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ABSTRAK 

Di Indonesia tingkat pengangguran terdidik masih tergolong tinggi, dengan 
melihat hal tersebut, salah satu cara untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan 
wirausaha, oleh karena itu para sarjana diharapkan dapat menjadi wirausahawan muda 

terdidik yang mampu  merintis usahanya sendiri. Seperti yang terjadi pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tidak sedikit yang telah 
memiliki pekerjaan sampingan sebagai wirausahawan, yakni banyak ditemui mahasiswa 
yang berwirausaha misalnya berjualan makanan, pakaian, sepatu, kosmetik, kerajinan 
tangan, hingga berbagai macam pulsa dsb, yang di jual melalui online atau offline (secara 
langsung). Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa sedang 
mempersiapkan diri untuk terhindar dari pengangguran terdidik. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

angkatan 2013? dan Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung angkatan 2013?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013, dan untuk 

mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2013.  

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research)  Adapun 
penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
populasi  dan sampel dimana populasi berjumlah 123 mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Islam angkatan 2013 dan sampelnya berjumlah 55 orang dengan menggunakan 
rumus Burhan Bungin  dengan menggunakan metode pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan wawancara, dan hasilnya data diolah dan dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis deskriptif kualitatif. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisisnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa Terdapat faktor personal, yang terdiri dari keinginan memperoleh laba/uang, 
kesenangan dan hobby. Faktor sociological terdiri dari teman dan faktor environmental 
yang terdiri dari sumberdaya, peluang dan pesaing yang mempengaruhi minat 
berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam angkatan 2013. ajaran 
ekonomi Islam bahwa segala apa yang diharapkan dalam berwirausaha akan bernilai 
apabila berniat mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari 
berkah Allah dengan senang dan ikhlas dalam bekerja, maka manfaat keduanya pun 
akan didapat. Selain itu juga berlaku sebagai khalifah maka memanfaatkan dan menjaga 
sumberdaya dan berbagi dengan sesama juga sebagai bentuk tanggungjawab manusia 
terhadap Allah SWT.  
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Artinya: “dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (QS. At-Taubah ayat 105). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum peneliti mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

penulisan skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul 

skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan 

pembaca. Maka peneliti akan menjelaskan dengan memberi arti pada 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul :“FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” Studi pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2013.  

Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai 

berikut : 

1. Faktor-faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
1
 

2. Minat (interest) adalah satu sikap yang berlangsung terus menerus yang 

memerlukan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke-III 

(Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 312 
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terhadap objek minatnya, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, 

pekerjaan atau objek itu berharga atau berat bagi individu dan satu 

keadaan motivasi, atau satu set motivasi, yang menuntun tingkah laku 

menuju satu arah(sasaran) tertentu.
2
 

3. Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk 

membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani disini adalah 

mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, 

tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.
3
 

4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang 

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi 

(panjang, lebar dan tingginya); sudut pandang;  pandangan,
4
 sedangkan 

pengertian perspektif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sudut 

pandang atau pandangan seseorang terkait suatu hal atau masalah tertentu. 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari 

masalah-masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh nilai-nilai Islami.
5
 

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian mengenai faktor-faktor 

                                                             
2
Chaplin,J. P, Kamus Psikologi Lengkap (Jakarta:  PT Raja Grafindo, 2008), h. 15 

3
 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.19 

4
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakrta :Gramedia 

Pustaka Utama,2011,) h 1202 

5
Musthafa Edwin Nasution, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta:  Kencana, 2007), 

h.5 
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apa saja yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha dan bagaimana 

pandangan ekonomi Islam terhadap minat berwirausaha. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan 

secara obyektif dan secara subyektif adalah sebagai berikut : 

1. Secara  Objektif 

Peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas ekonomi dan 

bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013, karena banyak 

ditemui mahasiswa yang berwirausaha disamping kegiatan utamanya 

berkuliah sebagai bentuk mereka berusaha mempersiapkan diri untuk 

tantangan mereka setelah lulus dari perguruan tinggi. Karena setiap 

lulusan perguruan tinggi akan dihadapkan oleh pesatnya persaingan di 

dunia kerja baik dari dalam maupun luar negeri, dan mereka akan 

dihadapkan oleh tiga pilihan yakni pertama menjadi pegawai negeri sipil 

atau karyawan di sebuah perusahaan yang sudah ada, kedua mereka akan 

masuk daftar panjang pengangguran terdidik yang sudah ada dan terakhir 

para lulusan perguruan tinggi akan menjadi wirausahawan muda terdidik 

yang mampu merintis usaha sendiri.  

Seperti yang terlihat di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung tidak sedikit mahasiswanya yang telah 

memiliki pekerjaan sampingan sebagai wirausahawan khususnya 
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mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung angakatan 2013, yakni banyak ditemui mahasiswa yang 

berwirausaha misalnya berjualan makanan, pakaian, sepatu, kosmetik, 

pernak-pernik kerajinan tangan hingga berbagai macam pulsa dsb, yang 

di jual melalui online atau offline. Dari fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa berminat dan telah menjalankan kegitan 

kewirausahaan guna mempersiapakan diri dengan persaingan di dunia 

kerja dan persiapan agar terhindar dari daftar pengangguran terdidik. 

Maka dari itu peneliti ingin meneliti apa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan  

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013. 

C. Latar Belakang 

Kewirausahaan berkaitan erat dengan pencarian rezeki untuk 

memenuhi kebutuhan hidup,meskipun kewirausahaan lebih luas dari sekedar 

bekerja dalam rangka mencari rezeki. Sebagaimana terlihat pada definisi 

wirausaha, untuk berwirausaha seseorang harus mempunyai sikap dan sifat 

yang rajin, tekun, kreatif dan imajinatif, inovatif dan berani mengambil 

resiko. Meskipun demikian , baik berwirausaha maupun bekerja mempunyai 

satu tujuan dasar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri 

maupun orang lain. 

Bagi seorang muslim, bekerja merupakan suatu upaya sungguh-

sungguh dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk yang 
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menundukkan dunia, serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat. Dengan kata lain, pada dasarnya dengan bekerja manusia 

memanusiakan dirinya karena bekerja adalah aktivitas dinamis dan 

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) 

dan di dalam mencapai tujuan tersebut berupaya dengan penuh kesungguhan 

untuk memwujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya 

kepada Allah. 

Allah memerintahkan agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu 

sesungguhnya diperhatikan Allah, rasul dan umat Islam. Pekerjaan yang baik 

dan mendatangkan dampak positif akan diapresiasikan dengan penghargaan, 

yang buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapat ancaman di 

dunia maupun akhirat. Allah mengetahui bagaimana seseorang bekerja 

dengan jujur atau tidak dalam pekerjaannya itu. Allah berfirman dalam 

QS.Taubah:105 sbb: 

                      

                       

Artinya: “ dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 
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yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan.” (QS.Taubah:105) 

Dalil tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya 

untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang dikerjakan. Allah 

akan menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari 

pada ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation, bekerjalah 

karena Allah semata dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik 

untuk individu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan 

memberikan ganjaran untuk amal yang dikerjakan
6
. Oleh karena itu 

kewirausahaan dalam Islam adalah sesuatu yang dianjurkan sebagai bentuk 

usaha manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Di sisi lain, Seiring  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  di  

Indonesia  menimbulkan banyak  permasalahan,  salah  satunya  adalah  

minimnya  lapangan  pekerjaan,  jumlah lapangan  pekerjaan  yang  ada  

dengan  orang  yang  mencari  kerja  lebih  banyak  orang yang  mencari  

kerja,  sehingga  banyak  orang  yang  tidak  memiliki  kesempatan  untuk 

bekerja,  akibatnya  jumlah  pengangguran  semakin  besar  yang  berdampak  

pada kondisi perekonomian di Indonesia. Berikut data yang dirilis Badan 

Pusat Statistik keaadaan ketenagakerjaan di Indonesia per agustus 2016. 

 

                                                             
6
 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 

h,103 
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Tabel 1.1 

Keadaan Ketenagakerjaan Di Indonesia 

Per Agustus 2016 

No. 
Kegiatan Umum 

2016 

Agustus  

1 Penduduk 15+  189.096.722 jiwa 

2 Angkatan Kerja  125.443.748 jiwa 

 Bekerja  118.411.973 jiwa 

 Pengangguran terbuka   7.031,775 jiwa 

3 Bukan Angkatan Kerja  63.652.974 jiwa 

 Sekolah  15.922.029 jiwa 

 Mengurus Rumah Tangga  39.335.203 jiwa 

 Lainnya 8.395.745 jiwa 

Sumber: https://www.bps.go.id diakses tanggal 24 Februari 2017 

Berdasarkan  data  yang dirilis Badan Pusat  Statistik tahun 2016 

menunjukkan, tingkat  pengangguran  di Indonesia sebesar 7 juta jiwa dari 

jumlah seluruh tenaga kerja sebesar 125.4 juta jiwa ini menunjukkan bahwa 

tingkat pengangguran di Indonesia masih tergolong besar. Akan tetapi, jika 

melihat potensi wirausaha di Indonesia masih sangatlah luas. Ini terlihat dari 

tingkat perkembangan kewirausahaan di Indonesia dibandingkan  dengan  

negara-negara  lain,  perkembangan  kewirausahaan di  Indonesia  masih  

sangat  kurang  yaitu 1.7% dan masih  dibawah  2%.  Sebagai  pembanding, 

kewirausahaan  di  Negara ASEAN lainnya seperti Singapura  tercatat  

mencapai 7 % dari  total penduduknya, Malaysia sebanyak 5 %, dan Thailand 

sebanyak 4,5 % dan Vietnam 3,3% dari total penduduknya. Melihat kondisi 

tersebut pengembangan sumber daya manusia dengan kompetisi berusaha 

https://www.bps.go.id/
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sangat relevan untuk membibitkan para pelajar/mahasiswa agar menjadi 

wirausaha dan menciptakan lapangan kerja.  

Tabel 1.2 

Perbandingan Wirausaha Indonesia Dan Negara Lain 

No Negara 
Jumlah wirausaha  

(%) 

1.  Singapura 7% 

2.  Malaysia 5% 

3.  Indonesia 1,7% 

4.  Vietnam 3,3% 

5.  Thailand 4,5% 

Sumber: http://www.tribunnews.com diakses tanggal 24 februari 2017 

 

Kewirausahaan  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  memberikan 

sumbangan  positif  terhadap pengangguran,  pembangunan ekonomi dan  

kesejahteraan  bangsa. Padahal potensi wirausaha di Indonesia sangat besar 

terutama jika dilihat dari data jumlah usaha kecil menengah (UKM)  yang 

ada. Sampai tahun 2013 menurut data dari Kementrian Usaha dan UKM, di 

Indonesia terdapat 57.895.721 UKM (Usaha kecil dan menengah). Dan 

57.189.393 diantaranya adalah usaha mikro yaitu sebesar 1,7% dari total 

penduduk Indonesia. Data tersebut memberikan gambaran betapa besarnya 

potensi kewirausahaaan (yang dicerminkan banyaknya UKM) di Indonesia 

dan dampaknya bagi kemajuan ekonomi bangsa. Tetapi sayangnya potensi 

yang masih besar ini belum dimanfaatkan secara optimal, masih banyak 

masalah pengangguran dan masyarakat miskin serta pendapatan rakyat 

Indonesia  yang di bawah garis kemiskinan 
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Sementara di Lampung, berdasarkan data yang dirilis oleh BPS 

provinsi Lampung jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 sebesar 123 juta 

jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 196 juta jiwa.  Jumlah 

pengangguran yang merupakan lulusan dari Diploma I/II/III sebesar 19 

juta jiwa . Sementara jumlah  pengangguran lulusan  universitas adalah 

sebesar 58 juta jiwa. Jika dijumlahkan maka jumlah pengangguran terdidik 

di provinsi Lampung adalah sebesar 445 juta jiwa, kemudian diikuti oleh 

penganggur yang merupakan lulusan SMK, SMA, SMP dan SD. Melihat 

angka pengangguran yang tergolong besar.  

