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ABSTRAK 

BRIANDITYA FERGIANSYAH, NIM : 0910220067. “Analisis Perbedaan 

Kompetensi Sosial Dan Intensi Kewirausahaan Antara Mahasiswa 

Etnis Jawa Dan Etnis Madura Di Universitas Brawijaya” Dosen 

Pembimbing : Ainur Rofiq, S.Kom., SE., MM., PhD. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kompetensi 

sosial dan intensi kewirausahaan antara mahasiswa etnis Jawa dan etnis Madura di 

Universitas Brawijaya. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan 

kuesioner sebanyak 100 kuesioner, dimana subyek adalah mahasiswa Universitas 

Brawijaya yang memiliki latar belakang etnis Jawa sebanyak 50 kuesioner dan 

etnis Madura 50 kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji t independent. 

Dari pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa dari segi kebutuhan akan 

pencapaian, efikasi diri dan intensi kewirausahaan, mahasiswa etnis Jawa dan 

Madura memiliki persepsi yang cenderung sama. Sedangkan, dari segi kesiapan 

instrumental dan budaya antara mahasiswa etnis Jawa dan etnis Madura memiliki 

perbedaan. 

Kata kunci : Kompetensi sosial, intensi, mahasiswa, Jawa, Madura, 

kewirausahaan. 
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ABSTRACT 

BRIANDITYA FERGIANSYAH. NIM 0910220067. Analysis On The 

Difference Of Social Competence And Enterpreneurial Intention 

Among Javanese And Madurese Students In University Of Brawijaya 

Supervisor: Ainur Rofiq, S.Kom., SE., MM., PhD 

 

This research aims to know whether there is a diversity on social competence and 

entrepreneurial intention among Javanese and Madurese students in University of 

Brawijaya. This research collected data through questionnaire distribution for 100 

respondents. The subject of this research was the student of Brawijaya University 

from two different ethnic backgrounds. There were equal number of students 

(50:50) of each Javanese and Madurese ethnics. The data analysis utilized t test. 

From the t test result, it demonstrated that need for achievement, self-efficacy, and 

entrepreneurial intention among Javanese and Madurese ethnics tend to be equal. 

Yet, from instrumental readiness and culture among Javanese and Madurese 

student, the diversity does occur.  

Keywords : social competence, intention, students, Javanese, Madurese, 

entrepreneurship. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

  Semakin banyaknya sarjana yang ada di Indonesia mengindikasikan 

semakin besar pula tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, 

namun yang nampak saat ini dalam masyarakat ialah banyaknya sarjana yang 

justru menjadi pengangguran. Tingginya angka pengangguran mungkin terjadi 

karena meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan 

jumlah industri atau usaha yang pada akhirnya meningkatkan angka 

pengangguran. Pada Agustus 2013 BPS menyatakan pengangguran terbuka 

melonjak 7,39 juta jiwa. Padahal pada Agustus 2012, jumlah pengangguran 

terbuka hanya 7,24 juta jiwa. Jumlah sarjana yang semakin banyak juga 

berpengaruh dalam tingginya angka sarjana yang menjadi pengangguran. 

  Setiap lulusan Perguruan tinggi tentunya memiliki harapan untuk 

mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Pada 

umumnya para lulusan Perguruan Tinggi, sudah memiliki keinginan untuk  segera 

memiliki pekerjaan, baik di BUMN, maupun perusahaan swasta. Akan tetapi 

peluang kerja yang ada saat ini semakin menipis dan persaingan yang ada 

sangatlah ketat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya angkatan kerja yang 

membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

  Melihat hal ini, seorang Sarjana harus dapat melihat peluang di tempat lain, 

tidak hanya menunggu panggilan kerja. Salah satu peluangnya adalah menjadi 

seorang entrepreneur. Pilihan untuk berwirausaha merupakan pilihan yang sangat 
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tepat dan logis, sebab selain peluang lebih besar untuk berhasil, hal ini sesuai 

dengan program pemerintah dalam percepatan penciptaan pengusaha kecil dan   

menengah yang kuat dan bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi sedang 

digalakkan. (Indarti dan Rostiani, 2008). 

  Penelitian untuk melihat aspek intensi kewirausahaan seseorang telah 

mendapat perhatian cukup besar dari para peneliti. Intensi kewirausahaan dapat 

diartikan sebagai proses pencarian informasi yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan pembentukan suatu usaha (Katz dan Gartner, 1988). Seseorang 

dengan intensi untuk memulai usaha akan memiliki kesiapan dan kemajuan yang 

lebih baik dalam usaha yang dijalankan dibandingkan seseorang tanpa intensi 

untuk memulai usaha. Seperti yang dinyatakan oleh Krueger dan Carsrud (1993), 

intensi telah terbukti menjadi prediktor yang terbaik bagi perilaku kewirausahaan. 

  Oleh karena itu, intensi dapat dijadikan sebagai pendekatan dasar yang 

masuk akal untuk memahami siapa-siapa yang akan menjadi wirausaha (Choo dan 

Wong, 2006). Secara garis besar penelitian seputar intensi kewirausahaan 

dilakukan dengan melihat tiga hal secara berbeda-beda: karakteristik kepribadian; 

karakteristik demografis dan karakteristik lingkungan. Beberapa peneliti terdahulu 

membuktikan bahwa faktor kepribadian seperti kebutuhan akan prestasi 

(McClelland, 1961; Sengupta dan Debnath,1994) dan efikasi diri (Gilles dan Rea, 

1999; Indarti, 2004) merupakan predictor signifikan intensi kewirausahaan. 

Faktor demografi seperti umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman bekerja seseorang diperhitungkan sebagai penentu bagi intensi 

kewirausahaan. Sebagai contoh, penelitian dari India (Sinha, 1996) menemukan 
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bahwa latar belakang pendidikan seseorang menentukan tingkat intensi seseorang 

dan kesuksesan suatu bisnis yang dijalankan. Kristiansen (2001; 2002) menyebut 

bahwa faktor lingkungan seperti hubungan sosial, infrastruktur fisik dan 

institusional serta faktor budaya dapat mempengaruhi intensi kewirausahaan. 

  Wirausaha adalah salah satu poin penting yang akhir-akhir ini seringkali 

digalakkan oleh Universitas-universitas yang ada di Indonesia. Hal ini juga 

seharusnya semakin mendorong kesadaran Mahasiswa maupun lulusan Perguruan 

tinggi untuk mengembangkan diri di dunia bisnis.  

  Menurut Zimerer (2001) di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, 

Italia, Jerman dan Israel, tampilnya wirausaha yang tangguh telah terbukti mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (Suryana 2003; 43-

44) Wirausaha melalui usahanya telah mampu menyerap angkatan kerja dan 

memberikan kesejahteraan kepada seluruh komponen perusahaan, yang meliputi: 

pemegang saham, karyawan, pelanggan, supplier, masyarakat umum, dan 

pemerintah. Pemegang perusahaan memperoleh kontribusi melalui laba yang 

diperoleh perusahaan, karyawan memperoleh penghasilan dari kegiatan produksi 

dan manajemen perusahaan, masyarakat mampu memperoleh barang dan jasa 

dengan mudah dan pemerintah memperoleh pajak dan devisa. Secara keseluruhan 

kontribusi ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

karena komponen perusahaan pada dasarnya adalah warga masyarakat dan pajak 

yang dipungut pemerintah.  

  Mahasiswa adalah salah satu bagian dari elit masyarakat dan juga agent of 

change, sudah seharusnya memulai tongkat estafet perubahan untuk memelopori 
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berkembangnya semangat kewirausahaan didalam masyarakat yang paling tidak 

dimulai dari diri sendiri. Ilmu tinggi yang didapat di bangku kuliah dan idealisme 

yang terbentuk selama menempuh pendidikan harusnya dapat membentuk mental 

lulusan Perguruan Tinggi untuk menjadikan diri seorang wirausahawan dan bukan 

hanya menunggu lowongan pekerjaan bahkan menjadi pengangguran yang 

sebenarnya adalah beban pembangunan.  

  Dorongan untuk berwirausaha di kalangan mahasiswa bisa datang dari 

lingkungan dengan semakin ketatnya persaingan kerja dan lowongan pekerjaan 

yang semakin sempit, tersedianya informasi mengenai kewirausahaan dan 

banyaknya pelatihan di bidang kewirausahaan. Faktor lingkungan akan 

mendorong mahasiswa untuk berfikir realistik, karena pada masa dewasa awal 

inilah terjadi perubahan cara berfikir subyektif ke arah pemilihan karir yang lebih 

realistis (Ginzberg dalam Santrock, 2002,). Dorongan dari dalam bisa berupa 

keengganan untuk bekerja pada orang lain dan diperlukannya faktor kebebasan 

dalam menjalankan pekerjaan. 

  Dorongan dari bidang pendidikan memberikan mata pelajaran mengenai 

kewirausahaan yang praktis dan menarik juga penting dalam meningkatkan 

kewirausahaan. Pendidikan yang didapat di saat kuliah baiknya dapat mendorong 

untuk berwirausaha, hal ini dapat diimplikasikan ketika para lulusan Perguruan 

Tinggi telah mendapat pelajaran mengenai kewirausahaan, dan mereka kemudian 

mencoba mendirikan usaha ketika aktif kuliah dengan bekal yang ada. Bisnis yang 

dirintis dari saat kuliah dapat mereka lanjutkan setelah lulus dari Perguruan 

Tinggi. Berwirausaha diharapkan dapat dilakukan oleh mahasiswa Indonesia 
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karena terdapatnya mata pelajaran yang berhubungan dengan kewirausahaan yang 

mendorong untuk berwirausaha di setiap jurusan yang ada, terutama di Jurusan 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.  

  Pada era modernisasi sekarang, menjadi wirausaha sebenarnya dapat 

dilakukan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Untuk memulai belajar 

menjadi seorang wirausaha juga dapat dimuali dari jenjang pendidikan apa saja, 

bahkan sudah bisa dibiasakan mulai dari usia sekolah dasar. Untuk menjadi 

wirausaha tangguh, pemuda harus mengalahkan rasa takut dan ketidakpastian. 

(Kasali,Rhenald;2010) Dewasa ini, kita juga sering menemui mahasiswa-

mahasiswa wirausaha yang bisa disebut dengan Collegepreneur atau 

Scholarpreneur. Fenomena munculnya Collegepreneur ini sering kali disebabkan 

oleh himpitan ekonomi maupun keinginan untuk hidup lebih baik di tanah rantau. 

Mahasiswa sering kali memilih usaha yang dekat dengan kehidupannya dan 

berlatar belakang hobi mereka. Sebagai contoh, banyak mahasiswa maupun 

mahasiswi yang berjualan aksesoris wanita, kerudung, gadget, jersey bola, hingga 

peralatan otomotif. Collegepreneur inilah yang nantinya perlu dirangkul dan 

dikembangkan oleh Universitas. 

  Menjadi seorang wirausaha hakekatnya kembali pada motivasi yang ada di 

dalam diri masing-masing individu. Begitu banyak motivasi seseorang dalam 

keinginan mendirikan suatu usaha. Diantaranya adalah kesempatan untuk 

menentukan nasib sendiri, kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi diri, 

kesempatan meraih manfaat finansial, kesempatan memberikan kontribusi kepada 

masyarakat, serta untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat. (Zimerer:1993) 
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  Rendahnya minat menjadi pengusaha di Indonesia jelas digambarkan dari 

antrian panjang sering terlihat pelamar untuk menjadi PNS (Aliya:2014) 

rendahnya minat menjadi pengusaha juga hasil dari kurikulum pendidikan tinggi 

yang lebih terfokus tujuannya untuk membuat lulusan menjadi petugas atau 

pekerja bukan pengusaha. Sistem pendidikan yang sudah diterapkan di tingkat 

pendidikan tinggi saat ini ditekankan untuk menyiapkan mahasiswa sebagai 

angkatan kerja bukan siswa yang baru lulus menciptakan bidang pekerjaan. 

Namun demikian, tingkat pendidikan kewirausahaan oleh negara berbeda sesuai 

dengan konteks budaya yang unik masing-masing negara (Lee dan Peterson, 

2000). Namun demikian , tingkat pendidikan kewirausahaan oleh negara berbeda 

sesuai dengan konteks budaya yang unik masing-masing negara (Lee dan 

Peterson, 2000). 

  Di Indonesia yang merupakan Negara dengan ratusan budaya berbeda, 

masing-masing budaya daerah memiliki peran untuk mempengaruhi intensi 

seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan. Latar belakang yang berbeda-

beda ini dapat memberikan sebuah fakta yang menarik untuk dipelajari. Dalam 

penelitian ini, penulis memilih budaya Jawa dan Madura.  

