit, maka 

minat kewirakoperasian 

mahasiswa akan meningkat sebesar 

0.090.  

3.  Koefisien regresi 0.415 bermakna 

bahwa setiap faktor motivasi 
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kewirakoperasian mahasiswa 

bertambah 1 (satu) unit, maka 

minat kewirakoperasian 

mahasiswa akan meningkat sebesar 

0.415.  

 

4.4  Pembahasan  

Berikut ini dibahas hasil 

penelitian untuk masing-masing 

variabel kajian yang diperoleh dari 

berbagai hasil pengujian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

 Secara serentak, faktor sikap 

dan motivasi kewirausahaan 

mahasiswa Universitas Muslim 

Nusantara Al-Washliyah Medan secara 

nyata mempengaruhi minatnya dalam 

berwirakoperasi, akan tetapi secara 

partial hanya faktor motivasi 

kewirakoperasian yang secara nyata 

meningkatkan minat 

kewirakoperasian, sedangkan faktor 

sikap kewirakoperasian mahasiswa 

tidak nyata meningkatkan minat 

berwirakoperasi mahasiswa.  

Faktor motivasi mahasiswa 

dalam berwirausaha didorong oleh 

ambisi kemandirian berupa keinginan 

membuka usaha sendiri dan suka akan 

kebebasan dalam beraktivitas. Pada 

faktor realisasi diri dimotivasi oleh 

keinginan untuk memperoleh posisi 

yang lebih baik dan keinginan untuk 

memotivasi dan mengarahkan orang 

lain. Faktor pendorong yang lain untuk 

menjadi wirausaha adalah keinginan 

untuk memperoleh tambahan uang 

saku.  

Mahasiswa yang mempunyai 

minat untuk menjadi wirausaha jangka 

dekat atau sekitar 6 bulan kemudian 

atau setelah lulus kuliah mempunyai 

persepsi yang tinggi pada keinginan 

membuka usaha sendiri, memperoleh 

posisi yang baik di lingkungan dan 

keinginan pendapatan yang lebih baik 

dibanding yang mempunyai niat 

menjadi entrepreneurship jangka 

panjang maupun yang tidak berminat. 

Dalam faktor motivasi menjadi 

wirausaha, secara umum kurang 

didukung dengan tradisi keluarga 

dalam berbisnis dan merasa lebih 

terhormat bila membuka usaha sendiri 

dibanding dengan bekerja dengan 

orang lain.  

Pada faktor kepribadian 

sebagian besar mahasiswa 

mempersepsikan ingin sukses, 

sukabekerja keras dan yakin akan 

kemampuan diri. Pada faktor 

hubungan bisnis mahasiswa mampu 

bekerja sama dengan orang lain. 

Mahasiswayang berminat membuka 

wirausaha jangka pendek mempunyai 

persepsi yang lebih tinggi pada 

indikator suka bekerja keras, 

mempunyai kemampuan untuk sukses. 
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Di sisi lain, sebagian besar mahasiswa 

kurang menyukai tantangan dan 

kurang berani mengambil resiko.  

Penilaian mahasiswa dalam 

karakteristik lain wirausaha untuk 

faktor perilaku organisasi, mahasiswa 

lulusan menilai mampu untuk 

memberikan pendapat dan saran pada 

orang lain serta mampu untuk 

meyakinkan dan memberi inspirasi 

orang lain dengan lebih baik. Pada 

faktor lain, persepsi mahasiswa untuk 

yang merasa mampu mengelola usaha, 

tetapi tidak didukung dengan takut 

resiko dalam berhutang, terlebih bagi 

yang kurang berminat dan tidak 

berminat menjadi wirausaha.  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.3   Kesimpulan 

Sikap merupakan kesiapan 

mental atau emosional dalam beberapa 

jenis tindakan pada sesuatu yang tepat. 

Selain itu dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dipelajari dan bagaimana 

individu bereaksi terhadap situasi dan 

menentukan apa yang dicari dalam 

kehidupan. 