Tabel. 1.3 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan 

Tertinggi Yang Ditamatkan Di Provinsi Lampung 2015 

   

No Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan 

Jumlah 

(ribu jiwa) 

1 Tidak/belum pernah sekolah … 

2 Tidak/belum tamat SD … 

3 Sekolah Dasar 90.965 

4 Sekolah Menengah Pertama 93.895 

5 Sekolah Menengah Atas 182.654 

6 Sekolah Menengah Atas Kejuruan … 

7 Diploma I/II/III 19.551 

8 Universitas 58.026 

 Jumlah/total 445.091 

Sumber:https://www.bps.lampung.go.id diakses tgl 07 Maret 2017 
 

Keinginan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  

menjadi salah  satu  faktor    yang  memotivasi  orang-orang  untuk  

mencari  pekerjaan  yang layak.  Namun,  kondisi  saat  ini  menunjukkan  

banyaknya  orang  yang  bersaing  dalam mencari  pekerjaan    dan  

https://www.bps.lampung.go.id/
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ketatnya  persaingan  dalam  seleksi  pekerjaan  membuat banyak  orang  

dengan  gelar  sarjananya  tersingkir. Oleh karena itu, para sarjana lulusan 

perguruan tinggi perlu mempersiapkan diri dan  diarahkan, didukung 

untuk tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja namun dapat dan siap 

menjadi pencipta pekerjaan (job creator) juga. Melihat kondisi persaingan 

di dunia kerja khususnya bagi para lulusan perguruan tingi, maka dari itu 

banyak dari mahasiswa-mahasiwa yang masih belajar di perguruan tinggi 

mempersiapkan diri untuk persaingan tersebut dengan berbagai cara yakni 

salah satunya adalah dengan berwirausaha. Hal ini popular dilakukan oleh 

mahasiswa sekarang ini karena dinilai sebagai bentuk persiapan mereka 

dan latihan bagi mereka untuk persaingan di dunia kerja dan 

meminimalisir angka pengangguran setelah lulus perguruan tinggi. 

Wiarausaha adalah salah satu pilihan yang dapat diambil dari tiga 

pilihan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa setelah lulus dari perguruan  

tinggi yakni: pertama, mereka dihadapkan pada pilihan untuk menjadi 

pegawai negeri sipil atau karyawan diperusahaan-perusahaan yang telah 

ada, hal ini sulit karena banyak nya persaingan baik dari lulusan perguruan 

tinggi lokal ataupun tenaga kerja dari luar negeri dengan adanya MEA 

(masyarakat ekonomi ASEAN). Pilihan kedua, tenaga kerja lulusan 

perguruan tinggi dihadapkan pada pilihan yakni menjadi salah satu daftar 

pengangguran terdidik karena sulitnya persaingan di dunia kerja. Dan 
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ketiga menjadi wirausahawan merupakan salah satu cara agar terhindar 

dari daftar pengangguran terdidik yang telah ada.  

Seperti yang terlihat di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung tidak sedikit mahasiswanya yang telah 

memiliki pekerjaan sampingan sebagai wirausahawan khususnya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung angakatan 2013, yakni banyak ditemui mahasiswa yang 

berwirausaha misalnya berjualan makanan, pakaian, sepatu, kosmetik, 

pernak-pernik kerajinan tangan hingga berbagai macam pulsa dsb, yang di 

jual melalui online atau offline. Hal ini bila dibandingkan dengan angkatan 

lainnya, angkatan 2013 termasuk angkatan yang paling banyak melakukan 

wirausaha, karena mereka telah mendapatkan pengetahuan lebih tentang 

kewirausahaan dalam mata kuliah dan praktikum kewirausahaan itu 

sendiri dan intensitas  untuk berkuliah di dalam kelas sudah relatif tidak 

ada, jadi banyak waktu luang untuk mereka menjalankan usahanya. Dari 

fenomena tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa berminat dan telah 

menjalankan kegitan kewirausahaan guna mempersiapkan diri dengan 

persaingan di dunia kerja dan persiapan agar terhindar dari daftar 

pengangguran terdidik. 

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis perlu 

melakukan suatu penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI MINAT BERWIRAUSAHA DALAM PERSPEKTIF 
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EKONOMI ISLAM” (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam UIN  Raden Intan Lampung  Angkatan 2013 ). 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung angkatan 2013? 

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung angkatan 2013. 

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 

2013. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis 

1) Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu ekonomi secara umum dan 

ilmu ekonomi Islam khususnya. 

2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2013. 

3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur atau bahan informasi ilmiah 

b. Secara Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan 

mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang 

ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran 

ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang 

berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam. 

F. Metode Penelitian 
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Metodologi penelitian  berasal dari kata metode yang artinya cara 

yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau 

pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Menurut David 

H. Penny penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai 

jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang 

dilewati untuk mencapai pemahaman.
7
 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian Lapangan (field research), yaitu suatu jenis penelitian yang 

berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

permasalahan di luar kepustakaan.
8
 Penelitian lapangan ini dikerjakan 

dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan 

penelitian yaitu berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

                                                             
7
 Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi,  Metodologi Penelitian  Cet. Ke-X (Jakarta:  Bumi 

Aksara, 2015), h. 1-3 

8
 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: UGM,2002), h. 142 
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minat berwirausaha  di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  UIN 

Raden Intan Lampung. 

 

 

b. Sifat Penelitian 

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan 

melaporkan suatu objek penelitian dengan mengoperasikan antara 

teori dengan keadaan yang terjadi dilapangan, apakah ada kesenjangan 

atau mungkin kesamaan antara teori dengan kenyataan di lapangan, 

kemudian dianalisis berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini 

dilakukan pada mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakuktas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam angkatan tahun 2013 dengan melihat hal-

hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Sumber data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan menggunakan data sebagai berikut : 

a. Data primer (Primary data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)
9
 atau  

                                                             
9
 Nur Indrianto, Bambang Supomo, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 

h. 146 
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data yang diperoleh langsung dari lapangan, dan dalam penelitian ini 

peneliti mendapatkan data/informasi langsung dari pihak mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan mahasiswa yang bersangkutan, 

yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara dengan 

responden.  

b. Data Sekunder (Secondary data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain)
 10

 seperti dari sumber bacaan yang ada di 

perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan   yang berkaitan 

dengan materi yang sedang peneliti lakukan. seperti, literatur, buku-

buku, jurnal penelitian ataupun artikel-artikel. Dalam penelitian ini 

beberapa data dan dokumentasi yang dibutuhkan dalam penyajian data 

dan penelitian, misalnya berupa gambaran umum bagaimana situasi 

atau keadaan yang ada di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  Islam UIN 

Raden Intan Lampung dan data-data lainnya.  

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

                                                             
10

 Ibid., h. 147 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
11

 Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek/obyek itu. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013 yakni 422 mahasiswa 

dengan 245 dalam program studi ekonomi syariah da 177 mahasiswa 

dalam program studi perbankan syariah. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
12

 Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel 

itu, kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar refresentatif 

(mewakili).
13

 

                                                             
11

 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Cet. XX 

(Bandung: Alfabeta, 2014), h. 80 

12
 Sugiyono, Op.Cit, h.81  

13
 Ibid, h. 216 
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Penelitian ini merupakan kategori Non Probability Sampling, 

yaitu tekhnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang 

sama  bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel 

secara cermat dengan dengan menggunakan ciri-ciri atau syarat-syarat 

tertentu atau spesifik. Kriteria atau syarat-syarat untuk menentukan 

sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan 

Lampung yang telah mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. 

2. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung yang sedang atau pernah berwirausaha. 

Adapun dalam penelitian besar kecilnya sampel tersebut, peneliti 

berpedoman pada pendapat Burhan Bungin bahwa ukuran sampel 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus:
14

 

  
 

      
 

Ket: n= ukuran sampel 

N= ukuran populasi =422 (Mahasiswa/I yanag telah mendapatkan 

mata kuliah berwirausaha dan sedang atau pernah 

berwirausaha) 

                                                             
14

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 61 
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d= nilai presisi/ ketetapan meramalkan/nilai signifikasi = 10% 

  
   

          
    

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka sampel 

minimal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah  40 responden 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk 

mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi seperti 

percakapan tanya jawab untuk memperoleh suatu informasi yang 

dibutuhkan.
15

 Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara (interview) bebas terpimpin yaitu 

proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, 

kemudian responden menjawab secara bebas. Dalam hal ini 

wawancara akan dilakukan dengan mahasiswa yang telah 

mendapatkan mata kuliah wirausaha dan yang sedang atau pernah 

berwirausaha  di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung angkatan 2013. 

b. Kuesioner (Angket) 

                                                             
15

 Cholid Narkubo, Op.Cit, h.83 
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Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
16

 Dalam 

penelitian kuesioner berisi pertanyaan atau pernyataan dengan jawaban 

alternatif yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha yang akan diberikan kepada responden dalam hal 

ini yang akan menjadi responden adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013 yang telah 

mendapatkan mata kuliah wirausaha dan yang sedang atau pernah 

berwirausaha. 

4. Metode Pengolah Data 

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis 

dengan beberapa cara antara lain: 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data 

tersebut konsisten atau tidak
17

 karena dalam proses editing mengubah 

data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data tersebut dapat 

digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari berbagai data yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti akan mengetahui 

                                                             
16

 Sugiyono,Op..Cit h.142 

17
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta:PT. Asdi Mahastya, 

2006), H. 134 
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apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian 

ini. 

b. Sistematika Data (Systematizing) 

Systematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
18

 data yang 

dikumpulkan peneliti akan mengurutkan data sesuai dengan 

permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sitematika 

penulisan pedoman skripsi yang ada. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan 

analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil 

penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang 

terkumpul, kemudian peneliti analisis dengan menggunakan metode 

deskripsi, dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena
19

 dalam hal ini peneliti 

menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013. 

                                                             
18

 Ibid, h. 135 

19
 Masyuri Dan Zainudin, Metodologi Penelitian Praktis Dan Aplikatif, (Bandung:  

Refika Adutama, 2008), h.13 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kewirusahaan 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Wirausaha atau entepreneur yang berasal dari  bahasa Perancis 

entrepende yang berarti melakukan (to undertreke) atau mencoba (trying), kata 

entrepende diartikan juga sebagai “diantara pengambil” (between taker) atau 

perantara (do between). Oleh Richard Cantion kemudian kata-kata tersebut 

diberi makna sebagai orang-orang yang melaksanakan/ melakukan sesuatu yang 

berisiko dari usaha-usaha baru. Dalam bahasa Indonesia yang sederhana 

wirausaha dapat dimaknai sebagai sebuah kemampuan (an ability) yang 

didalamnya termasuk dalam artian “usaha” (effort), aktivitas, aksi, tindakan dan 

lain sebaagainya untuk menyelesaikan suatu tugas (task).20 

Menurut Jean Baptista Say mendefinisikan kewirausahaan adalah 

seorang wirausahawan agen yang menyatukan berbagai alat-alat produksi 

dengan menemukan nilai dari produksinya. Harvey Leibenstein mendefinisikan 

kewiraushaan adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau 

melaksanakan perubahan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum 

teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui 

sepenuhnya.21 

Menurut Joseph Scumpeter entrepreneur atau wirausaha adalah orang 

yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk 

memanfaatkan peluang tersebut. Peter F. Drucker mengatakan bahwa 

kewiraushaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru 

dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan 

adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

berbeda dari yang lain atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan 

yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, Zimmerer mengartikan 

                                                             
20Z.Heflin Frinces, Be An Entrepreneur (Jadilah Seorang Wirusaha) Kajian Strategis 

Pengembangan Kewiraushaan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h 8 

21Naomi Marie Tando, Kewirausahaan, (Manado: In Media, 2013) h, 2 
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kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaikan 

kehidupan (usaha).22 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa kewirausahaan merupakan 

suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegitan usaha. Kemampuan 

menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus 

untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. 

Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi 

bagi masyarakat banyak.23  

2. Karakteristik Wirausahawan 

Karakter berasal dari bahasa latin yakni kharakter, yang dalam bahasa 

Indonesia mengandung arti suatu kualitas posistif yang dimiliki seseorang 

sehingga membuatnya menarik dan atraktif, sedangkan dalam kamus 

Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat sifat kejiwaan.24 

Jadi karakter wirausahawan adalah suatu watak atau sifat kejiwaan yang dimiliki 

oleh seorang wirausahawan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat 

berbagai para ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Geoffrey G Meredith ciri-ciri dan watak wirausahawan itu sebagai 

berikut:25 

 

 

 

 

 

                                                             

22Buchari Alma, Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum, Cet.21 (Bandung: 
Alfabeta,2016), h, 24 

23Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19-20 

24 Yuyus Suryana, Kartib Bayu, Kewirausahaan Pendektan Karkteristik Wirausahaan 
Sukses, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cet-Ke5, 2015)h, 50 

25Geoffrey G Meredith Et. Al, Kewirausahaan Teori Dan Peaktek, Cet. Ke 6 (Jakarta: CV. 
Teruna Grafica, 2000), h.5 



41 

 

 

Tabel. 2.1 
Ciri-Ciri Dan Watak Wirausaha 

Ciri-cirinya Watak 
Percaya diri 

 
Keyakian, ketidaktergantungan , individualitas 
dan optimism 

Berorientasi pada 
tugas dan hasil  

Kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi 
laba, kebutuhan dan ketabahan, tekat kerja 
keras, mempunyai dorongan  kuat energik dan 
inisiatif 

Pengambilan risiko 
dan suka tantangan 

Kemapuan untuk mengambil risiko yang wajar 

Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan 
orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. 

Keorisinilan Inovatif, kreatif, dan fleksibel 
Berorientasi ke masa 
depan 

Pandanga ke depan, perspektif 

 

b. Menurut David Mc Clelland menyatakan ada 9 karakteristik utama yang 

terdapat dalam diri seorang wirausaha sebagai berikut: 26 

1) Dorongan berprestasi, semua wirausahan yang berhasil memiliki 

keinginan besar untuk mencapai suatu prestasi. 

2) Bekerja keras, sebagai besar wiarausawahan akan bekerja keras demi 

mencapai sarana yang ingin dicita-citakan 

3) Memperhatikan kualitas, wirausahawan menangani dan mengawasi 

sendiri bisnisnya sampai  mandiri, sebelum ia memulai dengan usaha 

baru lagi. 

4) Sangat bertanggungjawab, wirausahawan sangat bertanggung jawab 

atas usaha, baik secara moral, legal maupun mental. 

                                                             
26Mudjiarto, Aliaras Wahid, Membangaun Karakter Dan Kepribadian Kewiraushaan, 

(Jakarta: Graham Ilmu Dan UIEU University Press, 2006) h, 3 
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5) Berorientasi pada  imbalan, wirausahawan mau berprestasi, bekerja 

keras dan bertanggung jawab dan mereka mengharapkan imbalan yang 

sepadan dengan usahanya, imbalan itu tidak hanya berupa uang, tetapi 

juga pengakuan dan penghormatan. 

6) Optimis, wirausahawan hidup dengan doktrin semua waktu yang baik 

untuk bisnis, dan segala sesuatu mungkin. 

7) Berorientasi pada hasil karya yang baik, seringkali wirausahawan ingin 

mencapai bisnis sukses yang menonjol. 

8) Mampu mengorganisasikan, kebanyakan wirausahawan mampu 

memadukan bagian-bagian dari dalam usahanya Mereka umumnya 

diakui sebagai pemimpin yang berhasil. 

9) Berorientasi pada uang, uang yang dikejar oleh para wirausahawan tidak 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan pengembangan 

usaha saja, tetapi juga dilihat sebagai ukuran prestasi kerja dan 

keberhasilan. 

c. Sedangakan menurut  Mudjiarto dalam bukunya, menyebutkan bahwa ciri-

ciri seorang wirausahawan adalah sebagai berikut:27 

1) Disiplin, Dapat diartikan tepat waktu, taat aturan yang ada, konsisten. 

2) Kerja keras, kerja keras di sini maksudnya adalah kerja maksimal tidak 

kenal lelah, semangat kerja tinggi, tidak membuang-buang waktu untuk 

segera meyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat, etos kerja tinggi. 

                                                             
27Daryanto, Aris Dwi Cahyono, Kewirausahaan, (Malang: Penerbit Gava Media, 2013), h, 7 
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3) Komitmen tinggi, Setia pada pekerjaan, senantiasa berfikir tentang 

usaha/pekerjaan, senantiasa berusaha memajukan usaha/ pekerjaan. 

4) Kreatif, Mampu mencipatakan gagasan, ide, hal-hal yang baru atau 

berbeda dengan yang sudah ada. 

5) Inovatif, Membuat terobosan baru, karena adanya penemuan baru, 

pengembangan, penggandaan dan kombinasi dalam masalah produk 

pelayananan. 

6) Mandiri, Percaya dan berusaha keras atas kemampuan sendiri, tidak 

terlalu tergantung pada orang lain/ pihak lain. 

7) Realitas, Bekerja maksimal sesuai dengan kemapuan diri sendiri, tetapi 

bukan berarti bekerja semampunya atau bekerja seadanya, bukan pula 

bekerja melampaui batas kemapuannya. 

8) Jujur, berkata, bertindak secara benar, menepati janji tidak 

bohong/menipu, tidak berkhianat, suci dalam pikiran dapat dipercaya. 

9) Prestatif, melakukan sesuatu pekerjaan yang sempurna, tidak asal jadi 

sehinga memperoleh penghargaan dari orang lain. 

3. Manfaat kewirausahaan 

Menurut Thomas W. Zimmerer merumuskan manfaat berwirausahaan sebagai 

berikut:28 

                                                             
28Po Abas Sunarya, Sudaryono, Asep Saefullah, Kewirausahaan, (Yogyakarta: Penerbit 

Andi, 2011) h, 36 
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a. Memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. 

Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang 

bagi pengusaha untuk mencapai tujuan hidupnya.  

b. Memberi peluang melakukan perubahan 

Semakin banyak pengusaha yang memulai usahanya karena mereka 

dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan. Mungkin 

berupa penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai 

untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang limbah untuk 

melestarikan sumber daya alam yang terbatas. pengusaha kini menemukan 

cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap 

berbagai masalah ekonomi dan sosial dengan harapan akan menjalani 

kehidupan yang lebih baik. 

c. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. 

 Bisnis merupakan alat aktualisasi diri.  Keberhasilan mereka 

adalah suatu hal yang ditentukan oleh kreativitas, sikap antusias, inovasi 

dan visi mereka sendiri. Memiliki usaha atau perusahaan sendiri 

memberikan kekuasaan kepada mereka, kebangkitan spiritual dan 

membuat mereka mampu mengikuti minat atau hobby nya sendiri. 

d. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. 

Keuntungan berwiraushaa merupakan sumber motivasi yang paling penting 

bagi seorang untuk membuat usaha sendiri. 

e. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapat 

pengakuan atas usahanya. 

Pengusaha kecil atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan 

warga masyarakat yang paling dihormati dan paling dipercaya. Kesepakatan 

bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri dari 

pengusaha kecil. Pemilik usaha menyukai kepercayaaan dan pengakuan 

yang diterima dan pelanggan yang telah mereka layani dengan setia selama 

bertahun-tahun. Peran penting yang dimainkan dalam sistem bisnis di 

lingkungan  setempat serta kesadaran bahwa kerja mereka memiliki 

dampak nyata dalam melancarkan fungsi sosial dan ekonomi nasional 

merupakan imbalan bagi manajer perusahaan kecil. 
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f. Memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan 

menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakannya. 

Kebanyakan wirausahawan berhasil memilih masuk dalam bisnis 

tetentu karena mereka tertarik dan menyukainya. Jadi, mereka 

menyalurkan hobby atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan sehingga 

mereka senang dalam melakukannya.Dengan beberapa manfaat 

berkewirausahaan di atas jelas bahwa dengan menjadi wirausaha maka 

seseorang akan lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin 

diperoleh seseorang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau 

menjadi buruh bagi orang lain.  

4. Profil wirausaha 

Berbagai ahli mengemukakan profil kewiraushaan dengan 

pengelompokkan yang berbeda-beda. Ada yang mengelompokkan berdasarkan 

kepemilikan, perkembangan dan kegiatan usaha, Zimmerer mengelompokkan 

profil wirausaha sebagai berikut:29 

a. Part-time entrepreneur, yaitu wirausaha yang hanya setengah waktu 

melakukan usaha, biasanya sebagai hobby, kegiatan usaha hanya bersifat 

sampingan. 

b. Home-based new ventures, yaitu usaha yang dirintis dari rumah/tempat 

tinggal. 

c. Family-owned business, yaitu usaha yang dilakukan/dimiliki oleh beberapa 

anggota keluarga secara turun-temurun. 

d. Copreneur, yaitu usaha yang dilakukan oleh kedua orang wirausahawan  yang 

bekerja sama sebagai pemilik dan menjalakan usahanya bersama-sama. 

                                                             
29 Suryana, Keiwrausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta: 

Penerbit Salemba Empat, 2003), h, 76 
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Beberapa ahli lain mengelompokkan profil wirausaha, berikut profil 

wirausaha berdasarkan kualitas menurut David E. Rye, sebagai berikut: 30 

a. Seseorang yang berprestasi tinggi 

Wirausaha dituntut memiliki prestasi tinggi, maka ia perlu bekerja sama 

dengan para professional dan bermitra dengan para ahli. Dalam setiap langkah 

ia harus memikirkan  pandangan jangka panjang atas bisnisnya, atau harus 

dapat menentukan visi dan misi bisnisnya sendiri. 

b. Pengambil risiko 

Wirausaha tidak boleh takut menghadapi atau memikul risiko, namun tidak 

sebagai pengambil risiko yang rendah maupun yang tidak terlalu tinggi. Jika 

memungkinkan sebaiknya memilih risiko menengah dan menghindari risiko-

risiko tinggi karena prestasi yang tinggi hanya akan mungkin  bila mereka 

bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuannya. 

c. Pemecah masalah 

Wirausaha harus pandai mengidentifikasi setiap masalah dan sekaligus dapat 

menyelesaikannya secara efisein dan efektif. 

d. Pencari status 

Wirausaha lebih menyukai apabila bisnis yang dibangunnya dipuji dan berhasil. 

e. Memiliki cadangan energi yang tinggi 

Wirausaha dituntut untuk sehat jasmani dan rohani serta dapat bekerja 

melebihi tuntutan jam kerja normal atau dapat bekerja pada kurun waktu yang 

cukup panjang. Hal ini diperlukan Karena mereka harus mengelola waktu 

secara mandiri, yang pada tahap awal butuh waktu yang panjang. 

f. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi 

Wirausaha harus memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa dirinya memiliki 

keterampilan, kemauan dan kemampuan sendiri, serta dapat mengatur 

hidupnya tanpa tergantung pihak lain. 

g. Menghindari ikatan emosi 

Wirausaha harus dapat menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan 

berkembangnya hubungan yang buruk dengan mitra usaha atau dengan 

                                                             
30Op.Cit, Po Sunaryo, h, 39 
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kerabat dan sahabat, serta berusaha bahwa bekerja dalam waktu yang lain 

dengan siapapun bukanlah beban. 

h. Memerlukan kepuasan pribadi  

Wirusaha umumnya termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi pribadi  untuk 

itu mereka harus dapat mengatur usahanya secara fleksibel, tidak meniru 

struktur organisasi tradisional, namun  dapat membentuk struktur sendiri 

sesuai kebutuhan sehingga merasa puas atas keberhasilannya. 