  Budaya yang dipilih adalah kebudayaan Jawa karena Suku Jawa menempati 

proporsi tertinggi merupakan 41% dari total populasi. Ada lebih dari 300 

kelompok etnis dan suku di Indonesia atau sekitar 1.340 suku menurut survei BPS 

2010. Kebanyakan orang Jawa berada di Jawa, jutaan di antaranya bertransmigrasi 

dan menyebar ke berbagai pulau di kepulauan Indonesia, bahkan bermigrasi ke 

luar negeri seperti Malaysia dan Suriname (Wikipedia, 2013). Namun, tidak 
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menunjukkan bahwa Jawa merupakan salah satu suku terkaya di Indonesia yang 

pada akhirnya mengarah pada pertanyaan mengapa hal ini terjadi mengingat Jawa 

potensi yang luar biasa. Budaya Jawa adalah salah satu yang populer, juga sangat 

dipegang oleh non Jawa. Hal ini diasumsikan bahwa dalam penelitian 

sebelumnya, diketahui bahwa budaya sangat mempengaruhi bagaimana orang 

melakukan kegiatan kewirausahaan dalam budaya negara mereka memiliki faktor-

faktor penentu pada prinsip-prinsip kehidupan di Indonesia . 

 Masyarakat suku Jawa memiliki stereotip yang membedakan golongan 

priyayi dengan wong cilik (orang kebanyakan). Golongan priyayi terdiri atas 

pegawai negeri dan kaum terpelajar, sementara wong cilik adalah masyarakat 

lapisan bawah.
 
Dunia bisnis dianggap pekerjaan kasar karena mengejar profit, 

bukan pangkat dan status yang dapat membuat mereka semakin disegani di 

lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, banyak orang Jawa yang kurang 

mempunyai jiwa bisnis. Mereka merasa lebih terhormat jika mempunyai pangkat 

dalam birokrasi pemerintahan. 

Suku Jawa cenderung menganggap penting profesi PNS yang dipandang 

sebagai kelompok elit, sekalipun keluarga suku Jawa tersebut tidak tinggal di 

Pulau Jawa. Orang tua cenderung memberikan dukungan secara moril dan materiil 

terhadap anaknya yang mendaftar CPNS, seperti menjual harta dan lahan serta 

berdoa di makam orang yang dituakan. Fenomena PNS merupakan kelanjutan 

nilai-nilai yang telah ada dan diadopsi di dalam kehidupan masyarakat, khususnya 

masyarakat feodal, sejak zaman kerajaan sampai sekarang. Makna pegawai negeri 

sipil di dalam masyarakat tidak semata-mata sebagai mata pencaharian saja, 



8 

 

melainkan ada makna lain yang diartikan oleh masyarakat yang meninggikan dari 

profesi pegawai negeri sipil itu sendiri.
 
Suku Jawa juga menganggap penting 

profesi sebagai dokter dan guru dibandingkan sebagai pengusaha. 

Pada masa sekarang, banyak orang Jawa yang juga mulai berbisnis. 

Banyak toko, warung, dan berdagang di pasar yang mulai dilirik oleh orang Jawa 

dengan cara-cara yang lebih profesional. Hal ini menunjukkan penilaian orang 

Jawa tentang bisnis mulai bergeser. Banyak orang Jawa melihat bahwa pekerjaan 

sebagai pengusaha adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan untuk mencapai 

kesuksesan hidup dan meningkatkan status sosial ketika bisnis mereka berhasil. 

Sementara itu, Jennifer Alexander, seorang antropolog, dalam tulisannya 

menyebutkan bahwa para pedagang Jawa beroperasi di pasar dalam suatu model 

yang terpadu dan bersifat kewirausahaan. Ia memperdebatkan bahwa mereka 

bukan pengusaha karena kegiatan usaha mereka tidak diperluas dan jarang 

berlangsung dari generasi ke generasi. Ia juga menulis bahwa perusahaan dagang 

Jawa bukanlah "perusahaan keluarga". Basis perusahaan dibangun dengan sangat 

lemah. Perusahaan besar beroperasi dengan dasar hukum yang sedikit selain izin 

pemerintah yang amat terbatas, tidak membayar pajak, dan pembukuan yang amat 

terbatas. 

  Suku Madura dipilih karena karakteristik Suku Madura yang sangat 

berkaitan erat dengan kewirausahaan. Kita dapat melihat Suku Madura yang 

tersebar di seluruh daerah di Indonesia, dan mayoritas dari mereka menyambung 

hidup dengan menjadi seorang wirausahawan baik itu dalam sekala kecil, mikro 

maupun menengah. Suku Madura juga terkenal dengan karakteristik mereka yang 

tidak mudah menyerah dan dapat melihat peluang usaha.  
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Nilai budaya masyarakat Madura yang lain yaitu ulet dalam hubungannya 

dengan nilai kewirausahaan yaitu mereka mampu menciptakan usaha yang kreatif 

dan inovatif. Keuletan masyarakat Madura perantauan membuktikan dirinya 

sebagai pelaku ekonomi sangat berani dalam berkompetisi secara terbuka dengan 

pemodal besar. Misalnya ketika mereka secara terang-terangan melakukan 

transaksi jual-beli emas di depan toko emas, atau menjajakan perangko di 

kawasan kantor pos dengan rasa percaya diri dan tanpa rasa takut akan menderita 

kerugian. Padahal kemungkinan barang dagangannya tidak akan laku sangat 

besar.  Lebih daripada itu, etos kerja ini selalu dilandaskan pada semangat 

religiusitas. Artinya, dalam upaya mencari nafkah orang Madura perantauan lebih 

mengutamakan kualitas daripada kuantitas yang mengabaikan semangat itu.  

Dengan kepribadian ini orang Madura memiliki jiwa untuk menjadi 

wirausahawan yang baik. Dan telah terbukti wirausaha batik Madura yang sudah 

dikenal. orang Madura sangat cinta budaya Madura maka dia mencoba 

memperkenalkan budayanya kepada Indonesia dengan berbisnis batik Madura 

dengan usaha kerasnya sekarang bisnis batik Madura menjadi terkenal. Disisi lain 

orang Madura suka merantau  untuk mencari kerja,dengan hal ini kita bias 

menyimpukan bahwa orang Madura memiliki kepribadian pekerja keras. Tidak 

hanya itu, terlihat dari gaya bicara mereka yang keras, yang mencerminkan 

mereka memiliki jiwa keras dalam kehidupannya, keadaan ini merupakan warisan 

yang telah diberikan oleh kondisi alam dan budayanya. Sikap keras ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat madura sebagai modal dasar dalam memulai suatu 

usahanya. Semangat kerja keras, berani mengambil resiko, dan pandai melihat 
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peluang bisa dilihat dari banyaknya orang-orang madura yang memiliki usaha di 

hampir semua kota di Indonesia dan usaha yang mereka jalnkan pun sangat 

beragam dan mampu bersaing, mulai dari bisnis makanan, minuman, busana, dan 

berbagai macam aksesories. Kemampuan mereka dalam menciptakan usaha 

merupakan cerminan dari para wirausahawan untuk memenangkan persaingan.  

Kompetensi sosial menjadi salah satu pokok penelitian penulis 

dikarenakan dalam berwirausaha, perbedaan keunggulan individu dapat juga 

berpengaruh pada perbedaan minat mereka dalam berwirausaha. Selain itu, 

kompetensi sosial juga merupakan dasar-dasar sesorang untuk mengenali dirinya 

masing-masing. Beberapa faktor dalam kompetensi sosial juga berkaitan erat akan 

adanya perbedaan minat dalam berwirausaha.  

Intensi kewirausahaan setiap individu cenderung berbeda, hal ini didasari 

oleh perbedaan latar belakang masing-masing individu tersebut. Salah satu yang 

mempengaruhi perbedaan tersebut adalah budaya dominan yang mendominasi 

dalam diri seseorang. Dalam penelitian ini penulis ingin memahami dengan latar 

belakang budaya Jawa dan Madura yang berbeda, apakah akan ada perbedaan 

pula dalam hal intensi kewirausahaan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka 

peneliti mengambil judul Analisis Perbedaan Kompetensi Sosial dan Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa Etnis Jawa dan Etnis Madura di Universitas 

Brawijaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan ini sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat perbedaan kompetensi sosial antara mahasiswa Etnis Jawa 

dan Etnis Madura di Universitas Brawijaya ? 

2. Apakah terdapat perbedaan intensi kewirausahaan mahasiswa Etnis Jawa dan 

Etnis Madura di Universitas Brawijaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi sosial antara mahasiswa Etnis Jawa 

dan Etnis Madura di Universitas Brawijaya. 

2. Untuk mengetahui perbedaan intensi kewirausahaan mahasiswa antara 

mahasiswa Etnis Jawa dan Etnis Madura di Universitas Brawijaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian 

yang sama, sehingga hasil penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna. 

Dan di jadikan acuan untuk menumbuhkan motivasi dan meningkatkan 

kompetensi diri untuk menjadi seorang wirusahawan sukses. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan yaitu dengan tujuan langsung pada hasil 

penelitian sehingga dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh serta untuk 

mengetahui sampai seberapa jauh hubungan antara teori yang diterima dengan 

fenomena yang jamak terjadi di kehidupan sehari-hari. Serta dapat digunakan 

untuk mengambil keunggulan masing-masing budaya dan di kombinasikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Referensi penelitian terdahulu yang menjadi landasan penulis adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Nurul Indarti dan Rokhima Rostiani pada tahun 

2008 dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. 

Penelitian yang berjudul “Intensi Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan 

Antara Indonesia, Jepang dan Norwegia.” Penelitian ini memaparkan Secara 

umum, penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi 

kewirausahaan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Efikasi diri 

terbukti mempengaruhi intensi mahasiswa Indonesia dan Norwegia. Kesiapan 

instrumen dan pengalaman bekerja sebelumnya menjadi faktor penentu intensi 

kewirausahaan bagi mahasiswa Norwegia. Latar belakangan pendidikan menjadi 

faktor penentu intensi bagi mahasiswa Indonesia, hanya dengan arah berlawanan. 

  Penelitian yang lain yang dijadikan rujukan oleh penulis adalah penelitian 

dari Cynthia Agustina dari Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma pada 

tahun 2011 dengan judul “Intensi Kewirausahaan Mahasiswa ; Studi 

Perbandingan Antara Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Komputer. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari kebutuhan akan 

pencapaian, efikasi diri, kesiapan intrumentasi, pengalaman kerja, prestasi 

akademik dan gender terhadap intensi kewirausahaan antara mahasiswa fakultas 

ekonomi dan mahasiswa fakultas ilmu komputer. Jenis data yang digunakan 

merupakan data primer. Metode penelitian adalah survei dengan pendekatan 

12 
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analisis induktif untuk melihat cara-cara yang di pakai secara umum dalam 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi intensi kewirausahaan mahasiswa.  

  Penelitian tentang intensi lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Yehuda Pranata Purba Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Kristen Duta 

Wacana pada tahun 2012 dengan judul “Intensi Kewirausahaan Mahasiswa ; Studi 

Perbandingan Antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dengan Fakultas Non 

Ekonomi Dan Bisnis di Yogyakarta”.  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

kemiskinan yang masih menjadi permasalahan utama diantara ketimpangan 

ekonomi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya 

pembangunan SDM yang menyeluruh, terarah, dan terpadu di berbagai bidang, 

terutama yang mencakup bidang pendidikan, latihan, serta penyediaan lapangan 

kerja seperti wirausaha. Terkait dengan pendidikan kewirausahaan, diperlukan 

adanya pemahaman tentang bagaimana mengembangkan dan mendorong lahirnya 

wirausaha-wirausaha muda yang potensial sementara mereka berada di bangku 

pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

faktor karakteristik kepribadian, faktor lingkungan, dan faktor demografis 

terhadap intensi kewirausahaan pada mahasiswa di Yogyakarta. Selain itu juga 

untuk mengetahui perbedaan intensi kewirausahaan pada mahasiswa berdasarkan 

latar belakang pendidikan. 

 

2.2 Teori Kebutuhan akan Pencapaian 

  Motivasi bisa mendorong seseorang menjadi lebih baik dan bangkit dari 

masalahnya. Setiap individu  tak lepas dari  motivasi, baik motivasi dari dalam 

diri sendiri maupun dari orang lain. Motivasi bisa diartikan sebagai pendorong ke 
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arah yang lebih baik lagi. Motivasi ini bisa menjadi daya penggerak utama bisa 

seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

  Salah satu hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah adanya 

motivasi. Definisi dari motivasi adalah proses-proses psikologis yang 

menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang 

dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Motivasi 

mengemukakan keterkaitan motivasi dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. 

Dengan cara memenuhi kebutuhan manusia tersebut, motivasi kerja secara 

otomatis akan terwujud. (Kreitner, 2014) Beberapa kebutuhan yang diungkapkan 

dalam motivasi tersebut adalah kebutuhan untuk pencapaian (need for 

achievement), kebutuhan kekuasaan (need for power) dan kebutuhan hubungan 

(need for affiliation). 