Motivasi merupakan proses 

membangkitkan, mengarahkan dan 

memantapkan perilaku arah suatu 

tujuan atau dengan kata lain untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Minat sebagaimana telah diuraikan 

merupakan rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu aktifitas, tanpa 

ada yang mempengaruhi. Motivasi 

adalah suatu dorongan dari dalam diri 

seseorang yang mendorong orang 

tersebut untuk melakukan sesuatu, 

termasuk menjadi young entrepreneur 

(pengusaha muda). 

 Bagi penelitian selanjutnya 

disarankan untuk menguji kembali 

variabel motivasi, sikap dan minat 

mahasiswa. Penelitian ini lebih akan 

lebih bermanfaat apabila Lembaga 

Universitas Muslim Nusantata Al-

Washliyah dapat menerapkan mata 

kuliah pendidikan Kewirausahaan pada 

semua program studi atau jurusan. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

sebagian besar mahasiswa belum 

mempunyai minat berwirausaha. 

Memberikan wawasan berwirausaha 

merupakan suatu pilihan untuk masa 

yang akan datang agar dapat 

membentuk jiwa wirausaha pada 

mahasiswa. Pemupukan jiwa 

kewirausahaan sebaiknya juga 

dilakukan melalui melakukan 

pelatihan-pelatihan kewirausahaan. 

Melatih kepercayaan diri mahasiswa 

diharapkan akan mengubah pendapat 

bahwa menjadi wirausaha akan dapat 
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memberikan kehidupan yang lebih 

baik. 

 

5.4  Saran 

 

Minat dan pola pikir mahasiswa 

Universitas Muslim Nusantara Al-

Washliyah dalam menjalankan 

kewirausahaan masih sederhana, 

sehingga diperlukan kerja keras untuk 

meningkatkannya.  Masih rendahnya 

minat mahasiswa dalam berwirausaha 

masih memerlukan perhatian.  

Merubah mind set bahwa wirausaha 

merupakan suatu pilihan pekerjaan 

yang terhormat perlu dilakukan dengan 

memberikan contoh-contoh para 

pengusaha yang berhasil. Perlu untuk 

melakukan pemupukan jiwa 

kewirausahaan mahasiswa dengan 

latihan awal praktek kewirausahaan. 

Pengalaman yang didapatkan 

mahasiswa akan melatih kepercayaan 

diri mahasiswa dan diharapkan akan 

mengubah pola pikir mereka bahwa 

menjadi wirausaha dapat memberikan 

kehidupan yang lebih baik.  

 Sebagian besar mahasiswa 

tidak menyukai tantangan dan tidak 

berani mengambil resiko. Selain itu, 

mahasiswa cenderung takut dalam 

berhutang. Berkaitan dengan toleransi 

akan resiko, mahasiswa harus dilatih 

untuk membuat perencanaan usaha 

secara matang, seberapa besar 

keuntungan dan kerugiannya, sehingga 

akan dapat mengurangi resiko. 

Mahasiswa dilatih untuk mencari 

informasi yang relevan yang 

mendukung usahanya mengambil 

keputusan secara cepat dan penuh 

keyakinan atas dasar perencanaan 

usaha yang matang.  

Untuk meningkatkan kemampuan 

bernegosiasi, kemampuan menjual, 

dan bekerja sama dengan orang lain, 

mahasiswa dilatih beberapa 

ketrampilan misalnya melatih untuk 

kemampuan manajerial, bisnis, 

menjalin relasi yang baik dalam 

mengembangkan usahanya melalui 

pengembangan berorganisasi di 

lingkungan kampus dan melatih soft 

skill agar mahasiswa tidak hanya 

menguasai teori saja. Untuk 

menumbuhkan minat berwirausaha, 

mahasiswa dapat magang kepada 

pengusaha yang sukses, sehingga 

mahasiswa dapat langsung melihat 

contoh bagaimana tindakan, 

keputusan, dan ketrampilan apa saja 

yang digunakan dan mempraktekan 

keseluruhan faktor-faktor yang 

mendorong kesuksesan dalam 

wirausaha. 
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