B. Kewirausahaan Dalam Perspektif Islam 

Kewirausahaan berkaitan erat dengan pencarian rezeki untuk memenuhi 

kebutuhan hidup,meskipun kewirausahaan lebih luas dari sekedar bekerja dalam 

rangka mencari rezeki. Sebagaimana terlihat pada definisi dan karakteristik 

wirausaha, untuk berwirausaha seseorang harus mempunyai skap dan sifat yang 

rajin, tekun, kreatif dan imajinatif, inovatif dan berani mengambil resiko. Meskipun 

demikian , baik berwirausaha maupun bekerja mempunyai satu tujuan dasar, yaitu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup baik bagi diri maupun orang lain.31 

Bagi seorang muslim, bekerja merupakan suatu upaya sungguh-sungguh 

dengan mengerahkan seluruh aset dan zikirnya untuk yang menundukkan dunia, 

serta menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan kata lain, pada 

dasarnya dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya karena bekerja adalah 

aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu 

(jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai tujuan tersebut ia berupaya dengan 

penuh kesungguhan untuk memwujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti 

pengabdian dirinya kepada Allah. 

Allah SWT memerintahkan agar umat Islam bekerja dan pekerjaan itu 

sesungguhnya diperhatikan Allah, rasul dan umat Islam. Pekerjaan yang baik dan 

mendatangkan dampak positif akan diapresiasikan dengan pemghargaan, yang 

buruk dan mendatangkan dampak negatif akan mendapat ancaman di dunia 

maupun akhirat. Allah mengetahui bagaimana seseorang bekerja dengan jujur atau 

tidak dalam pekerjaannya itu. Allah berfirman dalam QS.Taubah:105 sbb: 

                                                             
31Idris, Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi, (Jalarta: Prenadamedia 

Group, 2015), h,299 
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Artinya: “ dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 
kerjakan.” (QS.Taubah:105) 

  

Dalil tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk 

bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang dikerjakan. Allah akan menilai 

dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain dari pada ganjaran 

adalah imbalan atau upah atau compensation, bekerjalah karena Allah semata 

dengan aneka amal yang shaleh dan bermanfaat, baik untuk individu maupun untuk 

masyarakat umum, maka Allah akan memberikan ganjaran untuk amal yang 

dikerjakan32. 

Allah merintahkan agar manusia bekerja dan berbuat sesuatu, tidak 

berpangku tangan atau bermalas malasan. Nabi pun demikin, ia berkerja dan 

berbuat tidak ada yang sia-sia dari pekerjaan atau perlakuan karena semua akan 

diketahui hasilnya baik di dunia maupun akhirat kelak. Karena itu,   dalam bekerja 

seseorang tidak diperkenankan berbuat zalim kepada orang lain. Kalau ia 

memalukan itu, maka tidak akan mendapat keberuntungan33. Allah berfirman 

dalam Q.S Al-an’am ayat 135 sbb: 

                    

                     

 

Artinya: “Katakanlah: ‘Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, 
Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di 
antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya 

                                                             
32 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 

h,103 
33 Idris, Op.cit  h,301 
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orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (Q.S Al-
an’am:135) 

 

Sebagai seorang muslim, dituntut agar tidak  hanya mementingkan  atau 

mengutamakan kerja keras untuk dunia saja atau akhirat saja, tetapi ditengah-

tengah antara keduanya, maksudnya jangan sampai manusia melalaikan pekerjaan 

untuk mencari harta saja, tapi berusahalah dan selalu dekat kepada Allah SWT. 

Seperti dinyatakan dalam QS. Al-Qashash:77 berikut: 

                        

                       

      

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash:77) 

 
Ajaran ini akan menggugah seorang muslim agar mau bekerja keras dalam 

segala bidang kehidupan, tidak hanya menyerah kepada nasib. Sebelum nasib tiba, 

harus berusaha lebih dulu dengan penuh tawakal kepada Allah. Allah tidak akan 

mengubah nasib seseorang apabila seseorang tersebut tidak berusaha dan tidak 

mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi intinya, ialah inisiatif, motivasi, kreatif, dan 

akhirnya akan meningkatkan produktivitas guna perbaikan kehidupan.34 

Bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. 

Tidak dibenarkan bagi seorang muslim berpangku tangan dengan alasan bertawakal 

kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar pada bantuan 

orang lain sedangkan ia mampu dan memiliki kemampuan.35 Allah sangat 

menghargai orang yang berusaha karena seorang yang berusaha berarti ia telah 

menunaikan suatu kewajiban.  

                                                             
34

 Buchari Alma ,Op.cit, , h, 255 

35Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h,103 
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Manusia diperintahkan untuk berusaha, menggunakan semua 

kapasistas/potensi yang ada pada diri masing-masing, sesuai dengan kempuan. 

Allah berfirman QS Al Isra’ : 84 

                          

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-
masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar 
jalanNya. (QS Al Isra’ : 84) 

 

Sistem prioritas juga menggunakan salah satu upaya para entrepreneur 

dalam mengoptimalkan pengguna waktu. Kerja merupakan  kegiatan bisnis. 

Kegiatan bisnis dalam konsep Islam tidak hanya dalam memperoleh keuntungan 

materi, melainkan sebagai media ibadah guna mendapatkan tiket menuju 

kebahagiaan abadi di akhirat kelak36. Al Syahbani sebagai pakar pemikiran ekonomi 

Islam mendefinikan kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai carta 

yang halal. Al-Syahbani juga mengatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para 

Rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup 

mereka.37 

Rasulullah menganjurkan agara umatnya rajin bekerja dan berwirausaha 

karena cara demikian adalah yang terbaik bagi  diri mereka. Bahkan nabi Dawud a,s 

bekerja dan memenuhi kebutuhannya dari pekerjaan atau hasil bauh tangannya, 

sebagaimana dinyatakan dalam hadist nabi berikut: 

ً صلى اهلل علٍَ وسلن قال: ها عي الوقذام رضً اهلل عٌَ عي الٌب
ًَ اهلِل  ٍِ، وإّى ًَِب أَكَل أَحٌذ َطعاًهاَقٌط خٍرا ِهي أْى ٌأ ُكَل ِهي َعَوِل ٌِذ
َِ السالُم ٌأُكُل ِهْي عوِل ٌذٍِ. )رواٍ البخاري وأبو داود  داُوَد علٍ

 واًسائً وغٍرُن(

 
Artinya:” dari miqdam r.a dari rasulullah SAW ia bersabda: ‘tidaklah seseorang 

makan-makanan yang lebih baik dari pada makan hasil kerjanya sendiri 

                                                             
36 Multitama , Op.cit, h, 150 

37Adi Warman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo: 2004), 
h 259 
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dan sesungguhnya nabi dawud a.s makan dari hasil buahtangan 
(pekerjaan)-nya sendiri (H.R Al-Bukhari) 

 
Selain memerintahkan bekerja, Islam juga menuntut setiap muslim agar 

dalam bekerja di bidang apapun haruslah professional. Yakni salah satunya dapat 

dicirikan dari kafa’ah, yakni cakap atau ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. 

Kafa’ah dapat diperoleh melalui salah satunya adalah dengan pengalaman 

(pendidikan, pelatihan, pengalaman) pengalaman sendiri merupakan guru terbaik 

yang dapat menjadikan seseorang lebih baik dan lebih profesinalitas.38  

Islam memandang bahwa berusaha atau berwirausaha merupakan bagian 

penting dari ajaran agama. Terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan pentingnya 

aktivitas berusaha itu. Diantaranya dalam QS Al Jumuah :10 

                         

            

Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” 

 

Norma penting setelah wajib bekerja adalah ketentuan Islam dalam 

bekerja. Islam tidak meminta penganutnya sekedar bekerja tetapi juga meminta 

agar mereka bekerja dengan tekun  dan  baik. Barangsiapa yang kurang 

memperhatikan ketekunan dalam bekerja, niscaya ia akan lalai  melaksanakan 

perintah agama. 39 

Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib 

suatu kaum, sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri, seperti dalam QS Ar-

Rad:  11: 

                                                             
38

 Mardani, Hukum Bisnis Syariah,  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h, 89 

39 Yusuf Qardhawy ,Op.cit, , h 112 
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Artinya: “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia.” (QS Ar-Rad:  11) 

 

Dalil di atas mengungkapkan bahwa tiada manusia yang didapatkan kecuali 

apa yang ia usahakan. Itu artinya, manusia diizinkan dan dimampukan oleh Allah 

untuk memperbaiki keadaan  termasuk menjadi pribadi yang mandiri. Semakin 

maju suatu Negara semakin banyak orang yang terdidik dan semakin banyak pula 

orang yang menganggur maka semakin dirasa pentingnya dunia wuirausaha. 

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh kewirausahawan yang dapat 

membuka lapangan kerja karena kemapuan pemerintah sangat terbatas. Oleh 

sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun 

dalam mutu wirausaha itu sendiri40 

Islam memiliki empat hal yang dijadikan landasan wirausaha dalam 

menjalankan usahanya. Kesemuanya bersama-sama membentuk perangkat yang 

tidak dapat dikurangi, keempat hal tersebut adalah:41 

1.  Kesatuan (Tauhid), Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan 

murni terhadap kesatuan tuhan. 

2. Keseimbangan atau kesejajaran 

Berkaitan dengan konsep kesatuan, dua konsep Islam al-adl dan al-ihsan 

menunjukkan suatu keadaan keseimbangan atau kesejajaran sosial. Sesuai 

dengan Qs An-Nahl:90, sbb: 

                                                             
40 Buchari alma, Op.Cit, h, 1 

41Mulyadi Putra, Entrepreneur Muslim Dan Etika Wirausaha Adat Minangkabau, 
(Bandung: Alfabeta,  2013),h.9 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”  (QS An-Nahl :90) 

Ayat di atas mengindikasikan bahwa sesungguhnya Allah secara 

terus-menerus memerintahkan siapapun diantara hamba-hamba-Nya untuk 

berlaku adil dalam sikap, ucapan, dan tindakan, walaupun terhadap diri 

sendiri, dan menganjurkan berbuat ihsan, yakni yang lebih utama dari 

keadilan, dan pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang 

kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat.42 Pada tataran 

ekonomi, prinsip-prinsip tersebut menunjukkan konfigurasi aktivitas 

distribusi, konsumsi serta produksi yang kebutuhan seluruh anggota 

masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. 

3. Kehendak Bebas 

Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni 

dengan potensinya menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang 

beragam. Secara Islami, ada dua pilihan yang diniatkan dalam  

berkonsekuensi tersebut sebagai suatu pilihan dimana satu pihak 

mengundang pahala yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi 

masyarakat, dan di lain pihak jika menggunakan pilihan yang lain sebagai 

suatu pilihan yang mengundang dosa atau berpengaruh buruk bagi diri 

sendiri maupun bagi orang banyak.43 

4. Tanggung Jawab 

Konsepsi tanguung jawab dalam Islam secara konferhensif ditentukan. Ada 

dua aspek dari konsep ini, pertama, tanggungjawab menyatu dengan status 

kekhalifahan manusia, yaitu keberadaannya sebagai wakil tuhan dimuka 

bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam dalam pada dasarnya bersifat 

                                                             
42

M.Quraish Shihab, Tafsir Almisbah Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)h, 697 

43 Muslih, Etika BisnisIslam, (Yogyakarta:, Ekonisia,  2004) ,h.42 



54 

 

sukarela dan tidak harus dicampur adukkan dengan pemaksaan. Dalam hal 

ini mencakup tanggung jawab pemimpin terhadap atas apa yang 

dikerjakannya baik laki-laki sebagai kepala keluarga atau karyawan 

terhadap bossnya. 

Secara umum sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang 

pengusaha yang sesuai dengan ajaran Islam. ialah:44 

1. Sifat Takwa, Tawakal, Dzikir, dan Syukur  

Sifat  tersebut  harus  dilakukan  dalam  kehidupan  (praktek  bisnis)  

sehari-hari. Karena Allah memberikan jaminan bahwa barang siapa yang 

takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar dan Allah 

memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagaimana dalam 

QS. At-Thalaq:2-3 

…                             

                          

         

Artinya:  

 (2)… Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 
baginya jalan keluar. 