  Beberarapa kebutuhan yang diungkapkan pada teori motivasi ini memang 

banyak dialami oleh manusia. Dalam konteksnya, konsep teori kebutuhan yang 

dikemukakan oleh David McClelland menyatakan bahwa kebutuhan pencapaian 

adalah suatu dorongan untuk pencapaian standart dan mereka akan berjuang untuk 

mencapai hasil tersebut. Konsep kebutuhan akan kekuatan yang dikemukakan 

dalam teori motivasi kebutuhan merupakan suatu keinginan untuk mendapatkan 

pengaruh, menjadi lebih berpengaruh dan bisa mengendalikan manusia lainnya. 

Kebutuhan ini banyak dimiliki oleh kebutuhan atas kekuasaan maupun otonomi. 

Jika ada individu yang memiliki kebutuhan kekuasaan ini maka cenderung  lebih 

suka untuk bertanggung jawab dan berjuang agar orang lain terpengaruh pada 

kekuasaannya. Dalam motivasi kebutuhan ini juga terdapat konsep kebutuhan 
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untuk mendapatkan hubungan sosial yang lebih baik dalam lingkup kerja. 

Kebutuhan tersebut bisa dilakukan dengan cara menjalin hubungan yang lebih 

baik dengan beberapa rekan kerja dan lebih menyukai situasi yang kooperatif. 

  Teori motivasi kebutuhan memang banyak terjadi di dunia bisnis maupun 

dunia kerja.  Setiap orang memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk mencapai 

sesuatu sekalipun seorang manajer ataupun seorang direktur yang baik. Banyak 

iindividu yang termotivasi dengan karena kebutuhan yang tinggi dan mereka akan 

bersaing untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kebutuhan tersebut menuntut 

mereka untuk mencoba mendapatkan kepuasan untuk melakukan hal-hal yang 

lebih baik lagi. Dalam teori motivasi kekuasaan, individu akan memiliki motivasi 

yang kuat untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. Dia menginginkan 

pandangan dan juga idenya mendominasi orang lain sehingga dia bisa memimpin.  

  Sama halnya dengan motivasi kekuasaan, motivasi hubungan juga 

dibutuhkan dalam kehidupan. Motivasi ini mempunyai dorongan untuk 

lingkungan sehingga individu akan bekerja dengan baik untuk timnya. Jika 

seseorang memiliki kebutuhan hubugan dan juga kebutuhan kekuasaan maka 

mereka akan memiliki keterkaitan hubungan manajerial yang cukup baik.  

  Teori motivasi kebutuhan pada dasarnya memang sering di alami oleh 

banyak orang dalam kehidupan ini. Anda tidak menyadari bahwa teori motivasi 

ini memang menjadi dorongan bagi diri Anda untuk mencapai sukses. Dengan 

motivasi hidup Anda akan jauh lebih baik dan tentunya semua yang Anda cita-

citakan akan lebih mudah tercapai.  
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2.3 Pengertian Efikasi Diri 

 Beberapa studi terkini menunjukkan bahwa efikasi diri memegang kekuatan 

signifikan untuk memprediksi dan menjelaskan kinerja akademik di berbagai 

bidang. Efikasi diri didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap 

kemampuan yang ada pada dirinya yang dijadikan dasar dalam melaksanakan 

suatu kegiatan untuk mencapai hasil tertentu (Feist :1998). Lebih jauh Ghufran & 

Risnawita (2012) mengatakan bahwa efikasi Diri pada diri merupakan suatu aspek 

pengetahuan mengenai diri yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia 

sehari-hari. Efikasi diri yang dimiliki individu dapat mempengaruhi sikap dan 

tindakannya guna mencapai tujuan yang diinginkannya, termasuk dalam 

memperhitungkan berbagai risiko yang akan terjadi. 

 Efikasi diri dinyatakan (Bandura, 1997). Artinya, efikasi diri merupakan 

keyakinan seseorang bahwa dia dapat menjalankan suatu tugas pada suatu tingkat 

tertentu, yang mempengaruhi tingkat pencapaian tugasnya. Efikasi diri merupakan 

konsep yang diturunkan dari Teori Kognitif Sosial (Sosial-Cognitive Theory) yang 

digagas oleh Albert Bandura. Teori ini memandang pembelajaran sebagai 

penguasaan pengetahuan melalui pemrosesan secara kognitif informasi yang 

diterima. 

 Istilah “sosial” mengandung pengertian bahwa pemikiran dan kegiatan 

manusia berawal dari apa yang dipelajari dalam masyarakat, sedangkan istilah 

“kognitif” mengandung pengertian bahwa terdapat kontribusi influensial proses 

kognitif terhadap motivasi, sikap, dan perilaku manusia. Secara singkat, teori ini 

menyatakan bahwa sebagian besar pengetahuan dan perilaku anggota organisasi 
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digerakkan dari lingkungan, dan secara terus-menerus mengalami proses berpikir 

terhadap informasi yang diterima. Selain itu, proses ini pada setiap individu 

berbeda dengan individu lainnya, bergantung pada keunikan karateristik 

personalnya. 

 Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa keyakinan diri adalah 

representasi mental dan kognitif individu atas realitas, yang terbentuk oleh 

pengalaman-pengalaman masa lalu dan masa kini, dan disimpan dalam memori. 

Dalam jangka panjang keyakinan ini mempengaruhi cara-cara sosialisasi yang 

akan dilakukan serta cara pandang seseorang terhadap kualitas dirinya sendiri, 

yang baik ataupun yang buruk. 

2.3.1 Sumber Efikasi Diri 

  Bandura (1997:195) menyatakan bahwa efikasi diri dapat diperoleh, 

dipelajari, dan dikembangkan dari empat sumber informasi. Pada dasarnya, 

keempat sumber tersebut adalah stimulasi atau kejadian yang dapat memberikan 

inspirasi atau pembangkit positif untuk berusaha menyelesaikan tugas atau 

masalah yang dihadapi. Adapun sumber-sumber efikasi diri tersebut adalah: 

a. Enactive Attainment and Performance Accomplishment (Pengalaman 

Keberhasilan dan Pencapaian Prestasi), yaitu sumber ekspektasi efikasi diri 

yang penting karena berdasar pengalaman individu secara langsung. Individu 

yang pernah memperoleh suatu prestasi akan terdorong meningkatkan 

keyakinan dan penilaian terhadap efikasi dirinya. Pengalaman keberhasilan 

individu ini meningkatkan ketekunan dan kegigihan dalam berusaha mengatasi 

kesulitan, sehingga dapat mengurangi kegagalan. 
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b. Vicarious Experience (Pengalaman Orang Lain), yaitu mengamati perilaku dan 

pengalaman orang lain sebagai proses belajar individu. Melalui model ini 

efikasi diri individu dapat meningkat, terutama jika ia merasa memiliki 

kemampuan yang setara atau bahkan merasa lebih baik dari pada orang yang 

menjadi subyek belajarnya. Ia akan mempunyai kecenderungan merasa mampu 

melakukan hal yang sama. Meningkatnya efikasi diri individu ini dapat 

meningkatkan motivasi untuk mencapai suatu prestasi. Peningkatan efikasi diri 

ini akan menjadi efektif jika subyek yang menjadi model tersebut mempunyai 

banyak kesamaan karakteristik antara individu dengan model, kesamaan 

tingkat kesulitan tugas, kesamaan situasi dan kondisi, serta keanekaragaman 

yang dicapai oleh model. 

c. Verbal Persuasion (Persuasi Verbal), yaitu individu mendapat bujukan atau 

sugesti untuk percaya bahwa ia dapat mengatasi masalah-masalah yang akan 

dihadapinya. Persuasi verbal ini dapat mengarahkan individu untuk berusaha 

lebih gigih untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Akan tetapi, efikasi diri 

yang tumbuh dengan metode ini biasanya tidak bertahan lama, apalagi 

kemudian individu mengalami peristiwa traumatis yang tidak menyenangkan. 

d. Physiological State and Emotional Arousal (Keadaan Fisiologis dan 

Psikologis), yaitu situasi yang menekan kondisi emosional. Gejolak emosi, 

kegelisahan yang mendalam, dan keadaan fisiologis yang lemah yang dialami 

individu akan dirasakan sebagai suatu isyarat akan terjadi peristiwa yang tidak 

diinginkan. Kecemasan dan stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika 

melakukan tugas sering diartikan sebagai suatu kegagalan. Pada umumnya, 
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seseorang cenderung akan mengharapkan keberhasilan dalam kondisi yang 

tidak diwarnai oleh ketegangan dan tidak merasakan adanya keluhan atau 

gangguan somatic lainnya. Karena itu, efikasi diri biasanya ditandai oleh 

rendahnya tingkat stress dan kecemasan. Sebaliknya, efikasi diri yang rendah 

ditandai oleh tingkat stress dan kecemasan yang tinggi pula. 

 

2.3.2 Aspek-aspek Efikasi Diri 

Bandura (1986:68) mengungkapkan bahwa perbedaan efikasi diri pada 

setiap individu terletak pada tiga aspek/komponen, yaitu: magnitude (tingkat 

kesulitan tugas), strength (kekuatan keyakinan), dan generality (generalitas). 

Masing-masing aspek mempunyai implikasi penting di dalam kinerja individu 

yang secara lebih jelas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Magnitude (tingkat kesulitan tugas), yaitu masalah yang berkaitan dengan 

derajat kesulitan tugas individu. Komponen ini berimplikasi pada pemilihan 

perilaku yang akan dicoba individu berdasarkan ekspektasi efikasi pada tingkat 

kesulitan tugas. Individu akan berupaya melakukan tugas tertentu yang ia 

persepsikan dapat dilaksanakannya dan ia akan menghindari situasi dan 

perilaku yang ia persepsikan di luar batas kemampuannya. 

b. Strength (kekuatan keyakinan), yaitu aspek yang berkaitan dengan kekuatan 

keyakinan individu atas kemampuannya. Pengharapan yang kuat dan mantap 

pada individu akan mendorong untuk gigih dalam berupaya mencapai tujuan 

walaupun mungkin belum memiliki pengalaman-pengalaman yang menunjang. 

Sebaliknya, pengharapan yang lemah dan ragu-ragu akan kemampuan diri akan 

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menunjang. 
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c. Generality (generalitas), yaitu hal yang berkaitan dengan luas cakupan tingkah 

laku diyakini oleh individu mampu dilaksanakan. Keyakinan individu terhadap 

kemampuan dirinya bergantung pada pemahaman kemampuan dirinya, baik 

yang terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu maupun pada serangkaian 

aktivitas dan situasi yang lebih luas dan bervariasi. 

 

2.4 Teori Budaya 

  Budaya di Indonesia walau beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk 

dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya seperti kebudayaan Eropa, 

Tionghoa, India, Arab dan lain sebagainya. 

  Kata Budaya, berasal dari kata Sanskerta buddhayah, bentuk jamak dari 

buddhi yang berarti “budi” atau “kekal” (Koentjaraningrat. 2003:73) Menurut 

Bakker kata kebudayaan dari “Abhyudaya”, Sansekerta Kata “Abhyudaya” 

menurut Sanskrit Dictionary (Macdonell, 1954): Hasil baik, kemajuan, 

kemakmuran yang serba lengkap. 

  Menurut Koentjaraningrat (2000:181) kebudayaan dengan kata dasar 

budaya berasal dari bahasa sangsakerta ”buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari 

buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat, mendefinisikan 

budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. 

  Culture dari kata Latin  colere “mengolah”, “mengerjakan”, dan 

berhubungan dengan tanah atau bertani sama dengan “kebudayaan”, berkembang 

menjadi” “segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan 

mengubah alam”. (Koentjaraningrat. 2003:74) 
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  Pada awalnya, konsep Budaya yang benar-benar jelas yang pertama kalinya 

di perkenalkan oleh Sir Edward  Benett  Taylor. Seorang ahli Antropologi Inggris 

pada tahun 1871, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks keseluruhan yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain-

lain. Pada waktu itu, banyak sekali definisi mengenai budaya baik dari para ahli 

antropologi, sosiologi, filsafat, sejarah dan kesusastraan. Bahkan pada tahun 1950, 

A.L. Kroeber dan Clyde Kluchkhon telah berhasil mengumpulkan lebih dari 

seratus definisi  ( 176 definisi ) yang diterbitkan dalam buku berjudul Culture  : A 

Critical Review of Concept and Definition (1952). 

  Menurut Atmadja, teori kebudayaan adalah kebudayaan yang timbul sebagai 

suatu usaha budi daya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan di daerah-daerah 

seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus 

menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak 

bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan atau 

memperkaya kebudayaan itu sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan 

bangsa Indonesia. 

  Dalam Koentjaraningrat (2003:74) J.J Honingmann mengatakan bahwa ada 

tiga wujud kebudayaan, yaitu : 

A. Ideas 

   Wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya 

abstrak, tak dapat diraba, dipegang ataupun difoto, dan tempatnya ada di alam 

pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. 

Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah 
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kepada tindakan, kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai 

sopan santun. Kebudayaan ideal ini bisa juga disebut adat istiadat. 

B. Activities 

   Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut tindakan 

dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, 

difoto dan didokumentasikan karena dalam sistem sosial ini terdapat aktivitas-

aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul satu dengan 

lainnya dalam masyarakat. Bersifat konkret dalam wujud perilaku dan bahasa. 

C. Artifacts 

   Wujud ini disebut juga kebudayaan fisik, dimana seluruhnya merupakan 

hasil fisik. Sifatnya paling konkret dan bisa diraba, dilihat dan 

didokumentasikan. Contohnya : candi, bangunan, baju, kain komputer dll. 

  Kluckhon (2003:81) terdapat tujuh unsur kebudayaan antara lain: 

1. Bahasa 

2. Sistem pengetahuan 

3. Organisasi sosial 

4. Sistem peralatan hidup dan teknologi 

5. Sistem mata  pencarian  hidup 

6. Sistem  religi 

7. Kesenian 

  Kebudayaan, sebagai suatu pengetahuan yang dipelajari orang sebagai 

anggota dari suatu kelompok, tidak dapat diamati secara langsung. Jika kita ingin 

menemukan hal yang diketahui orang maka kita harus menyelami alam pikir 

mereka, dimana-mana setiap orang mempelajari kebudayaan mereka dengan 
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mengamati orang lain, mendengarkan mereka,kemudian membuat suatu 

kesimpulan. Maka disinilah peran seorang etnograper melakukan proses yang 

sama yaitu dengan memahami hal yang dilihat dan didengarkan untuk 

menyimpulkan hal yang diketahui orang dimana hal ini meliputi pemikiran atas 

kenyataan. 

2.4.1  Budaya Jawa 

  Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh 

masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Budaya Jawa 

secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa 

Tengah-DIY dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari hari. Budaya 

Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain 

terdapat di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur terdapat juga di daerah perantauan 

orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera dan Suriname. Bahkan budaya Jawa 

termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar 

negeri. Beberapa budaya Jawa yang diminati di luar negeri adalah Wayang Kulit, 

Keris, Batik, Kebaya dan Gamelan. (Purwadi:2005) 

  Nilai dan etika Jawa merupakan sebuah hal yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Jawa, adapun nilai dan etika yang di maksud adalah prinsip rukun, 

prinsip hormat, tepa salira, nerimo ing pandum, sepi ing pamrih rame ing gawe, 

ajining diri soko lathi. 

  Dalam budaya Jawa juga dikenal budaya hormat, budaya yang menjunjung 

tinggi ajaran bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri harus selalu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/DIY
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
http://id.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Kulit
http://id.wikipedia.org/wiki/Keris
http://id.wikipedia.org/wiki/Batik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Gamelan
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menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai derajat dan kedudukannya. 

Kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing pihak, meresapi seluruh sendi 

kehidupan budaya Jawa.  

 

2.4.2  Budaya Madura  

  Pulau Madura memiliki letak geografis yang begitu dekat dengan Pulau 

Jawa, meskipun dari segi geografis berdekatan, budaya Madura berbeda dengan 

budaya Jawa. Kebudayaan Madura yang bersumber dari kraton, memang sedikit 

banyak terpengaruh oleh kebudayaan kraton Jawa. Baik dalam bidang seni, tari, 

macopat, bahasa, ataupun gending-gending gamelan.  Namun hal ini bukan berarti 

Madura tidak memiliki akar budaya sendiri. 

  Perbedaan yang cukup mencolok dapat terlihat dalam kehidupan keseharian, 

sifat orang Madura yang lebih egaliter dan terbuka, berbeda dengan sifat orang 

Jawa yang mempunyai sifat “ewuh pakewuh”. Dalam hal mencari rezeki pun, 

orang-orang Madura sejak masa lalu sudah berani merantau ke luar pulau. Hal ini 

terbukti dengan banyaknya orang Madura yang tersebar hampir di seluruh penjuru 

Negeri. (Azhila:2013) 

  Masyarakat Madura dikenal juga memiliki budaya yang khas, unik, 

stereotipikal, dan stigmatik. Istilah khas disini menunjukkan bahwa entitas etnik 

Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi 

komunitas etnik lain. Kekhususan-kultural ini antara lain tampak pada ketaatan, 

ketundukan, dan kepasrahan mereka kepada empat figur utama dalam kehidupan 

yaitu Buppa, Babu, Guruh, ban Ratoh (Ayah, Ibu, Guru dan Pemimpin 

Pemerintahan). 
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  Selain itu pula Madura masih memiliki beberapa nilai budaya yang perlu 

untuk dilestarikan dan dikembangkan. Diantaranya adalah ungkapan-ungkapan 

seperti: “Manossa coma dharma”, ungkapan ini menunjukkan keyakinan akan 

kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa. “Abhantal ombha’ asapo’ angen, abhantal 

syahadad asapo’ iman”, menunjukkan akan berjalin kelindannya budaya Madura 

dengan nilai-nilai Islam. “Bango’ jhuba’a e ada’ etembang jhuba’ a e budi”, lebih 

baik jelek di depan daripada jelek di belakang. “Asel ta’ adhina asal”, 

mengingatkan kita untuk tidak lupa diri ketika menjadi orang yang sukses dan 

selalu ingat akan asal mula keberadaan diri. “Lakonna lakone, kennengngana 

kennengnge” sama halnya dengan ungkapan “The right man in the right place”. 

“Pae’ jha’ dhuli palowa, manes jha’ dhuli kalodu”, nasehat agar kita tidak 

terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan fenomena. Kita harus 

mendalami akar permasalahan, baru diadakan analisis untuk kemudian 

menetapkan kebijakan. “Karkar colpe’”, bisa dikembangkan untuk menumbuhkan 

sikap bekerja keras dan cerdas, apabila kita ingin menuai hasil yang ingin 

dinikmati. (Bagus,Aryo:2011) 

  Keunikan yang lain dari budaya Madura adalah pada dasarnya dibentuk dan 

dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografis masyarakat Madura yang 

kebanyakan hidup di daerah pesisir, sehingga mayoritas penduduk Madura 

memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. 

Dalam sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2000, penduduk 

Madura yang berada di Madura Pulau sebesar 3.230.300 jiwa. Sementara terdapat 

3.281.058 etnis Madura yang berada di pulau Jawa khususnya Jawa Timur, 

sementara dalam lingkup nasional jumlah etnis Madura mencapai 6.771.727 jiwa. 
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Artinya jumlah etnis Madura yang berada di Jawa lebih besar dibandingkan 

dengan yang berada di Pulau Madura. 

 

2.5 Teori Intensi 

  Pendekatan teoritis yang digunakan untuk menjelaskan intensi perilaku 

dalam penelitian ini adalah teori perilaku terencana yang merupakan 

pengembangan teori tindakan beralasan yang dikemukakan oleh Azjen (dalam 

Deaux, K., Dane, F.C., & Wrightmans, L. W.,  1993).  Teori ini menjelaskan 

bahwa  intensi merupakan kunci utama untuk memprediksi perilaku manusia dan 

sebagai sebuah konstruk psikologis yang menunjukkan kekuatan motivasi 

seseorang dalam hal perencanaan yang sadar dalam usaha untuk menghasilkan 

perilaku yang dimaksud.  Fishbein dan Ajzen (dalam Yuliana, 2004)  

mengemukakan bahwa berdasarkan teori tersebut, intensi merefleksikan keinginan 

individu untuk mencoba menetapkan perilaku, yang terdiri dari tiga determinan, 

yaitu:  

a. Sikap Terhadap Perilaku   

  Sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku 

tersebut akan membawa kepada hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. 

Individu yang memiliki keyakinan yang positif terhadap suatu perilaku akan 

memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan tersebut. Atau dengan kata 

lain, sikap yang mengarah pada perilaku ditentukan oleh konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh perilaku, yang disebut dengan istilah keyakinan terhadap 

perilaku.  
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b. Norma Subjektif   

  Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang 

diharapkan orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan 

normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam individu. Keyakinan yang 

mendasari norma subjektif yang dimiliki individu disebut sebagai keyakinan 

normatif.  Individu memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu 

akan menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila 

individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka ia akan mematuhi 

dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya. Dapat 

disimpulkan, bahwa norma kelompok inilah yang membentuk norma subjektif 

dalam diri individu, yang akhirnya akan membentuk perilakunya.  

c. Kontrol Perilaku Yang Disadari  

  Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-

faktor yang memfasilitasi dan menghalangi performansi perilaku individu. 

Kontrol perilaku ditentukan oleh pengalaman masa lalu dan perkiraan individu 

mengenai seberapa sulit atau mudahnya  untuk melakukan perilaku yang  

bersangkutan. Keyakinan ini didasari oleh pengalaman terdahulu tentang 

perilaku  tersebut, yang dipengaruhi oleh informasi dari orang lain, misalnya 

dari pengalaman orang-orang yang dikenal/teman-teman. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang meningkatkan atau mengurangi 

kesulitan yang dirasakan jika melakukan tindakan atau perilaku tersebut. 

Kontrol perilaku ini sangat penting artinya ketika rasa percaya diri seseorang 

sedang berada dalam kondisi lemah.  
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  Menurut teori perilaku berencana, keyakinan-keyakinan berpengaruh 

pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada 

kontrol perilaku yang dihayati. Ketiga dimensi ini berinteraksi dan menjadi 

determinan bagi intensi yang pada gilirannya akan menentukan apakah 

perilaku yang bersangkutan akan dilakukan atau tidak (Azwar, 2005).  

  Berdasarkan  penjelasan di atas maka pengertian intensi adalah 

kesungguhan niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau memunculkan suatu 

perilaku tertentu.  

2.5.1 Pengertian Intensi Berwirausaha  

  Berdasarkan pengertian intensi dan pengertian kewirausahaan sebelumnya 

diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah orang yang menciptakan kerja 

bagi orang lain dengan cara mendirikan, mengembangkan, dan  bersedia 

mengambil resiko pribadi dalam menemukan peluang berusaha dan secara kreatif 

menggunakan potensi-potensi dirinya untuk mengenali produk, mengelola dan 

menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk, 

memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Sedangkan pengertian 

intensi adalah kesungguhan niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau 

memunculkan suatu perilaku tertentu. 

 

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Intensi berwirausaha  

  Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha yaitu:  

a. Lingkungan Keluarga  

  Orang tua akan memberikan corak budaya, suasana rumah, pandangan 

hidup dan pola sosialisasi yang akan menentukan sikap, perilaku serta proses  
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pendidikan terhadap anak-anaknya. Orang tua yang bekerja sebagai wirausaha 

akan mendukung dan mendorong kemandirian, berprestasi dan bertanggung 

jawab. Dukung orang tua ini, terutama ayah sangat penting dalam pengambilan 

keputusan pemilihan karier bagi anak. Penelitian Jacobowitz dan Vidler (dalam 

Hisrich dan Peters, 1998) menemukan bahwa 725 wirausahawan yang diteliti 

mempunyai ayah atau orang tua yang relatif dekat yang juga wirausahawan.  

b. Pendidikan  

  Pentingnya pendidikan dikemukakan oleh Holt (Rahmawati:2000) yang 

mengatakan bahwa paket pendidikan kewirausahaan akan membentuk individu 

untuk mengejar karier kewirausahaan. Pendidikan formal memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang proses kewirausahaan, tantang yang  

dihadapinya para pendiri usaha baru dan masalah-masalah yang harus diatasi 

agar berhasil.  

c. Nilai Personal  

  Beberapa penelitian menemukan bahwa wirausahawan memiliki sikap 

yang berbeda terhadap proses manajemen dan bisnis secara umum (Hirrich dan 

Peters, 1998). Nilai personal dibentuk oleh motivasi, dan  optimisme individu. 

Penelitian Indarti (2003) menemukan bahwa tingkat intensi wirausaha individu 

dipengaruhi tinggi rendahnya kapasitas motivasi, pengendalian diri dan 

optimisme individu, dimana nilai optimisme, motivasi juga merupakan 

termasuk  dalam kecerdasan  menghadapi kesulitan, rintangan, kegagalan 

dalam berwirausaha, yang disebut dengan Adversity Quotient.  Dengan 

demikian Adversity Quotient juga menentukan tingkat intensi wirausaha 

seseorang.   
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d. Usia  

  Penelitian Strong (Hartini:2002) terhadap sejumlah pria berusia 15-25 

tahun tentang minat terhadap pekerjaan menunjukkan bahwa minat berubah 

secara sedang dan cepat pada usia 15-25 tahun dan sesudahnya sangat sedikit 

perubahannya. Minat terhadap pekerjaan mengalami perubahan sejalan dengan 

usia tetapi menjadi relatif stabil pada post adolence.  

e. Jenis kelamin  

  Jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mengingat adanya perbedaan terhadap pandangan pekerjaan antara pria dan 

wanita. Manson dan Hogg (Wijaya:2007) mengemukakan bahwa kebanyakan 

wanita cenderung sambil lalu dalam memilih pekerjaan dibanding dengan pria. 

Wanita menganggap pekerjaan bukanlah hal yang penting. Karena wanita 

masih dihadapkan pada tuntutan tradisional yang lebih besar menjadi istri dan 

ibu rumah tangga. Selain faktor-faktor yang mempengaruhi  intensi  

berwirausaha  di atas. 

  Seorang wirausahawan memiliki tiga dasar motif sosial : motif untuk 

berprestasi, motif untuk berafiliasi, dan motif untuk berkuasa. Dari 

perbandingan keduanya ternyata seorang wirausaha terlihat jelas memiliki 

motif berprestasi yang menonjol dibandingkan dengan individu yang tidak 

tertarik berwirausaha. 
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2.6 Kewirausahaan 

2.6.1  Pengertian Kewirausahaan 

  Wirausaha merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata entrerpreneur. 

Dalam Bahasa Indonesia, pada awalnya dikenal istilah wirausaha yang 

mempunyai arti berdiri di atas kekuatan sendiri. Istilah tersebut kemudian 

berkembang menjadi wirausaha, dan entrepreneurship diterjemahkan menjadi 

kewirausahaan. Wirausaha mempunyai arti seorang yang mampu memulai dan 

atau menjalankan usaha. Beberapa waktu yang lalu, kewirausahaan merupakan 

suatu yang berhubungan dengan pengalaman langsung praktek di lapangan, maka 

kewirausahaan merupakan bakat sejak lahir, sehingga kewirausahaan tidak dapat 

diajarkan dan dipelajari. Tetapi sekarang kewirausahaan bukan hanya urusan di 

lapangan tapi merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan pada 

semua orang. 

  Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kewirausahaan, menurut 

Suryana (2000:7) sebagai berikut: 

a. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang 

dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan 

hasil bisnis (Sanusi dalam Suryana, 1994) 

b. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru 

dan berbeda (Drucker dalam Suryana, 1995) 

c. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian 

dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki 

kehidupan (Zimmerer dalam Suryana, 1996) 
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d. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative) dan sesuatu yang berbeda (innovation) yang bermanfaat memberikan 

nilai lebih. (Suryana, 2000:8) 

e. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk 

memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara 

mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan 

cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang sudah ada dan menemukan 

cara baru dalam rangka memberikan kepuasan pada konsumen. (Suryana, 

2000:8) 

  Berdasarkan beberapa konsep tentang kewirausahaan secara ringkas dapat 

disimpulkan sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, 

dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah 

barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. 

 

2.6.2  Karakteristik Kewirausahaan 

  Banyak para ahli yang mengemukakan karakteristik kewirausahaan dengan 

konsep berbeda. Menurut Scarborough dan Zimmerer (dalam Suryana,2000: 8). 

Mengemukakan karakteristik-karakteristik wirausaha, yaitu: 

1. Desire for responsibility, yaitu memiliki tanggung jawab atas usaha-usaha yang 

dilakukannya. 

2. Preference for moderate risk, yaitu lebih memilih resiko yang moderat, artinya 

ia selalu menghindari resiko yang tinggi. 
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3. Confidence in their ability to success, yaitu percaya akan kemampuan dirinya 

untuk berhasil. 

4. Desire for immediate feed back, yaitu selalu menghendaki umpan balik yang 

segera. 

5. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk 

mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 

6. Future orientation, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif dan 

berwawasan jauh ke depan. 

7. Skill at Organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan 

sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. 

8. Value of achievement over money, yaitu selalu menilai prestasi dengan uang. 

  Sedangkan menurut Arthur Kuriloff dan John M. Mempil (dalam Suryana, 

2000: 9). Mengemukakan bahwa karakteristik kewirausahaan meliputi komitmen, 

resiko yang moderat, peluang, obyektif, umpan balik, optimisme, uang, proaktif 

dalam manajemen. Dalam beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

wirausaha harus selalu optimis dalam melakukan pekerjaannya sampai tujuan 

tercapai. Wirausaha harus tekun, ulet, tidak mudah putus asa sebelum tujuannya 

tercapai. Dalam bekerja wirausaha tidak asal berspekulasi tapi segala sesuatunya 

telah diperhitungkan sebelumnya. Karena itu wirausaha harus didukung dengan 

semangat yang tinggi. yang mendorong wirausaha terus berjuang mencari peluang 

sampai usahanya membuahkan hasil. Hasilhasil yang dicapai harus jelas dan 

obyektif, juga merupakan umpan balik bagi kelancaran usahanya. Dengan 

semangat yang tinggi karena usahanya berhasil, sehingga keuntungan uang yang 



34 

 

diperoleh harus dikelola secara aktif dan dianggap sebagai sumber daya yang 

penting. 

 

2.6.3 Fungsi Wirausaha 

  Menurut Suryana (2000:50) dilihat dari ruang lingkupnya wirausaha 

memiliki dua fungsi, yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, 

wirausaha berperan sebagai penggerak pengendali dan pemacu perekonomian 

suatu bangsa. Sedangkan secara mikro, peran wirausaha adalah penanggung 

resiko dan ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang 

baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Dalam 

melakukan fungsi mikronya, menurut Marzuki Usman (dalam Suryana, 2000: 51), 

secara umum wirausaha memiliki dua peran, yaitu:  

1. Sebagai penemu (innovator) 

 Sebagai innovator wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan: 

a. Produk baru (the new product) 

b. Teknologi baru (the new technology) 

c. Ide-ide baru (the new image) 

d. Organisasi usaha baru (the new organization) 

2. Sebagai perencana (planner) 

Sebagai planner wirausaha berperan dalam merancang: 

a. Perencanaan perusahaan (corporate plan) 

b. Strategi perusahaan (corporate strategy) 

c. Ide-ide dalam perusahaan (corporate image) 

d. Organisasi perusahaan (corporate organization) 
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2.6.4 Keuntungan dan Kelemahan Menjadi Wirausaha 

  Menurut Buchari Alma (2006:4) menyatakan bahwa : 

Keuntungan menjadi wirausaha adalah: 

1. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. 

2. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi 

seseorang secara penuh. 

3. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. 

4. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha  konkrit. 

5. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos. 

Kelemahannya menjadi wirausaha adalah : 

1. Memperoleh pendapatan yang tidak pasti, dan memikul berbagai resiko. Jika 

resiko ini telah diantisipasi secara baik, maka berarti wirausaha telah 

menggeser resiko tersebut. 

2. Bekerja keras dan waktu /jam kerjannya panjang. 

3. Kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil, sebab dia 

harus berhemat. 

4. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat 

walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. 

 

2.6.5  Manfaat Wirausaha 

  Menurut Retno Dewanti (2008:10) menyatakan bahwa Sebelum menjadi 

wirausahawan dapat mempertimbangkan manfaat menjadi wirausahawan dan 

menjadi pemilik bisnis. Manfaat itu antara lain: 
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1. Peluang mengendalikan sendiri yaitu memberikan kebebasan dan peluang 

untuk menentukan sasaran yang penting bagi dirinya. 

2. Kesempatan melakukan perubahan yaitu melakukan perubahan yang dianggap 

penting. 

3. Peluang untuk menggunakan potensi sepenuhnya yaitu bisnis merupakan alat 

aktualisasi diri dimana pertumbuhan diri hanya dibatasi oleh bakat dan 

kekuatan sendiri. 

4. Peluang untuk meraih keuntungan tanpa batas yaitu keuntungan tanpa batas 

bisa menjadi motivasi untuk menciptakan kekayaan atau memperoleh lebih 

banyak kesenangan. 

5. Peluang untuk berperan bagi masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas 

usaha sendiri yaitu memberikan citra yang baik bagi perekonomian nasional 

atau masyarakat sekitar adalah kepuasan pribadi baginya. 

6. Peluang melakukan sesuatu yang disukai yaitu membuat pekerjaanya menjadi 

suatu kesenangan hidup karena mereka tertarik dan menyenangi pekerjaan 

tersebut.  

 

2.7 Minat Berwirausaha 

2.7.1 Pengertian  Minat 

  Minat adalah segala perbuatan manusia timbul karena dorongan dari dalam 

dan rangsang dari luar, tetapi tidak akan terjadi sesuatu jika tidak berminat. Secara 

umum minat adalah kecenderungan terhadap sesuatu (Muhadjir, 1992: 72). Minat 

adalah seperangkat mental yang terdiri dari suatu campuran perasaan, harapan, 
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pendirian, prasangka rasa takut atau kecenderungankecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu pilihan. 

  Minat berdasarkan dari beberapa pendapat di atas adalah perasaan senang 

atau kecenderungan hati seseorang yang mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu dengan berpartisipasi terhadap kegiatan yang menjadi obyek 

kesukaannya itu. Minat mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang sebab 

jika seseorang tersebut mempelajari sesuatu dengan penuh minat maka dapat 

diharapkan hasilnya akan lebih baik. Selain itu minat adalah “perasaan tertarik 

atau berkaitan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada menyuruh” (Tarmudji, 1991: 

59). Minat seseorang dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan 

seorang lebih tertarik pada suatu obyek lain. Dapat pula dimanifestasikan melalui 

partisipasi dalam suatu aktivitas seseorang yang berminat terhadap sesuatu obyek 

tertentu cenderung menaruh perhatian lebih besar. Kesadaran seseorang yang 

tertarik dan senang pada suatu usaha akan nampak dalam kegiatan mempelajari, 

memahami, dan berkecimpung dalam usaha itu. Aktivitas atau kegiatan yang 

dilandasi dengan minat kemungkinan besar akan berhasil, karena dilakukan 

dengan rasa senang dan tanpa paksaan. 

  Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu 

untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang berminat terhadap wirausaha 

akan merasa senang atau suka melakukan berbagai tindakan yang berhubungan 

dengan wirausaha. Minat bersifat pribadi, sehingga minat individu antara satu 

dengan yang lainnya berbeda. Bahkan minat pada diri seseorang dapat berbeda 

dari waktu ke waktu, karena minat merupakan kesediaan jiwa yang sifatnya untuk 
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menerima sesuatu dari luar individu. Maka minat sekaligus kaidah pokok dalam 

menanggapi sesuatu, termasuk di dalamnya minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

 

2.7.2 Berwirausaha 

  Wirausaha adalah suatu kemauan keras dalam melakukan kegiatan yang 

bermanfaat (Tarmudji, 1996). Wirausaha juga dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan 

sumber- sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya 

dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses (Merediht, 2000). 

Berwirausaha berdasarkan dari kedua pengertian di atas adalah berkemauan dan 

berkemampuan melihat kesempatan-kesempatan usaha untuk mengambil 

keuntungan dari padanya dengan mengambil tindakan yang tepat. 

 

2.7.3 Pengertian Minat Berwirausaha 

  Menurut Yanto (1996: 23-24) minat wirausaha adalah kemampuan untuk 

memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan 

permasalahan hidup, memajukan usaha atau menciptakan usaha baru dengan 

kekuatan yang ada pada diri sendiri. Minat wirausaha adalah gejala psikis untuk 

memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu dengan 

perasaan senang karena membawa manfaat bagi dirinya. Santoso (1993: 19) Dari 

pengertian di atas maka yang dimaksud dengan minat berwirausaha adalah 

keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras 

untuk berdikari atau berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut 

dengan resiko yang akan terjadi, serta senantiasa belajar dari kegagalan yang 

dialami. 
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2.7.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

  Dari berbagai pendapat para ahli dikutip dari Erlita Dhiah Utami  (2007: 29) 

dapat diambil kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwiraswasta 

dikelompokkan dalam 2 faktor yaitu: 

A. Faktor Internal dengan beberapa indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Demografi 

  Faktor demografi merupakan faktor yang penting mempengaruhi 

seseorang tertarik untuk berwiraswasta. Kondisi demografi yang ada dalam 

diri seseorang dapat dipandang sebagai sesuatu yang mempengaruhi dalam 

keberhasilan usaha.  

Faktor demografi ini meliputi : 

a. Usia 

   Usia kronologis seseorang yang merupakan usia ketika seseorang 

memulai karir sebagai wiraswasta. Hurlock (1999) berpendapat bahwa 

perkembangan karir berjalan seiring dengan proses peerkembangan 

manusia. 

b. Pengalaman 

   Pengalaman menjalankan usaha merupakan pendorong terbaik 

keberhasilan, terutama usaha baru itu berkaitan dengan pengalaman 

usaha sebelumnya. Kebutuhan akan pengalaman tergantung dari diri 

pribadi bagaimana dapat mencari atau mengelola pengalaman yang 

diperoleh. Wirausaha yang berpengalaman mengelola usaha sebelumnya 

dapat melihat lebih banyak jalan untuk membuka usaha baru. 
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c. Pendidikan 

   Pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal tersebut terkait 

langsung dengan bidang usaha yang dikelola. Semakin banyak seseorang 

tertarik untuk belajar dalam dunia pendidikan akan meningkatkan dalam 

usahanya. 