(3) dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan 
Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan 
yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan 
bagi tiap-tiap sesuatu. (QS. At-Thalaq:2-3) 

 

Berzdikir  artinya,  Selalu  menyebut  Asma  Allah  dalam  hati  

dengan merendahkan  diri  dan  rasa  takut  serta  tidak  mengeraskan  

suara  dalam  segala keadaan,  selalu  ingat  Allah  membuat  hati  tenang  

segala  usaha  dapat  dilakukan dengan  kepala  dingin  dan  lancar.  Tawakal  
                                                             
44 Ibid, h, 270-272 



55 

 

adalah  suatu  sifat  penyerahan  diri kepada Allah secara aktif, tidak cepat 

menyerah.  Karena sudah biasa dalam dunia wirausaha  mengalami  jatuh  

bangun  sebelum  bisnis  berhasil.  Sifat  Tawakal  akan tercermin  dalam  

hubungan  manusia  muslim  dengan  Allah  seperti  membaca  dzikir dan 

bersyukur. 

 

 

2. Jujur   

Jujur  dalam  segala  kegiatan  bisnis,  menimbang,  mengukur,  

membagi berjanji,  membayar  hutang,  jujur  dalam  berhubungan  dengan  

orang  lain,  akan membuat ketenangan lahir batin. Sebagai  seorang  

pengusaha  harus  jujur  dan  dapat  dipercaya.  Dia  harus menyadari  

bahwa  status  dan  profesinya  adalah  amanah.  Ini  adalah  amanah  dari 

Allah, sehingga ia harus menjaganya. Seperti dalam QS.Al-Mukminun:8 

                        

 

 

Artinya:” 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman 

8. dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya”.( QS.Al-Mukminun:1 dan 8) 

Rasulullah  SAW  adalah  pengusaha  yang  jujur  dan  adil  dalam  

membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya 

mengeluh dan sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang 

yang dipesan dengan tepat pada waktu. Nabi Muhammad SAW senantiasa 

menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar  dan  integritas  yang  tinggi  

dalam  berbisnis.  Dengan  kata  lain beliau  melaksanakan  prinsip  

manajemen  kepuasan  pelanggan,  pelayanan  yang unggul,  dan  kejujuran,  

dalam  menjalakan  bisnis  Nabi  Muhammad  SAW  selalu melaksanakan 

prinsip keIslaman. 

3. Niat Suci dan Ibadah  
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QS.Adzariat:56 menyatakna bahwa:  

                  

Artinya: “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”. (QS.Adzariat:56) 

 

Dalam ayat tersebut tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk 

beribadah kepada-Nya. Begitu pula dalam  bisnis, bagi  seorang  muslim  

melakukan  bisnis  adalah  dalam  rangka  ibadah kepada Allah. Demikian 

pula hasil yang diperoleh dalam bisnis akan dipergunakan kembali di jalan 

Allah. 

4. Bangun Subuh dan Bekerja 

Rasulullah  telah mengajarkan  kepada  manusia agar  mulai  bekerja  sejak  

pagi hari,  selesai  sholat  shubuh,  janganlah  tidur,  bergeraklah,  carilah  

rizki  dari  Rab mu. Para malaikat akan turun dan membagi rizki sejak terbit 

fajar sampai terbenam matahari.   

5. Toleransi  

Toleransi,  tenggang  rasa,  tepo  seliro  (Jawa),  harus  dianut  oleh  

orang-orang  yang  bergerak  dalam  bidang  bisnis.  Dengan  demikian  

tampak  orang  bisnis itu mudah bergaul, komunikatif, praktis, tidak banyak 

teori, fleksibel, pandai melihat situasi dan kondisi, toleransi terhadap 

langganan, dan tidak kaku.  

6. Berzakat dan Berinfaq  

Mengeluarkan  zakat  dan  infaq  harus  menjadi  budaya  muslim  yang 

bergerak dalam bidang bisnis. Harta  yang dikelola dalam bidang bisnis, laba 

yang diperoleh,  harus  disisakan  sebagian  untuk  membantu  anggota  

masyarakat  yang membutuhkan.  Dalam ajaran  Islam  sudah  jelas  bahwa    

harta  yang  dizakatkan  dan diinfakkan tidak akan hilang, melainkan 

menjadi tabungan yang dilipat ganda baik di dunia maupun akhirat. Dengan 

mempercayai adanya akhirat maka, seorang pebisnis muslin mengetahui 

bahwa harta yag ia keluarkan untuk berzakat ataupun infaq sesungguhnya 

akan kembali kepadanya di akhirat nanti dan akan membeersihkan harta 

yang mmereka miliki. Sebagaimana Qs. At-taubah :103 menyatakan bahwa: 
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Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At-
taubah :103) 

 

 

 

7. Silaturrahmi 

Manfaat  silaturrahmi  di samping  mempererat  persaudaraan,  juga 

seringkali  membuka  peluang  bisnis  bagi  yang  lainnya.  Hadits  Nabi  

menyatakan  : 

ٌَْرَة )رضً اهلل عٌَ( َقاَل: َقَال َرُسْوُل اهلل)صلى اهلل علٍَ وسلن(:  َُُر َعْي َأِبى 
َُ ِفً ٌَْسَأ َل َِ, َوَأْى ٌُ َُ ِفً ِرْزِق َُ".  "َهْي َأَحَّب َأْى ٌُبَسَط َل ٍَِصْل َرِحَو ٍِ, َفْل َأَثِر

)أخرجَ البخاري

Artinya: Dari Abu Huroiroh radhiAllahu anhu, berkata: bersabda Rasulullah 
SAW “barangsiapa  yang  ingin  murah  rizkinya  dan  panjang  umurnya,  
maka  hendaklah  ia mempererat hubungan silaturahmi (HR.Bukhari). 

 

Menurut Prof, Dr, Quraish Shihab, bentuk dari silaturahmi adalah kerja 

sama dan network terdapat dalam Qs As-Shaf :4 
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Artinya:.”Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 
yang tersusun kokoh.” 

 

Ayat ini turun sebagai kecaman terhadap mereka yang hanya 

pandai terucap bahwa mereka melakukan perjuangan, tapi ketika panggilan 

untuk berjuang dikumandangkan, ia enggan tampil . Ayat di atas, bahkan 

tidak sekedaar mengacam keangganan ikut berjuang, tatapi mengandung 

kecaman terhadap mereka yang ikut sendiri tidak dalam koordinasi yang 

baik. Pertanyaan  di atas menunjukkan perlunya kebersamaan, nerwork, 

dan koordinasi45, begitu pula dala wirausaha atau bisnis. 

Islam sangat menekankan akan pentingnya akhlak dan karakter yang baik 

pada seorang wirausaha. Nabi SAW merupakan contoh wiarausaha yang 

berakhlak dan mempunyai karakter yang baik, untuk itu setiap wirausaha harus 

memiliki sifat dan karakter Nabi SAW dalam berwirausaha. Adapun sifat Nabi 

SAW yang harus ada dalam diri seorang wirausahaa, setidaknya ada empat poin 

pokok, yakni: 46 

1. Shidiq (benar) 

Shidiq artinya benar, benar dalam berbicara atau jujur kepada diri sendiri 

juga kepada orang lain. Nilai dasarnya adalah adanya integritas dalam 

pribadi, selalu berkata benar, tidak berbohong, pikiran jernih, dan nilai 

bisnisnya ialah selalu berperilaku jujur, ikhlas, terjamin keseimbangaan 

emosi, berusaha dalam komoditas yang halal, tidak memperjualbelikan 

barang yang haram, atau dari asal usul barang yang tidak jelas dll.  

2. Amanah (terpercaya) 

Nilai dasar dari amanah adalah terpercaya, bisa memegang amanah, tidak 

menyeleweng, selalu mempertahankan prinsip, berdiri di atas keberanian. 

Nilai bisnisnya dalah adanya kepercayaan, tanggungjawab, transparan, 

tepat waktu, memberikan yang terbaik. 

3. Tablig (komunikatif) 

                                                             

45 Yusuf Qardhawi, Norma Dan Etika Ekonomi Islam,  cet: 4  (Jakarta:  Gema Insani 
Press, 2001) , h, 134 

46 Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai Dan 
Praktek Syariah Dalam Bisnis Kontrmporer, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h, 260 
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Nilai dasarnya adalah komunikatif, menjadi pelayan bagi publik, bisa 

berkomunikasi secara efektif, memberikan contoh yang baik. Nilai bisnisnya 

adalah penjual yang cerdas, deskripsi tugas, bisa bekerja dengan tim. 

4. Fatonah (cerdik) 

Nilai dasar fathanah adalah memiliki pengatahuan yang luas, cekatan, 

terampil, memiliki strategi yang jitu. Nilai bisnisnya dalah memiliki visi, 

misi cerdas menguasai atau luas pengetahuannya mengenai barang dan 

jasa serta selalu belajar, mencari pengetahun. 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Berwirausaha  tidak  dibawa sejak  lahir  tapi  tumbuh  dan  berkembang  

sesuai dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi.  Faktor yang  memengaruhi  

tumbuhnya  keputusan  untuk berwirausaha  merupakan  hasil  interaksi  dari 

beberapa  faktor. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  minat wirausaha menurut 

Buchari Alma  menyatakan  terdapat  tiga faktor kritis  yang  berperan  dalam  minat 

berwirausaha tersebut yaitu:47 

 

a. Individu (Personal ) 

yaitu menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang. David 

Mcceland dalam bukunya The achieving society menyatakan bahwa  seorang  

wirausaha  adalah  seseorang  yang yang  memiliki  keinginan  berprestasi  

yang  sangat tinggi  dibandingkan  orang  yang  tidak berwirausaha. Alma juga  

menyatakan  dalam suatu  penelitian  di  Inggris  menyatakan  bahwa minat  

dan  motivasi  seseorang  membuka  bisnis adalah  50 %  ingin  mempunyai  

kebebasan  dengan berbisnis  sendiri,  hanya  18%  menyatakan  ingin 

memperoleh  uang  dan  10%  menyatakan  jawaban membuka  bisnis  untuk  

kesenangan,  hobby, dan tantangan  atau  kepuasan  pribadi. 

b. Sosiologis (Sociological) 

yaitu  menyangkut  masalah  hubungan dengan  family dan  

hubungan  sosial  lainya. Faktor  sosial  yang  berpengaruh  terhadap minat 

berwirausaha ialah masalah tanggung jawab  terhadap  keluarga.  Selain itu  

terhadap  pekerjaan orang  tua  seringkali  terlihat  bahwa  ada  pengaruh 

                                                             
47 Buchari Alma, Op.cit, h,9 
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dari  orang  tua  yang  bekerja  sendiri,  dan  memiliki usaha  sendiri  

cenderung  anaknya  jadi  pengusaha pula.  Keadaan  ini  seringkali  memberi  

inspirasi pada anak kecil. 