2. Kepribadian 

  Karakteristik kepribadian individu sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha. Seorang wiraswasta harus mempunyai jiwa pemimpin, 

siap mental untuk menghadapi segala resiko dan tantangan dalam hidupnya. 

Kepribadian yang matang untuk dapat menghadapi masalah dengan pikiran 

terbuka adalah sikap yang baik bagi seorang wiraswastawan. Kepribadian 

ini dibagi menjadi 2 aspek yaitu : 

a. Tipe Kepribadian 

1) Seseorang Yang Berprestasi (Achiever) 

   Wirausaha yang personal Achiever mempunyai ciri-ciri 

mempunyai kebutuhan akan prestasi dimana seseorang mendapat  

prestasi atas kemampuannya dalam persaingan,selalu ingin 

mengetahui hasil karyanya secara nyata dan dapat mengelola saran 

dari orang lain. Seorang achiever juga mempunyai komitmen pribadi 

yang kuat dalam arti wirausaha mempunyai kepercayaan dan 

penerimaan terhadap tujuan-tujuan dan nilai pribadi atau rasa 

kesetiaan terhadap usaha pribadi. 
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2) Seorang Ahli Penjualan (Supersales Person) 

   Tipe wirausaha ini adalah mempunyai kemampuan berempati 

dengan memahami secara lebih mendalam kebutuhan orang lain, 

membantu dan mengerti perasaan orang lain, serta kemampuan 

memasarkan dengan mempengaruhi orang lain untuk dapat tertarik 

pada pekerjaannya serta memiliki kemampuan sosialisasi yang baik. 

3) Seorang Pemimpin (Real Managers) 

   Real Manager mempunyai ciri-ciri kebutuhan akan 

kepemimpinan yang merupakan kemampuan mengambil keputusan 

dan mempengaruhi orang lain melalui komunikasi langsung maupun 

tidak langsung dengan menggerakkan orang-orang agar mempunyai 

kesadaran mengikuti kehendaknya. Selain itu mempunyai kemampuan 

untuk bersaing yaitu kemampuan untuk menggerakkan usaha, 

memperbaiki untuk mendapatkan tempat atau kepercayaan yang lebih 

tinggi di masyarakat. Persaingan tersebut tentunya dalam hal yang 

positif atau persaingan yang sehat, tidak mengakibatkan pertentangan 

baru dan dapat mengendalikan dalam berbagai situasi. 

4) Ahli Pengemuka Ide / Gagasan (Expert Idea Generation) 

   Tipe ini mempunyai karakteristik keinginan untuk berinovasi 

yaitu apabila individu dapat memecahkan masalah dan menemukan 

jalan keluarnya, dapat mencari gagasan dalam waktu singkat, serta 

membuat perubahan dengan cara baru. Disamping itu adanya 

keinginan untuk adaptif yaitu menyukai gagasan-gagasan, mengatasi 
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perubahan dalam jangka waktu panjang melalui perbaikan dan 

peningkatan efisiensi secara terarah dan terencana. 

b. Sifat-sifat / karakteristik wirausahawan 

1) Pengendalian Diri 

  Sifat ini penting bagi seorang usahawan karena merupakan 

pengendalian atas kekuatan yang ada  oleh hal-hal di luar dirinya. 

Misalnya kemampuan, usaha yang individu lakukan. Wirausaha 

percaya bahwa kesuksesan usahanya tergantung pada kemampuan 

sendiri bukan dipengaruhi oleh faktor keberuntungan atau nasib. 

2) Tingkat kemandirian / ketidaktergantungan tinggi 

   Tingkat kemandirian yang tinggi sangat penting untuk seorang 

wirausaha untuk tidak tergantung pada orang lain dan bebas untuk 

berekspresi. 

3) Pengambil resiko 

  Seorang yang berwiraswasta harus siap untuk mengambil resiko akan 

suatu kerugian yang dihadapi dan tidak mudah menyerah. Pandangan 

dalam karir seharusnya melihat aspek positif dan negatif dengan 

tantangan yang berupa kerja keras, dan resiko pekerjaan. 

4) Kebutuhan untuk berprestasi 

   Selain dapat mengontrol lingkungannya individu juga harus 

termotivasi untuk berprestasi untuk melakukan sebaik-baiknya 

pekerjaan yang membutuhkan informasi yang kompleks. 
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5) Sikap Keterbukaan tinggi 

   Sikap keterbukaan sangat diperlukan untuk dapat peduli, 

menghargai dan membantu orang lain. Serta dapat membuka pikiran 

atau berbagi pengalaman atau ide dengan orang lain. 

6) Mempunyai kepercayaan diri tinggi 

   Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh 

seorang wirausaha. Keinginan untuk menonjolkan karyanya atau 

kemampuan yang dimiliki tanpa malu atau rendah diri pada orang 

lain. Seorang wirausaha harus percaya bahwa kemampuan dan 

keahliannya layak untuk dipublikasikan. 

7) Berorientasi Pada masa depan 

   Kekuatan untuk dapat mencapai tujuan adalah berpandangan positif 

ke depan. Suatu pemikiran dengan tujuan untuk keberhasilan usaha 

dan selalu memandang sesuatu yang akan dijalani bertujuan baik atau 

positif bagi pribadi maupun orang lain. 

8) Berorientasi Pada Tugas 

   Seorang wirausaha selalu mengandalkan pada orientasi 

penyelesaian tugas dan berusaha untuk tepat waktu. Tugas tersebut 

adalah menuntut kerja keras dan kemauan usaha yang kuat untuk 

dapat menyelesaikannya agar dapat memenuhi kebutuhan orang lain 

dan memberikan hasil yang memuaskan. 

 

 



44 
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tujuan Penelitian        

  Berdasarkan masalah-masalah yang telah peneliti rumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat  dan reliable 

tentang hubungan antara motivasi dan kompetensi sosial serta latar belakang 

budaya dengan minat mahasiswa Universitas Brawijaya untuk berwirausaha. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilakukan 

di kantin, perpustakaan, Citra Land dan tempat-tempat lainnya yang representatif 

untuk melakukan penelitian. Peneliti memilih Universitas Brawijaya adalah 

jurusan yang merepresentasikan visi Universitas Brawijaya sebagai Entrepreneur 

University. Penelitian tidak dikhususkan pada unit kegiatan mahasiswa yang 

berbasis kewirausahaan dikarenakan agar mendapatkan populasi yang lebih besar. 

  Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, dimulai pada bulan 

Februari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.  

 

3.3 Populasi 

  Arikunto (1998:115) berpendapat bahwa populasi merupakan “Keseluruhan 

subyek penelitian”. Apabila seseorang akan meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Berdasarkan pengertian tersebut populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

44 



45 

 

mahasiswa etnis jawa dan etnis madura yang menempuh pendidikan di 

Universitas Brawijaya. 

 

3.4 Metode Penelitian 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin 

dicapai, yakni memperoleh informasi yang bersangkutan dengan status gejala 

pada saat penelitian dilakukan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanasi yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menguji perbedaan  variabel. Penelitian ini diharapkan dapat  

memberikan penjelasan atas pengaruh faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 

perbedaan minat berwirausaha. Adapun faktor-faktor yang digunakan sebagai 

prediktor intensi kewirausahaan adalah faktor kebutuhan akan prestasi, efikasi 

diri, kesiapan instrumen, dan pengalaman kerja. Pengaruh antara variabel tersebut 

dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut: 

A. Intensi kewirausahaan: niat atau keinginan seseorang untuk memulai usaha. 

B.  Kebutuhan akan prestasi: suatu kesatuan watak (memiliki tanggung  jawab 

pribadi, mau mengambil resiko, memiliki minat untuk selalu belajar) yang  

dapat memotivasi seseorang untuk menghadapi tantangan untuk mencapai 

kesuksesan. 

C.  Efikasi diri: kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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D. Kesiapan instrumen: tiga atribut lingkungan yang dimiliki seseorang (akses 

kepada modal, informasi, dan jaringan sosial) yang dapat mempengaruhi 

keputusan untuk berwirausaha 

E.  Budaya : latar belakang budaya dominan yang ada di lingkungan seseorang.  

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

  Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa dengan latar 

belakang Budaya Jawa dan Madura dan sampelnya adalah Mahasiswa dari 

Universitas Brawijaya dengan jumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah teknik acak sederhana (random sampling technique). 

Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa setiap populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih. 

 

3.6 Data yang akan dicari 

1. Data tentang minat berwirausaha 

2. Data tentang kompetensi pribadi mahasiswa.  

3. Data tentang pengalaman kerja serta budaya dominan yang dimiliki oleh 

responden. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Yaitu 

metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden atau mahasiwa yang menjadi sasaran kuesioner ini. 

Adapun penyusunan kuesioner ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan motivasi dan intensi untuk berwirausaha. 
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3.8 Teknik Pengukuran Data 

  Dalam pengukuran variabel kepuasan kerja yang terdiri dari faktor 

kepuasanfinansial, fisik, sosial, dan psikologis. Cara yang akan penulis gunakan 

untuk membuat kuesioner yang terdiri dari 17 item.  

Dalam penelitian ini kuesioner disusun dalam kalimat-kalimat pernyataan 

dan responden diminta untuk menjawabnya dengan memberikan tanda silang (X). 

Untuk mengukur jawaban responden tersebut digunakan Skala Likert. Menurut 

Sekaran (2006), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat responden 

setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Sangat                  Tidak                   Netral                      Setuju                 Sangat  

Tidak                    Setuju                                                                             Setuju 

Setuju 

    1                           2                           3                              4                           5 

Sumber: Sekaran, 2006 

 Dengan demikian rentang nilai pada skala Likert ini antara skor 1 pada jenjang 

jawaban terendah (sangat tidak setuju) dan skor 5 pada jenjang jawaban tertinggi 

(sangat setuju). Menurut Sekaran (2006), skala Likert adalah skala interval, di 

mana perbedaan dalam respons antar dua titik pada skala tetap sama. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

1. Melakukan Uji Validitas 

  Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti 

untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk 

Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation. 
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  Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

 Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

 Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

tidak valid). 

2. Menguji Realibilitas 

   Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Jika nilai alpha > 

0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) sementara jika alpha > 

0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten 

secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Sedangakan jika alpha 

memiliki nilai antara 0,50-0,70 mensugestikan jika nilai tersebut moderat. Lain 

halnya jika nilai alpha dibawah 0,50, hal ini berarti memiliki realibilitas yang 

rendah atau tidak reliabel. (Sumadi Suryabrata, 2006) 

 

3.10 Melakukan Uji t-test 

  Independen t-test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui 

adakah perbedaan mean atau rerata yang bermakna antara 2 kelompok bebas yang 

berskala data interval/rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah 

dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek 

yang berbeda. Misal Kelompok Kelas A dan Kelompok kelas B, di mana 

responden dalam kelas A dan kelas B adalah 2 kelompok yang subjeknya berbeda. 
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Bandingkan dengan nilai pretest dan posttest pada kelas A, di mana nilai pretest 

dan posttest berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. 

Apabila menemui kasus yang data berpasangan, maka uji beda yang tepat adalah 

uji paired t test. 

 

3.11 Definisi Operasional Variabel 

Kebutuhan akan prestasi atau pencapaian, dalam penelitian ini peneliti ingin 

melihat seberapa besar kaitan antara keinginan seseorang untuk berprestasi 

dengan intense untuk menjadi wirausahawan. 

Efikasi diri, adalah variable yang dapat menunjukkan tingkat kepercayaan 

diri seorang mahasiswa atas kemampuan dirinya dan keinginan untuk 

berwirausaha. 

Kesiapan instrumental, meneliti kesiapan seorang mahasiswa untuk 

berwirausaha mencakup ketersediaan modal, jaringan sosial dan kemudahan 

informasi dalam mendukung semangat wirausaha. 

Faktor budaya juga menjadi variabel yang diteliti berkaitan dengan seberapa 

besar budaya memiliki perbedaan akan minat untuk menjadi wirausahawan.  

Intensi kewirausahaan penting untuk diketahuimlatar belakang minat 

seseorang dalam dunia wirausaha. Hal ini dapat menunjukkan perbedaan minat 

dari masing-masing reponden. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perbedaan Karakteristik Budaya Jawa dan Madura 

  Kebudayaan Jawa dan Madura memiliki beberapa perbedaan yang cukup 

signifikan, meskipun dalam beberapa hal masih memiliki kesamaan. Meskipun 

secara geografis, Madura begitu dekat dengan Pulau Jawa, tetapi akulturasi 

budaya yang terjadi sangatlah berbeda. Perbedaan ini bisa juga disebabkan oleh 

perbedaan tingkat kesuburan tanah di Pulau Jawa dan Madura. Mayoritas 

penduduk Pulau Jawa bisa menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam di 

kebun maupun sawah mereka. Sedangkan, penduduk Pulau Madura banyak yang 

merantau keluar Pulau Madura dikarenakan sedikitnya pilihan pekerjaan di Pulau 

Madura.  