Lingkungan dalam bentuk “role model” juga berpengaruh terdapat 

minat beriwarausaha. Role model ini biasanya melihat kepada orang tua, 

saudara, keluarga yang lain (kakek, paman, bibi, anak), teman-teman 

pasangan atau pengusaha sukses yang diidolakannya.Dorongan teman cukup 

berpengaruh terhadap semangat berwirausaha, karena dapat berdiskusi 

dengan bebas, dibandungkan orang lain, teman biasanya memberi dorongan, 

pengertian, bahkan bantuan, tidak perlu takut terhadap kritikan disamping ini 

ada tiga faktor sosial lainnya yang berpengaruh. .48  

c. Lingkungan (Environmental) 

yaitu  menyangkut  hubungan  dengan lingkungan. Menyatakan 

faktor yang  berasal  dari  lingkungan  di  antaranya  adalah   peluang,  

aktivitas/keadaan,  selain  itu  di pengaruhi  juga  oleh  pesaing,  sumber  

daya,  dan kebijakan  pemerintah. Seperti di  beberapa  lokasi atau  daerah  

yang  banyak  wiausahanya,  di daerah  Silicon  Valley  di  Amerika  Serikat  di  

mana dijumpai  banyak  pengusaha-pengusaha  besar,  di daerah tersebut  

dijumpai  kegiatan  wirausaha membeli  dan  menjual  barang,  transportasi, 

pergudangan,  perbankan,  dan  berbagai  jasa konsultan. Suasana macam ini 

sangat berpengaruh kepada  masyarakat  untuk  menumbuhkan  minat 

berwirausaha. 49 

Longenecker menyampaikan bahwa tiap orang berminat untuk berwirausaha 

karena adanya beberapa faktor yang melatarbelakanginya yaitu:
50

 

a.  Laba  

Hasil finansial dari bisnis apapun harus dapat mengganti kerugian 

waktu dan dana yang telah dikeluarkan. Namun tidak hanya terbatas sampai di 

situ, seorang wirausahawan juga mengharapkan imbalan atau keuntungan yang 

pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis 

mereka sendiri. Laba merupakan salah satu motivasi yang kuat dalam 

                                                             
48Ibid, h,7 

49 Ibid, h,13 

50 Longnecker, J., Carlos, W. M., & Petty, W. J, Kewirausahaan manajemen usaha kecil. 

Terjemahan thomson learning, (Jakarta: Salemba Empat.,2001), h, 25 
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mempertahankan minat berwirausaha mengingat bahwa dengan laba juga 

kelangsungan bisnis seorang wirausahawan digantungkan.  

b.  Kebebasan  

Kebebasan untuk menjalankan secara bebas usahanya merupakan 

imbalan lain bagi seorang wirausahawan. Keinginan untuk dapat membuat 

keputusan sendiri, mengambil risiko, menentukan secara bebas keuntungan 

yang mereka dapat untuk pribadi, serta menjadi satu-satunya boss dalam 

wirausahanya merupakan kebebasan yang sangat menarik bagi seorang 

wirausahawan. 

 

 

c. Kepuasan Menjalani Hidup  

Kepuasan yang bisa didapatkan dalam menjalankan usahanya sendiri 

merupakan salah satu kenikmatan hidup yang secara konsisten tetap menjaga 

minat berbisnis seorang wirausahawan.Kenikmatan yang mereka dapatkan 

tersebut merefleksikan keceriaan dan pemenuhan harapan pribadi mereka. 

Adapun faktor-faktor lain  yang mempengaruhi keinginan seseorang untuk memilih 

jalur entrepreneur sebagai jalan hidupnya menurut Hendro, yaitu:51
 

1. Individual /personal factor 

Merupakan pengaruh pengalaman hidup dari kecil hingga dewasa, baik oleh 

lingkungan ataupun keluarga, contohnya:  

a. Pengaruh masa kanak-kanaknya 

Misal: saat masih kanak-kanak, ia sering diajak oleh orang tua, 

paman, saudara dan tetangga di tempat yang berhubungan dengan bisnis. 

Pengalaman ini terus melekat dalam benaknya sehingga ia ingin bercita-cita 

untuk menjadi pengusaha. 

b. Perkembangan saat dewasa 

Pergaulan, suasana kampus, dan teman-temannya yang sering 

berkecimpung dalam bisnis akan mamacu untuk mengambil jalan hidup 

menjadi seorang entrepreneur. 

                                                             
51

Hendro, dasar-dasar kewirausahaan. (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2011)h, 62 
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c. Perspektif atau cita-citanya 

Keinginan untuk menjadi pengusaha bisa muncul saat melihat 

saudara,teman, atau tetangga yang sukses menjadi entrepreneur. 

2. Suasana kerja 

Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulus orang atau 

pikirannya untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun, bila lingkungan kerja 

tidak nyaman, maka hal itu, akan mempercepat seseorang memilih jalan 

kariernya untuk menjadi seorang pengusaha. 

3. Tingkat pendidikan 

Semakin tinggi tinggat pendidikan seseorang, maka semakin kecil 

pengaruhnya terhadap keinginan untuk memilih pengusaha sebagai jalan 

hidupnya. Rata-rata justru mereka yang tingkat pendidikannya yang tidak terlalu 

tinggi yang mempunyai hasrat yang kuat untuk untuk meilih karier seorang 

pengusaha, karena itu adalah jalan satu-satunya untuk kaya dan sukses. 

4. Prestasi pendidikan 

Rata-rata orang yang mempunyai prestasi akademis yang tidak sangat 

tinggi justru mempunyai keinginan yang lebih kuat untuk menjadi seorang 

pengusaha. Hal ini didorong oleh suatu keadaan yang memaksa ia untuk berfikir 

bahwa pengusaha dalah salah satu pilihan terakhir untuk sukses. Sedangkan 

berkarier di dunia pekerjaan dirasa sangat berat, mengingat persaingan yang 

sangat ketat dan masih banyak lulusan yang berpotensi yang belum 

mendapatkan pekerjaan. 

5. Dorongan keluarga 

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta 

mempercepat seseorang untuk mengambil keputusan berkarier sebagai 

entrepreneur, karena orang tua berfungsi sebagi konsultan pribadi, coach dan 

mentornya. 

6. Lingkungan dan pergaulan 

Orang berkata bahwa untuk sukses, sesorang harus bergaul dengan 

orang sukses. Memang hal itu benar adanya,  karena bila anda bergaul dengan 

orang malas, maka anda lama-kelamaan juga menjadi malas, dan maka apabila 

anda bergaul dengan orang pandai maka anda akan bertambah pandai. Oleh 

karena itu, bergaulah dengan  para pengusaha, maka beberapa waktu dekat 

anda akan berkeinginan menjadi sorang pengusha. 
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7. Ingin lebih dihargai atau self-esteem 

Posisi tertentu yang dicapai sesorang akan mempengaruhi arah 

kariernya, sesuai denga teori Maslow, setelah kebutuhan sandang, pangan dan 

papan terpenuhi, maka kebutuhan yang ingin seseorang raih berikutnya adalah 

self-esteem, yaitu keinginan untuk lebih dihargai lagi dan itu terkadang tidak 

anda dapatkan di dunia pekerjaan atau ligkungan, baik keluarga, teman, atau 

lainnya. Self-esteem akan memacu orang untuk mengambil karier menjadi 

pengusha (entrepreneur) 

8. Keterpaksaan dan keadaan 

Kondisi yang diciptakan atau yang terjadi, misal PHK, pensiun dan 

menganggur dan atau belum bekerja akan dapat membuat seseortang memilih 

jalan hidupnya menjadi entrepreneur karena memang sudah tidak ada pilihan 

untuknya. Hal ini lah yang sering terjadi bahwa mereka mengambil pilihan 

menjadi seorang entrepreneur bila keadaan memaksa dan tidak ada peluang lagi 

di dunia pekerjaan. 52 

D. Minat Berwirausaha  

1. Pengertian Minat 

Menurut kamus lengkap psikologi, minat adalah suatu sikap yang 

berlangsung terus menerus yang memolakan perhatian seseorang, sehingga 

membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya, perasaan yang 

menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan atau objek itu berharga atau 

berarti bagi individu dan satu keadaan motivasi atau satu set motivasi yang 

menuntun tingkah laku menuju satu arah (sasaran tertentu). 53 

Minat (interest) juga adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa  ada  yang  menyuruh.  Pada  dasarnya  minat  

merupakan  penerimaan  akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka 

semakin besar minatnya. Apabila seseorang telah melaksanakan 

kesungguhannya kepada suatu objek maka minat ini akan menuntun 

seseorang untuk memperhatikan lebih rinci dan mempunyai keinginan untuk 

ikut atau memiliki objek tersebut.  

                                                             
52

 Hendro, Op.cit, h,64 

53 Chaplin,J. P, Kamus Psikologi Lengkap (Jakarta:  PT Raja Grafindo, 2008), h, 19 
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Selain itu minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang 

mendorongnya untuk memperoleh sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan, 

sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk mengetahui dan 

mempelajari dari sesuatu yang diinginkannya itu sebagai kebutuhannya. Minat 

merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang 

untuk mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai kebutuhannya, 

kemudian dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata dengan adanya 

perhatian pada objek yang diinginkannya itu untuk mencari informasi sebagai 

wawasan bagi dirinya.54 Rumusan lain dikemukakan  Syaiful Bahri Djamarah, 

minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas. 55 

Jadi, minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan 

bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal lainnya, dapat pula 

memulai pertisipasi dalam suatu aktivitas. 

Definisi minat pada penelitian ini akan dihubungkan dengan 

berwirausaha. Oleh karena itu pengertian berwirausaha tidak kalah 

pentingnya, mengutip pendapat Kasmir menyatakan bahwa arti wirausaha 

yaitu orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha 

dalam berbagai kesempatan.  

Dari pendapat di atas, dapat diketahahui bahwa wirausaha adalah 

orang yang mempunyai suatu kemampuan menciptakan dan membuka usaha 

baru dengan keyakinan yang dimiliki dan dengan melihat kesempatan atau 

peluang yang ada tanpa merasa takut untuk mengambil risiko dalam berusaha 

meraih kesuksesan.  

Jadi yang dimaksud dengan minat wirausaha adalah keinginan, 

ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras 

dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa merasa takut akan risiko yang akan dihadapi, senantiasa 

belajar dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang 

diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam diri 

saja, tetapi harus melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha 

                                                             

54 Afif Nur Rahmadi, Budi Heryanto, Jurnal Ekonomi, Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Kadiri, Vol.1, No. 2,( September, 2016), h, 155 

55Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h,133 



65 

 

 

2. Macam - Macam Minat  

Menurut Purwanto Minat adalah pengarahan perbuatan kepada tujuan 

dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Untuk dapat mengarahkan ke 

perbuatan itu, minat dapat diungkapkan dengan berbagai cara sebagai berikut:56 

a. Minat yang diekspresikan (Ekspressed Interest) 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata 

tertentu. Misalnya: seseorang mungkin mengatakan bahwa dia tertarik 

dalam menciptakan suatu model pesawat udara 

b. Minat yang diwujudkan (Manifest Interest) 

Seseorang dapat mengekspresikan minat bukan melalui kata-kata 

tetapi melalui tindakan atau perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam 

suatu aktivitas tertentu. Misalnya siswa dapat ikut serta menjadi anggota 

kegiatan ekstrakulikuler. 

c. Minat yang diinventariskan (Inventoried Interest) 

Seseorang yang memiliki minat dapat diukur dengan menjawab 

sejumlah pertanyaan tertentu atau pilihan untuk aktivitas kelompok 

tertentu. 

 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Beberapa karya ilmiah yang berhasil penulis jumpai berkaitan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, sehingga beberapa poin dari 

penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

Sakti Fajar Wanto melakukan penelitian “Hubungan kemandirian dan 

motivasi berwirausaha dengan Minat berwirausaha siswa kelas XI SMKN 1 

seyegan.” Hasil penelitiannya adalah Terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara kemandirian dengan minat berwirausaha  pada  siswa  SMKN 1  Seyegan. 

Terdapat  hubungan positif  dan signifikan  antara motivasi  berwirausaha dengan  

minat  berwirausaha  pada  siswa  SMKN 1  Seyegan. Terdapat  hubungan positif  

                                                             
56 Ibid, h,156 
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dan signifikan  antara kemandirian  dan motivasi berwirausaha  secara  bersama-

sama  dengan minat  berwirausaha  pada siswa  SMKN 1  Seyegan. 

Sulis Setiawan melakukan penelitian yang berjudul,“pengaruh motivasi dan 

mental kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa” studi Pada Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Raden intan lampung. Hasil penelitiannya adalah 

ada pengaruh motivasi yang signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Ada 

pengaruh mental berwirausaha yang signifikan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. secara simultan ada pengaruh motivasi berwirausaha dan mental 

berwirausaha secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

Dari kedua penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan 

penelitian yang dilakukan peneliti, yakni persamaannya adalah sama-sama meneliti 

tentang minat berwirausaha (variable Y) yang dilakukan kepada siswa/mahasiswa, 

sedangkan perbedaanya adalah terletak pada variable X kedua penelitian di atas 

berbeda dengan penelitian ini, tempat penelitian, tahun penelitian dan cara mengolah 

dan menganalisis datanya pun berbeda.   
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Tabel. 2.2 

KERANGKA KUESIONER 

 

Variabel Definisi Indikator Item Pertanyaan Sumber 
Referensi 

Personal 
(X1) 

Yaitu 
menyangkut 
aspek-aspek 
kepribadian 
seseorang.  
 

1. Ingin 
mempunyai 
kebebasan 

2. Ingin 
memperole
h laba/uang 

3. Kesenangan 
4. hobby 
5. tantangan 

pribadi  
 

1. Apakah anda berwirausaha 
sebagai bentuk anda ingin 
bebas berkreasi dalam 
usaha? 

2. Apakah anda menjadi 
pengusaha karena ingin 
memperoleh laba/uang? 

3. Apakah anda merasa 
senang melakukan kegiatan 
usaha anda? 

4. Apakah anda berwirausaha 
didorong oleh hobby anda? 

5. Apakah anda berwirausaha 
karena tantangan untuk  
pribadi anda? 

Buchari 
Alma, 
Kewirausaha
an Untuk 
Mahasiswa 
Dan Umum, 
Cet.21 
Bandung: 
Alfabeta,201
6 

Sociological 
(X2) 

Yaitu  
menyangkut  
masalah  
hubungan 
dengan  
keluarga 
(family) dan  
hubungan  
sosial  lainya. 

1. Tanggung 
jawab 
terhadap 
keluarga 
(istri atau 
anak) 

2. Orang tua 
3. Keluarga 

atau teman 
4. Pengusaha 

yang 
diidolakan 

1. Apakah berwirausaha di 
dorong oleh tanggung 
jawab anda kepada 
keluarga? 

2. Apakah anda berwirausaha 
karena orang tua anda 
seorang pengusaha? 

3. Apakah anda berwirausaha 
karena ingin melanjutkan 
usaha orang tua? 

4. Apakah anda mengidolakan 
seorang pengusaha 
sehingga anda berminat 
berwirausaha? 

Buchari 
Alma, 
Kewirausaha
an Untuk 
Mahasiswa 
Dan Umum, 
Cet.21 
Bandung: 
Alfabeta,201
6 

1. Enviroment
al (X3) 
 

Yaitu  
menyangkut  
hubungan  
dengan 
lingkungan. 

1. Peluang 
2. Pesaing 
3. Aktivitas/kea

daan 
4. Sumber 

daya 
5. Kebijakan 

pemerintah 

1. Apakah dengan melihat 
peluang yang ada maka anda 
berminat untuk 
berwirausaha? 

2. Apakah dengan melihat 
kondisi pesaing anda 
berminat untuk 
berwirausaha?  

3. Apakah atas dasar keadaan 

Buchari 
Alma, 
Kewirausaha
an Untuk 
Mahasiswa 
Dan Umum, 
Cet.21 
Bandung: 
Alfabeta,201
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anda yang memaksa sehingga 
anda berwirausaha? 

4. Apakah anda berwirausaha 
Karena melihat adanya 
sumber daya yang anda dapat 
manfaatkan? 

5. Apakah dengan adanya 
kebijkan pemerintah yang 
mendukung wirausaha maka 
mempengaruhi minat anda 
untuk berwirausaha? 

6 

Minat 
berwirausa
ha (Y) 

Suatu sikap 
yang 
berlangsung 
terus 
menerus. 

1. Penuh 
percaya diri 

2. Memiliki 
inisiatif 

3. Berani 
mengambil 
resiko 

4. Memiliki 
motif 
berprestasi 

5. Memiliki 
keinginan 
menjadi 
wirausaha 

1. Apakah anda merasa penuh 
percaya diri sebagai 
pengusaha? 

2. Apakah anda berinisiatif 
sendiri untuk berwirausaha? 

3. Apakah sebagai pengusaha 
anda berani mengambil 
resiko? 

4. Apakah anda mempunyai 
tujuan atau motif ingin sukses 
atas usaha yang anda 
lakukan? 

5. Apakah setelah lulus anda 
ingin menjadi pengusaha/ 
berwirausaha? 

Suryana, 
Kewirausaha
an Pedoman 
Praktis: Kiat 
Dan Proses 
Menuju 
Sukses, 
Salemba 
Empat, 
Jakarta, 2006 
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

1. Sejarah singkat terbentuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Awal peresmian dibentuknya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN 

Raden Intan Lampung adalah pada tanggal 11 Agustus 2015. Yang didalamnya 

mempunyai tiga Prodi yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Akuntansi 

Syariah.  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam sebelumnya merupakan prodi 

yang ada dalam Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung yang merupakan 

salah satu dari lingkungan IAIN Raden Intan Lampung saat ini. 

Keberadaaan Fakultas ini mempunyai sejerah yang amat panjang sejak 

didirikan pada tahun  1968. Sejarah berdirinya Fakultas Syariah IAIN Raden 

Intan Lampung tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN Raden Intan 

Lampung, yaitu melalui musyawarah Alim Ulama Daerah Lampung di Metro 

sebagai ibukota Lampung Tengah ketika itu, dalam rangka membentuk Yayasan 

Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1963, yang membidani 

berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sehingga pada tahun itulah 

(1963) berdirinya PTAI dengan membuka 2 (dua) Fakultas, yaitu Fakultas 

Tarbiyah dan Fakultas Syariah di Lampung di bawah binaan dan santunan YKIL 

dengan lokasi perkantoran dan perkuliahan ditempatkan di aula Fakultas Hukum 

Unsri Jalan Hasanuddin No. 1 Teluk Betung. Setelah berjalan beberapa bulan 

perkuliahan kedua Fakultas tersebut dialihkan ke Masjid Jami’ Lunsir Teluk 

Betung, yang sekarang bernama Masjid Jami Al-Furqon. 

Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung dinegerikan bersamaan 

dengan peresmian IAIN  Raden Intan Tanjung Karang dengan Surat 68 

Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 187 tanggal 26 Oktober 1968 pada masa 

kepemimpinan Rektor pertama Mukhtar Hasan, S.H yang berlokasi di jalan 

raden Fattah kaliawi tanjungkarang. 

Pada saat dinegerikan, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung 

yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI No. 187 Tahun 1968 

mempunyai dua Jurusan Peradilan Agama (PA) dan Jurusan Perdata Pidana 

Islam (PPI), yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan 
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pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu 

Syariah Dan Hukum (Hukum Islam Dan Hukum Positif).
57

 

2. Visi misi dan tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  

a. Visi 

Menjadi fakultas ekonomi dan bisnis islam yang unggul dalam pengajaran, 

penelitian dan pengabdian sehingga mampu menghasilkan lulusan yang 

dimiliki kemampuan intelektual tinggi, kedalam spiritual dan integritas kuat. 

b. Misi 

1) Membangun manajemen propesional dalam mengelola sumber daya 

perguruan tinggi sehingga menghasilkan perguruan tinggi yang unggul 

dan kompetitif. 

2) Membangun dan mengembangkan kerjasama nasional, regional dan 

internasional. 

3) Membangun dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses 

pembelajaran dan pelayanan 

4) Mengembangkan riset-riset dibidang ekonomi islam, perbankan syariah 

dan akuntansi syariah yang dibutuhkan masyarakat.  

5) Mengembangkan SDM berkualitas dengan meningkatkan kompetensi 

dosen dan staf. 

6) Mengembangkan kurikulum berdasarkan pada inovasi dan kebutuhan 

masyarakat. 

7) Merumuskan dan melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis 

integrasi ilmu. 

8) Mengantarkan mahasiswa untuk memiliki keluasan ilmu, pemahaman 

agama yang dalam (spiritual) dan nilai integritas yang kuat, sehingga 
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menghasilkan alumni yang profesional di bidang ekonomi dan bisnis 

Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai keIslaman. 

9) Mengantarkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, 

melalui pengkajian dan penelitian ilmiah. 

c. Keunggulan dan  Tujuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

1. Keunggulan 

a) Memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas.  

b) Rumusan misi Program Studi mengintegrasikan ilmu ekonomi Islam 

dan ilmu ke-Islaman sehingga menghasilkan output sarjana ekonomi 

Islam yang memiliki keunggulan kompetitif. 

c) Rumusan tujuan Program Studi memiliki indikator yang terukur 

yaitu untuk menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi Islam yang 

berkeahlian dalam bidang keilmuan, profesional, terampil dan 

mampu mengembangkan konsep dan teori ilmu ekonomi Islam.  

d) Rumusan sasaran Program Studi memberikan kesempatan yang 

sama kepada semua mahasiswa untuk mengembangkan dirinya 

menjadi seorang ilmuwan dan profesional yang memiliki integritas 

dan kapabilitas bidang ekonomi Islam. 

2. Tujuan 

1) Menghasilkan sarjana di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang 

bertaqwa, berilmu, memiliki integritas professional. 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu menggabungkan teori-teori ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam modern dengan nilai-nilai ke Islaman dan 

kemanusiaan. 
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3) Melahirkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan 

dibidangnya, serta memiliki pengetahuan agama dan umum yang 

memadai sehingga mampu berperan dalam mewujudkan Islam 

sebagai agama rahmatan lil alamin. 

3. Fakultas ekonomi dan bisnis islam memiliki tiga jurusan yaitu Ekonomi 

Syariah, Perbankan Syariah, Dan Akuntansi Syariah adapun visi misi sebagai 

berikut: 

a. Ekonomi Syariah 

1)  Visi Program Studi Ekonomi Islam:  

Menjadikan Program Studi Ekonomi Islam sebagai pusat 

pengkajian, pengembangan, dan penerapan Ekonomi Islam yang 

inovatif dan unggul ditingkat nasional terhadap perkembangan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mempunyai daya saing 

global pada tahun 2020. 

2) Misi program studi Ekonomi Islam:  

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ekonomi islam 

yang berorientasi pada kemandirian mahasiswa dalam 

mengembangkan potensi. 

b) Mengantarkan mahasiswa menjadi praktisi dan profesi dibidang 

ekonomi islam yang memiliki nilai-nilai islam 

c) Menyelelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang berbentuk penerapan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dalam bidang ekonomi islam  

d) Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan 

berbagai lembaga syariah di Indonesia maupun mancanegara. 

3) Tujuan Program Studi Ekonomi Islam: 
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a) Menghasilkan lulusan ekonomi Islam yang memiliki 

kemampuan dalam bidang praktisi dan profesi yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam seperti dosen, bankir, dan bidang 

lainnya; 

b) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dalam 

mengembangkan potensi diri; 

c) Melahirkan karya-karya penelitian dan melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan dalam bidang Ekonomi Islam. 

 

 

 

b. Perbankan Syariah 

1) Visi 

Terwujudnya pusat pengkajian dan pengembangan Ilmu Perbankan 

Syariah berbasis Agribisnis yang unggul, inovatif, dan kompetitif 

pada tingkat Nasional tahun 2021 dan tingkat Global 2025.  

Visi ini dirumuskan dengan merujuk kepada visi fakultas dan institut. 

Visi ini juga merupakan hasil analisis ata kekuatan, kelemahan, 

peluang dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi program studi 

perbankan syariah. Visi ini relatif terukur dan realistis. Visi ini 

menggambarkan orientasi masa depan yang diharapkan program 

studi perbankan syariah, yaitu menjadikan program studi perbankan 

syariah sebagai pusat pengkajian, pengembangan dan penerapan 

ilmu perbankan syariah yang inovatif serta resfonsif terhadap 

perkembangan system keuangan syariah. 

2) Misi 

Memahami, mendalami, meneliti dan mengembangkan ilmu-

ilmu perbankan syariah (syariáh), ilmu pengetahuan lainnya, yang 
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terkait dengan tuntutan kebutuhan pembangunan berdasarkan 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai keadilan. 