  Kebudayaan juga berpengaruh besar terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa dengan berbagai dasar budaya mereka masing-masing. Dalam budaya 

Jawa dikenal sebuah istilah ‘tata tentrem kerta raharja’, istilah ini 

menggambarkan secara tersirat budaya Jawa yang begitu cinta akan kedamaian 

dan kemapanan. Hal ini juga berkaitan dengan budaya Jawa yang memandang 

lebih orang-orang yang berprofesi sebagai pegawai tetap dikarenakan memiliki 

pendapatan yang pasti serta berkaitan dengan kemapanan.  

  Nilai dan etika Jawa merupakan sebuah hal yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Jawa, adapun nilai dan etika yang di maksud adalah prinsip rukun, 

prinsip hormat, tepa salira, nerimo ing pandum, sepi ing pamrih rame ing gawe, 

ajining diri soko lathi. 

50 
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  Dalam budaya Jawa juga dikenal budaya hormat, budaya yang menjunjung 

tinggi ajaran bahwa setiap orang dalam cara bicara dan membawa diri harus selalu 

menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai derajat dan kedudukannya. 

Kesadaran akan kedudukan sosial masing-masing pihak, meresapi seluruh sendi 

kehidupan budaya Jawa.  

  Kebudayaan Madura dapat kita temui disetiap daerah di Indonesia, karena 

banyaknya masyarakat Madura yang merantau. Mereka biasanya suka berdagang 

dan merupakan golongan dominan di pasar-pasar. Selain itu, banyak juga yang 

bekerja sebagai nelayan, buruh, serta pengumpul besi terpakai dan rongsokan. 

Keberhasilan lain dari perantau Madura secara ekonomik yang ditandai dengan 

tingkatan kehidupan yang lebih baik daripada rata-rata tingkatan kehidupan 

penduduk asli sudah secara umum diakui karena keuletan orang Madura dalam 

mencari nafkah. Keuletan ini merupakan manifestasi dari ungkapan ‘kar-karkar 

colpe’ yang dipegang teguh oleh orang Madura dalam mencari nafkah. Selain itu, 

suku madura merupakan suku yang agamis, sehingga mereka hidup dalam tata 

aturan Islam.  
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4.2 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian 

4.2.1 Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 
Pearson 

Corelation 

R Tabel 

(N=100) 
Keterangan 

Kebutuhan akan 

pencapaian (NACH) 

X1.1 0,362 0,197 Valid 

X1.2 0,326 0,197 Valid 

X1.3 0,477 0,197 Valid 

X1.4 0,482 0,197 Valid 

Efikasi diri (SELF) 
X2.1 0,611 0,197 Valid 

X2.1 0,633 0,197 Valid 

Kesiapan instrumen 

(INSTRU) 

X3.1 0,585 0,197 Valid 

X3.2 0,575 0,197 Valid 

X3.3 0,575 0,197 Valid 

Budaya (CULTURE) 

X4.1 0,578 0,197 Valid 

X4.2 0,596 0,197 Valid 

X4.3 0,555 0,197 Valid 

X4.4 0,639 0,197 Valid 

Intensi 

(INTENT) 

X5.1 0,446 0,197 Valid 

X5.2 0,325 0,197 Valid 

Sumber : data diolah 2016 

  Menguji validitas butir soal bisa dilakukan dengan komparai antara r hitung 

dan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel untuk n = 100 adalah 

0,197) maka valid.  
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4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Alfa 

Cronbach 
Cut Off Keterangan 

Kebutuhan akan pencapaian 

(NACH) 
0,590 0,5 Reliabel 

Efikasi diri (SELF) 0,510 0,5 Reliabel 

Kesiapan instrumen (INSTRU) 0,512 0,5 Reliabel 

Budaya (CULTURE) 0,555 0,5 Reliabel 

Intensi (INTENT) 0,642 0,5 Reliabel 

Sumber: data diolah 2016 

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat 

tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliabel dalam artian harus 

memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan.  Jika alpha > 0.90 maka reliabilitas 

sempurna. Jika alpha antara 0.70 – 0.90 maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0.50 – 

0.70 maka reliabilitas moderat. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika 

alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. (Sumadi 

Suryabrata, 2006) 

Dari sajian data diatas dapat diketahui bahwa semua nilai perhitungan nilai 

alpha cronbach diatas 0,5 yang memiliki artian bahwa hasil penelitian reliabel. 

 

4.3 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 100 responden yang 

terdiri dari 50 mahasiswa etnis jawa dan 50 mahasiswa etnis madura, maka 

diperoleh gambaran umum mengenai identitas responden tersebut meliputi jenis 

kelamin, usia, latar belakang pendidikan, budaya, dan pengalaman kerja. 
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4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 Deskripsi mengenai jenis kelamin responden secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-Laki 80 80 

Perempuan 20 20 

Jumlah 100 100 

    Sumber : data diolah 2016 

 
 Informasi yang didapat dari tabel tersebut adalah bahwa dari 100 orang 

responden, 80 orang (80%) adalah laki-laki dan 20 orang (20%) adalah 

perempuan. Hal ini berarti penelitian ini memiliki sudut pandang yang cederung 

ke arah sudut pandang laki-laki yang erlihat dari perbandingan yang cukup 

signifikan jumlahnya antara responden laki-laki dan perempuan.   

 

4.3.2 Tingkat Usia Responden 

 Deskripsi mengenai tingkat usia responden secara lengkap dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Jumlah % 

18-20 18 18 

21-23 50 50 

24-26 25 25 

27-29 7 7 

Jumlah 100 100 
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 Informasi yang didapatkan dari tabel tersebut di atas adalah bahwa dari 100 

orang responden, terdiri dari responden yang berumur antara 18 sampai 29 tahun. 

Dengan Rincian 18 orang berusia antara 18 tahun sampai 21 tahun (18%), 50 

orang berusia 21 tahun sampai 23 tahun (50%), 25 orang berusia 24 tahun sampai 

26 tahun(25%), 7 orang berusia 27 tahun sampai 29 tahun(7%).  Dari data diatas 

dapat diketahui bahwa rentang usia responden terbanyak adalah 21 tahun sampai 

23 tahun. Dengan jumlah presentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

responden adalah mahasiswa yang berusia dari 21 tahun sampai 23 tahun yang 

tingkat kematangannya sudah cukup untuk berwirausaha. 

 

4.3.3 Latar Belakang Pendidikan Responden 

 Deskripsi mengenai latar belakang pendidikan  responden secara lengkap 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 

Latar Belakang Pendidikan Jumlah % 

Ekonomi dan Bisnis 24 24 

Non Ekonomi Bisnis 76 76 

Jumlah 100 100 

 
 Tabel tersebut diatas menginformasikan bahwa dari total 100 orang 

responden, 24% diantaranya atau 24 orang, memiliki latar belakang pendidikan 

Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan sisanya 76% atau 76 orang merupakan responden 

yang tidak berasal dari latar belakang Ekonomi dan Bisnis. Responden pelitian ini 

banyak terdapat dari latar belakang pendidikan non Ekonomi dan Bisnis dikarekan 

penulis mencari cakupan mahasiswa etnis Jawa dan Madura yang lebih luas.  
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4.3.4 Latar Belakang Budaya Responden 

  Deskripsi mengenai latar belakang budaya responden secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Budaya 

Latar Belakang Budaya Jumlah % 

Jawa 50 50 

Madura 50 50 

Jumlah 100 100 

 
  Dari tabel 4.8. bisa kita lihat bahwa dari 100 orang responden. 50 orang 

(50%) merupakan mahasiswa dengan latar belakang budaya Jawa, sedangkan 50 

orang (50%) lainnya adalah mahasiswa dengan latar belakang budaya Madura. 

Hal ini dikarenakan penulis mencari keseimbangan data antara Etnis Jawa dan 

Etnis Madura. 

 
4.3.5  Pengalaman Kerja Responden 

 
  Deskripsi mengenai pengalaman kerja responden secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 4.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja 

 

Pengalaman Kerja  Jumlah % 

Sektor Publik 23 23 

Sektor Swasta 25 25 

Tidak Pernah  51 52 

Jumlah 100 100 
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  Informasi yang diperoleh dari table 4.9. adalah bahwa 48 orang (48%) 

responden pernah memiliki pengalaman kerja yang terbagi dalam 23 orang 

Bekerja di sektor publik dan 25orang bekerja di sektor swasta. Sedangkan 52 

orang (52%) responden tidak memiliki pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah mhasiswa yang telah memiliki pengalaman kerja cukup tinggi, 

meskipun dalam penelitian ini masih lebih banyak mahasiswa yang belum 

memiliki pengalaman kerja.  

  Karakteristik responden menunjukkan bahwa penelitian dilakukan terhadap 

koresponden yang 80% berjenis kelamin laki-laki dan 20% berjenis kelamin 

perempuan. Distribusi usia koresponden antara 18 tahun sampai 29 tahun. 

Latarbelakang pendidikan koresponden terdiri dari 24% mahasiswa FEB UB dan 

76% mahasiswa diluar FEB UB. Koresponden penelitian ini juga terdiri dari 50% 

berlatarbelakang budaya Jawa dan 50% dengan budaya Madura. Dari segi 

pengalaman kerja, koresponden terbagi dari 23% berpengalaman kerja di sektor 

publik, dan 25% pernah bekerja di sektor swasta, sedangkan sisanya 52% belum 

memiliki pengalaman kerja. 

 

4.4 Hasil Uji t Independent 

4.4.1 Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Kebutuhan akan Pencapaian 

Hasil pengujian Perbedaan Rata-rata mengenai kebutuhan akan pencapaian 

Mahasiswa Suku Jawa dan Madura dapat diketahui melalui tabel berikut : 
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Tabel 4.8 

Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa  

Terhadap Kebutuhan akan Pencapaian 

 

Media Relation 

(Kebutuhan Akan 

Pencapaian) 

Rata-rata t-test Probabilitas 

Jawa 4,150 
1,575 0,346 

Madura 3,940 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar 1,575 dengan proabilitas sebesar 

0,346. Hal ini berarti probabilitas > level of significance (α=5%). Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-

rata persepsi mahasiswa mengenai kebutuhan akan pencapaian pada mahasiswa 

suku Madura dan mahasiswa suku Jawa. Maka dapat diketahui bahwa tingkat 

kebutuhan akan pencapaian mahasiswa suku Jawa dan mahasiswa suku Madura 

cenderung sama. 

 

4.4.2 Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Efikasi 

Diri 

Hasil pengujian Perbedaan Rata-rata mengenai efikasi mahasiswa Suku 

Jawa dan Madura dapat diketahui melalui tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Efikasi Diri 

Media Relation 

(Efikasi Diri) 
Rata-rata t-test Probabilitas 

Jawa 3,720 
-1,109 0,270 

Madura 3,910 
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Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -1,109 dengan proabilitas sebesar 

0,270. Hal ini berarti probabilitas > level of significance (α=5%). Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-

rata persepsi mahasiswa mengenai efikasi diri pada mahasiswa suku Madura dan 

mahasiswa suku Jawa. Maka dapat diketahui bahwa tingkat efikasi diri mahasiswa 

suku Jawa dan mahasiswa suku Madura cenderung sama. 

 

4.4.3 Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Budaya 

Hasil pengujian Perbedaan Rata-rata mengenai budaya mahasiswa Suku 

Jawa dan Madura dapat diketahui melalui tabel berikut : 

Tabel 4.10 

Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Budaya 

Media Relation 

(Budaya) 
Rata-rata t-test Probabilitas 

Jawa 3,586 
-3,310 0,01 

Madura 4,079 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -3,310 dengan proabilitas sebesar 

0,01. Hal ini berarti probabilitas < level of significance (5%). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata persepsi 

mahasiswa mengenai budaya pada mahasiswa suku Madura dan mahasiswa suku 

Jawa. Maka dapat diketahui bahwa tingkat budaya mahasiswa suku Jawa dan 

mahasiswa suku Madura cenderung berbeda. 
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4.4.4 Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Kesiapan Instrumental 

Hasil pengujian Perbedaan Rata-rata mengenai kesiapan instrumental 

mahasiswa Suku Jawa dan Madura dapat diketahui melalui tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa  

Terhadap Kesiapan Instrumental. 

 

Media Relation 

(Kesiapan 

Instrumental) 

Rata-rata t-test Probabilitas 

Jawa 3,620 
-4,068 0 

Madura 4,185 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -4,068 dengan proabilitas sebesar 0. 

Hal ini berarti probabilitas <  level of significance (α=5%). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata persepsi 

mahasiswa mengenai kesiapan instrumental pada mahasiswa suku Madura dan 

mahasiswa suku Jawa. Maka dapat diketahui bahwa tingkat kesiapan instrumental 

mahasiswa suku Jawa dan mahasiswa suku Madura cenderung berbeda. 

 

4.4.5 Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa Terhadap Intensi 

Kewirausahaan 

Hasil pengujian Perbedaan Rata-rata mengenai intensi kewirausahaan 

mahasiswa Suku Jawa dan Madura dapat diketahui melalui tabel berikut : 
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Tabel 4.12 

Pengujian Perbedaan Rata-rata Persepsi Mahasiswa  

Terhadap Intensi Kewirausahaan 

 

Media Relation 

(Kebutuhan Akan 

Pencapaian) 

Rata-rata t-test Probabilitas 

Jawa 3,750 
-0,358 0,721 

Madura 3,820 

 

Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa statistik uji t yang dihasilkan sebesar -0,358 dengan proabilitas sebesar 

0,721. Hal ini berarti probabilitas > level of significance (5%). Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata 

persepsi mahasiswa mengenai intensi kewirausahaan pada mahasiswa suku 

Madura dan mahasiswa suku Jawa. Maka dapat diketahui bahwa tingkat intensi 

kewirausahaan  mahasiswa suku Jawa dan mahasiswa suku Madura cenderung 

sama. 

 

4.5 Implikasi Hasil Penelitian 

  Dari hasil penelitian yang telah peneliti bahas, hasil-hasil yang di dapat 

menunjukkan bahwa penelitian tentang intensi kewirausahaan terhadap budaya 

yang berbeda dalam satu negara, juga mendapati fakta bahwa sekecil apapun 

perbedaan budaya, juga dapat mempengaruhi minat seseorang dalam 

berwirausaha. Adapun penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti juga 

menunjukan hal similar dengan penelitian terdahulu, setiap budaya memiliki 

perbedaan minat dan sudut pandang tentang kewirausahaan. 
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  Poin-poin yang terlihat berbeda dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

berbedanya budaya dan kesiapan instrumental yang mendasari berbedanya minat 

berwirausaha pada mahasiswa etnis jawa dan etnis madura. Jika dilihat lebih 

lanjut, pada kuesioner, pertanyaan yang penuilis ajukan terdapat tiga pertanyaan 

yang meneliti tentang kesiapan instrumental yang berisi tentang berbedanya 

jaringan sosisal yang bagus, akses informasi yang cukup, dan akses pada modal 

untuk memulai usaha. Dari tiga pertanyaan tentang kesiapan instrumen, kita dapat 

mengetahui bahwa jaringan sosial, akses informasi, dan akses kepada modal 

setiap orang pastilah berbeda-beda.  

  Dalam perbedaan budaya, ada banyak faktor yang membedakan minat 

berwirausaha seseorang, bisa jadi karena latar belakang budaya yang mereka 

miliki terdapat nilai nilai yang khas dalam hal etos kerja sebagai wirausaha. 

Budaya juga dapat mempengarusi karakter seseorang melalui pembentukan 

karakter yang dominan sebagai wirausahawan atau sebagai pegawai. 

  Pada penelitian yang penulis lakukan ini, juga mendapati bahwa kebutuhan 

akan pencapaian dan efikasi diri tidak memiliki perbedaan antara mahasiswa Etnis 

Jawa dan Etnis Madura. Hal ini bisa terjadi karena kebutuhan akan pencapaian 

dan efikasi diri setiap orang cenderung sama. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dengan budaya Jawa dan Madura memiliki intensi yang berbeda di 

dalam berwirausaha. Dalam studi kasus ini, latar belakang budaya dan kesiapan 

instrumental didapati perbedaan antara mahasiswa etnis jawa dan etnis madura.  

2. Variabel kebutuhan akan pencapaian, efikasi diri, dan intensi kewirausahaan 

cenderung memiliki kesamaan antara mahasiswa etnis jawa dan etnis madura. 

 

5.2 Saran 

1. Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan intensi kewirausahaan antara 

mahasiswa dengan latar belakang budaya Jawa dan Madura, hal ini diharapkan 

dapat membantu pihak akademik untuk melakukan pendekatan yang berbeda 

terhadap mahasiswa dengan latar belakang budaya Jawa dan Madura. 

2. Penelitian ini juga memberikan masukan terhadap mahasiswa dengan latar 

belakang budaya Madura untuk memanfaatkan minat mereka dalam wirausaha 

dengan membekali diri melalui ilmu-ilmu bisnis yang bisa di dapat di 

perkuliahan maupun dari artikel dan buku-buku tentang bisnis yang sangat 

banyak beredar dipasaran. 

3. Berdasarkan penelitian ini, mahasiswa dengan latar budaya Jawa diharapkan 

dapat meningkatkan intensi berwirausaha yang dapat meningkatkan jumlah 
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wirausahawan di Indonesia dan juga membuka lapangan kerja baru yang 

berdampak pada perputaran roda ekonomi di Indonesia.  

4. Hasil dari penelitian ini juga mengharapkan pihak akademis baik Jurusan 

Manajemen, Dosen dan pihak-pihak terkait untuk lebih peka terhadap segala 

potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa agar kedepannya dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan edukasi kewirausahaan. 

5. Mengingat masih banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini dan masih 

banyak poin-poin yang harus disempurnakan, maka disarankan untuk peneliti 

lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan perbedaan-

perbedaan intensi kewirausahaan terhadap latar belakang budaya-budaya 

lainnya seperti Cina, Batak, Padang dan Sunda. 
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Lampiran 1. 

 

Kepada Yth.  

Saudara/i Responden 

 

 Kami sedang dalam kegiatan penelitian dengan judul: Intensi 

Kewirausahaan, Studi Kasus perbandingan antara mahasiswa keturunan Jawa dan 

Madura. 

 Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk lembaga pendidikan, 

masyarakat luas dan pemerintah sebagai dasar dalam mengembangkan sistem 

pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya konsep 

kewirausahaan dalam kemajuan ekonomi. 

 Kami berharap, para responden dapat memberikan informasi sebenar-

benarnya. Atas perhatian dan partisipasi Saudara/i kami ucapkan banyak terima 

kasih. 

 

Malang, Januari 2014 

Ttd 

Peneliti 
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Karakteristik Responden  

1. Jenis Kelamin 

 Laki – laki  Perempuan 

2. Usia (tahun)................. 

3. Latar Belakang Pendidikan 

 Ekonomi dan Bisnis Non-Ekonomi dan Bisnis  

4. Latar belakang budaya yang dominan 

 Jawa  Madura 

5. Pengalaman Kerja  

 Tidak Pernah       ,  Sektor Publik/Pemerintah       ,  Sektor Swasta        
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Berilah tanda () / X pada kolom untuk menandai persetujuan/ 

pertidaksetujuan Saudara terhadap pernyataan di bawah ini. 

No Variabel 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

 Kebutuhan akan pencapaian 

(NACH) 

     

1 Saya akan melakukan yang 

paling baik pada tugas yang 

sulit yang berhubungan dengan 

studi dan pekerjaan saya.  

     

2 Saya akan mencari tambahan 

tanggung jawab pada pekerjaan 

yang diberikan kepada saya.  

     

3 Saya akan berusaha untuk 

melakukan yang lebih baik 

dibandingkan dengan teman 

saya. 

     

4 Saya akan berusaha keras 

untuk memperbaiki performa 

kerja sebelumnya.  

     

 Efikasi diri (SELFEFF)      

5 Saya memiliki keterampilan 

kepemimpinan yang 

dibutuhkan untuk menjadi 

seorang wirausahawan.  

     

6 Saya memiliki kematangan 

mental untuk memulai menjadi 

seorang wirausahawan. 

     

 Kesiapan instrumen 

(INSTRU) 

     

7 Saya memiliki jaringan sosial 

yang bagus yang dapat 

dimanfaatkan ketika saya 

memutuskan untuk menjadi 

seorang wirausahawan. 

     

8 Saya memiliki akses terhadap 

informasi saat mulai menjadi 

seorang wirausahawan. 

     

9 Saya memiliki akses kepada 

modal untuk memulai usaha. 
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No Variabel 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Tidak 

Setuju 
Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

 Budaya (CULTURE)      

10 Latar belakang budaya saya 

mendorong semangat saya 

dalam bekerja  

     

11 Latar belakang budaya saya 

memiliki nilai-nilai yang khas 

dalam hal etos kerja sebagai 

wiraswasta  

     

12 Budaya yang saya anut 

membentuk karakter saya 

dalam bekerja  

     

13 Latar belakang budaya saya 

mengandung karakter 

wirausaha  

     

 Intensi Kewirausahaan 

(INTENT) 

     

14 Saya akan memilih karier 

sebagai seorang wirausahawan.  

     

15 Saya lebih suka menjadi 

wirausahawan daripada 

menjadi karyawan di suatu 

perusahaan/organisasi.  
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Lampiran 2. 

Correlations

1 .362

. .000

100 100

.362 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B1

BTOT

B1 BTOT

 
 

Correlations

1 .326

. .001

100 100

.326 1

.001 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B2

BTOT

B2 BTOT

 
 

Correlations

1 .477

. .000

100 100

.477 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B3

BTOT

B3 BTOT

 
 

Correlations

1 .482

. .000

100 100

.482 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B4

BTOT

B4 BTOT
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Correlations

1 .611

. .000

100 100

.611 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B5

BTOT

B5 BTOT

 
 

Correlations

1 .633

. .000

100 100

.633 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B6

BTOT

B6 BTOT

 
 

Correlations

1 .585

. .000

100 100

.585 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B7

BTOT

B7 BTOT

 
 

Correlations

1 .575

. .000

100 100

.575 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B8

BTOT

B8 BTOT
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Correlations

1 .575

. .000

100 100

.575 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B9

BTOT

B9 BTOT

 
 

Correlations

1 .578

. .000

100 100

.578 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B10

BTOT

B10 BTOT

 
 

Correlations

1 .596

. .000

100 100

.596 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B11

BTOT

B11 BTOT

 
 

Correlations

1 .555

. .000

100 100

.555 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B12

BTOT

B12 BTOT
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Correlations

1 .639

. .000

100 100

.639 1

.000 .

100 100

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

B13

BTOT
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Correlations

1 .446

. .000

100 100

.446 1

.000 .
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Sig. (2-tailed)

N
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Sig. (2-tailed)

N

B14
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Correlations

1 .325
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N
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N
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DISTRIBUSI FREKUENSI 

B1

1 1.0 1.0 1.0

5 5.0 5.0 6.0

11 11.0 11.0 17.0

42 42.0 42.0 59.0

41 41.0 41.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B2

4 4.0 4.0 4.0

19 19.0 19.0 23.0

30 30.0 30.0 53.0

29 29.0 29.0 82.0

18 18.0 18.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B3

8 8.0 8.0 8.0

13 13.0 13.0 21.0

30 30.0 30.0 51.0

49 49.0 49.0 100.0

100 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B4

5 5.0 5.0 5.0

7 7.0 7.0 12.0

28 28.0 28.0 40.0

60 60.0 60.0 100.0

100 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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B5

1 1.0 1.0 1.0

8 8.0 8.0 9.0

25 25.0 25.0 34.0

41 41.0 41.0 75.0

25 25.0 25.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B6

1 1.0 1.0 1.0

8 8.0 8.0 9.0

26 26.0 26.0 35.0

38 38.0 38.0 73.0

27 27.0 27.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B7

4 4.0 4.0 4.0

3 3.0 3.0 7.0

27 27.0 27.0 34.0

38 38.0 38.0 72.0

28 28.0 28.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B8

2 2.0 2.0 2.0

3 3.0 3.0 5.0

20 20.0 20.0 25.0

47 47.0 47.0 72.0

28 28.0 28.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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B9

2 2.0 2.0 2.0

8 8.0 8.0 10.0

32 32.0 32.0 42.0

33 33.0 33.0 75.0

25 25.0 25.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B10

2 2.0 2.0 2.0

2 2.0 2.0 4.0

25 25.0 25.0 29.0

41 41.0 41.0 70.0

30 30.0 30.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B11

8 8.0 8.0 8.0

21 21.0 21.0 29.0

39 39.0 39.0 68.0

32 32.0 32.0 100.0

100 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B12

5 5.0 5.0 5.0

24 24.0 24.0 29.0

40 40.0 40.0 69.0

31 31.0 31.0 100.0

100 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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B13

9 9.0 9.0 9.0

31 31.0 31.0 40.0

37 37.0 37.0 77.0

23 23.0 23.0 100.0

100 100.0 100.0

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 

B15

1 1.0 1.0 1.0

8 8.0 8.0 9.0

32 32.0 32.0 41.0

24 24.0 24.0 65.0

35 35.0 35.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

B14

3 3.0 3.0 3.0

12 12.0 12.0 15.0

27 27.0 27.0 42.0

25 25.0 25.0 67.0

33 33.0 33.0 100.0

100 100.0 100.0

1

2

3

4

5

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

 
 

 

 