 

3) Tujuan Program Studi Perbankan Syariah: 

a) Menghasilkan lulusan Perbankan Syariah yang memiliki 

kemampuan dalam bidang keilmuan, professional, terampil dan 

mampu mengembangkan konsep dan teori ilmu perbankan 

syariah. 

b) Tujuan program studi tersebut bersesuaian dengan visi dan misi 

program studi serta tujuan fakultas syariah. Tujuan ini 

dirumuskan dengan merujuk kepada visi dan misi program studi 

dan fakultas syariah. 

c) Tujuan program studi tersebut memperlihatkan rumusan tentang 

hasil khusus program studi dalam bentuk profil kompetensi 

yang diharapkan dari luusan sesuai dengan kebutuhan dan 

standar yang dituntut oleh stakeholders, termasuk tuntutan pasar 

kerja. 

d) Tujuan program studi disusun dengan mempertimbangkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki dan 

dihadapi program studi.  

e) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemandirian dan 

keterampilan dalam mengembangkan potensi diri; 

f) Melahirkan karya-karya penelitian dan melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan keterampilan dalam bidang Perbankan Syariah.  
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c. Akuntansi Syariah 

1) Visi  

Menjadi program studi yang bereputasi nasional dalam pengkajian 

dan pengembangan akuntansi syariah tahun 2020 

2) Misi  

a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang 

terintegrasi dalam ilmu akuntansi syariah 

b) Menjadi pusat pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu 

berbasis Sistem Informasi Akuntansi 

c) Menyelenggarakan kerjasama yang sinergis dengan para 

pemangku kepentingan 

d) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dalam bidang akuntansi syariah yang responsifterhadap 

kebutuhan masyarakat. 

3) Tujuan 

a) Menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi syariah yang 

professional dalam tataran teoritis dan praktis 

b) Menghasilkan lulusan yang religius, berakhlakul karimah dan 

berdaya saing di tingkat nasional 

c) Menghasilkan penelitian dalam bidang akuntansi syariah yang 

bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.  

B. Penyajian Data Wawancara Dan Hasil Penyebaran Kuesioner 

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarkan kepada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, yang sedang atau pernah berwirausaha adalah 

40 responden dari 422 mahasiswa yang dijadikan sebagai populasi penelitian. 
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Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

pada tanggal 6-10 april 2017. 

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Responden yang menjadi objek 

penelitian ini berjumlah 40 responden. Berdasarkan data dari 40 responden, 

melalui daftar pertanyaan didapat kondisi responden tentang jenis kelamin, 

umur, program studi. Penggolongan yang dilakukan kepada  responden  dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai 

gambaran responden sebagi objek penelitian. Gambaran umum responden 

dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

a. Distribusi responden berdasarkan Usia  

Berdasarkan dari data yang telah diolah, maka hasil distribusi responden 

berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sbb: 

Tabel.3.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia  

Usia 

 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

21 12 30 

22 14 35 

>23 14 35 

Jumlah 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini bila dilihat dari usia, cukup variatif, yakni 12 orang berusia 21 

tahun atau 30%, 14 orang berusia 22 tahun atau 35%, sedangkan 14 orang 

lainnya berusia ≥23 tahun atau 35% dari seluruh total responden.  

b. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan dari data yang telah diolah, maka hasil persebaran 

responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 sbb: 
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Tabel. 3.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin Jumlah 
Persentase 

(%) 

Laki-Laki 14 35 

Perempuan 26 65 

Jumlah 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa jawaban kuesioner 

oleh para responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

dibanding dengan jumlah laki-laki. Untuk perempuan sebanyak 65% atau 

26 Responden dari 40 sampel, dan untuk laki-laki 35% atau 14 

responden.  

c. Distribusi Responden Berdasarkan Program Studi Responden 

Dalam hal Program Studi yang ada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, responden dibagi dalam 2 Program Studi, yaitu sebagai berikut: 

Tabel. 3.3 

Karakteristik responden berdasarkan Program Studi 

Program Studi Jumlah 
Persentase 

(%) 

Ekonomi Syariah 26 65 

Perbankan syariah 14 35 

Jumlah 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada mahasiswa/i 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung sebanyak 

40 mahasiswa/i. Adapun penelitian pada mahasiswa/i dalam program studi 

ekonomi syariah sebanyak 26 orang  atau 65%, dan 14 orang atau 35% dari 

prodi perbankan syariah. 

d. Karakteristik responden berdasarkan Jenis usaha 

Minat berwirausaha mahasiswa dapat dilihat dari jenis usaha yang 

dilakukannya. Oleh karena itu jenis usaha responden dikelompokkan untuk 

membantu memeudahkan peneliti dalam penelitian ini. Pengelompokkan jenis 

usaha responden tersebut disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini: 

Tabel. 3.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha  

Jenis usaha  

 
Jumlah 

Persentase 

 

Berjualan pakaian   3 7.5% 
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Berjualan makanan 6 15% 

Berjualan kosmetik  5 12.5% 

Berjualan pulsa 13 32.5% 

Berjualan kerajinan tangan dari kain flannel  8 20% 

Lain-lain  5 12.5% 

Jumlah  40 100% 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden dalam 

penelitian ini memiliki jenis usaha yang sedang atau pernah dilakukan cukup 

bervariatif, yaitu jenis usaha dalam berjualan  pakaian berjumlah 3 orang atau 

7,5% dari seluruh reponden, berjualan makanan berjumlah 6 orang atau 15%, 

berjualan kosmetik 12,5%, berjualan pulsa 32,5%,berjualan kerajinan tangan 

dari kain flannel 20% dan jenis usaha lain-lain berjumlah 5 orang atau 12,5% 

dari seluruh total responden. Jadi dapat dilihat bahwa dalam penelitian ini 

jenis usaha yang dilakukan responden cukup bervariatif yang kebanyakan 

dijual secara online ataupun secara langsung. Seperti yang dinyatakan 

responden sebagai berikut: 

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa “saat ini saya berjualan kaos sablon, 

batik atau bentuk pakaian lainya yang saya pasarkan dengan online dan juga 

secara langsung datang ke rumah,saya,  saya berjualan yang biasanya 

pelanggan saya mahasiswa, anak sekolah atau  para pegawai negeri sipil”. 
58

 

Ufina Rosada mengatakan bahwa “saya pernah berjualan donat yang 

biasa saya pasarkan dengan saya bawa langsung ketika saya pergi ke 

kampus untuk dijajakan kepada teman-teman saya atau yang lainnya di 

kampus”.
59

 

Siti Rofiah mengatakan bahwa “saya berjualan kosmetik secara 

online, biasa pelanggan saya memesan terlebih dahulu agar sayapun dapat  

memesannya dari pemasok, sebelum produk tersebut sampai pada 

pelanggan-pelanggan saya”.
60

 

Sundari mengatakan bahwa “3 bulan terakhir saya mulai berjualan 

macam-macam pulsa elektrik, seperti pulsa handphone ataupun pulsa untuk 

listrik, biasanya saya jual antara tetangga atau teman-teman”.
61

 

Ida Nurjannah mengatakan “akhir-akhir ini saya berjualan aneka 

kerajinan tangan yang diberi nama kreasi  doodle yang biasanya dipesan 

pelanggan secara online untuk hadiah ulangtahun, wiasuda atau hanya 

untuk hiasan interior saja.”
62

 

 

 

                                                             
58 Ibnul Jauzi, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 18 April 2017  
59

Ufina Rosada, wawancara dengan penulis, Bandar lampung,  17 april 2017 
60 Siti Rofiah, wawancara dengan penulis, Bandar lampung,   10 april 2017 
61 Sundari wawancara dengan penulis, Bandar lampung,  17 april 2017 
62 Ida Nurjannah, wawancara dengan penulis, Bandar lampung,  17 april 2017 
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C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Pada bagian ini akan dijelaskan untuk hasil dari kuesioner yang telah 

tersedia yang kemudian disebarkan dan ditarik kembali peneliti, dikoreksi dengan 

baik Apakah semua responden mengembalikan  dan mengisi kuesioner tersebut 

sesuai dengasn item masing-masing dan alternatif yang dipilih menjadi menjawab, 

sehingga yang diperoleh dapat dikoresi dan diuji kebenarannya. Berikut adalah 

distribusi jawaban responden per item indikator dari kuesioner yang telah disebarkan 

kepada 40 responden. 

Sebelum masing-masing item pertanyaan dianalisis, terlebih dahulu penulis 

sajikan dan klasifikasikan jawaban kuesioner dalam bentuk tabel, dan selanjutnya 

dihitung presentasenya dengan menggunakan rumus: jumlah menjawab x 100/ 

jumlah sampel. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto “dijumlah 

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan doperoleh presentase”.
63

  

 Penulis akan menyampaikan pengolahan data hasil distribusi jawaban 

responden berdasarkan faktor yaitu Faktor personal, faktor sociological  dan Faktor 

Enviromental tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

1. Variabel Personal (X1) 

a. Kebebasan  

Tabel 3.5 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebebasan Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban  Frekuensi Persentase 
(%) 

Ya 18 45 

Ragu-Ragu 8 20 

Tidak 14 35 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

                                                             
63

 Suharsimi Arikunto, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006, ), Hlm. 35 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

kebebasan memiliki kategori yang sedang, karena kebebasan 

mempengaruhi minat berwirausaha dan  yang menjawab Ya sebanyak 45% 

yang menjawab Ragu-Ragu 20% dan yang menjawab Tidak 35%.  

b. Keinginan Untuk Memperoleh Laba/Uang 

Tabel 3.6 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Keinginan Untuk Memperoleh 

Laba/Uang Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
(%) 

Ya 36 90 

Ragu-Ragu 2 5 

Tidak 2 5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

keinginan untuk memperoleh laba/uang memiliki kategori yang tinggi 

karena keinginan untuk memperoleh laba/uang mempengaruhi minat 

berwirausaha dengan yang menjawab Ya sebanyak 90% yang menjawab 

Ragu-Ragu 5% dan yang menjawab Tidak 5%.  

c. Kesenangan 

Tabel 3.7 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kesenangan Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
(%) 

Ya 28 70 

Ragu-Ragu 11 27.5 

Tidak 1 2.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

kesenangan memiliki kategori sedang karena kesenangan mempengaruhi 

minat berwirausaha dengan yang menjawab Ya sebanyak 70% yang 

menjawab Ragu-Ragu 27.5% dan yang menjawab Tidak 2.5%.  
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d. Hobby  

Tabel 3.8 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Indikator Hobby Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 24 60 

Ragu-Ragu 2 5 

Tidak 14 35 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

Hobby yang mempengaruhi minat berwirausaha dan  yang menjawab Ya 

sebanyak 60% yang menjawab Ragu-Ragu 5% dan yang menjawab Tidak 

35%. Pertanyaan ini memiliki kategori yang tinggi, hal ini dikarenakan hobby 

juga mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa.  

e. Kepuasan Pribadi 

Tabel 3.9 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Kepuasan Pribadi Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 9 22.5 

Ragu-Ragu  8 20 

Tidak 23 57.5 

JUMLAH  55 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

Kepuasan pribadi yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang 

menjawab Ya sebanyak 22.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 20% dan yang 

menjawab Tidak 57.5%. kuesioner ini dikategorikan sedang. 

2. Variabel sosiological (X2) 

faktor Sosiological adalah hal-hal yang menyangkut  masalah  hubungan 

dengan  keluarga (family) dan  hubungan  sosial  lainya. 

a. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga 
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Tabel 3.10 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Tanggung Jawab Terhadap 

Keluarga  Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif 
Jawaban 

Frekuensi Persentase 
% 

Ya 2 5 

Ragu-Ragu 0 0 

Tidak 38 95 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan  tentang 

tanggung jawab terhadap keluarga yang mempengaruhi minat 

berwirausaha dan yang menjawab Ya sebanyak 5%, yang menjawab Ragu-

Ragu 0% dan yang menjawab Tidak 95%. Pertanyaan ini memiliki kategori 

yang rendah karena menunjukkan mayoritas mahasiswa tidak dipengaruhi 

oleh tanggung jawab terhadap keluarga dalam berwirausaha. 

 

 

b. Orangtua 
 

Tabel 3.11 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Orangtua Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 8 20 

Ragu-Ragu 2 5 

Tidak 30 75 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang menjawab Ya 

sebanyak 20%, yang menjawab Ragu-Ragu 5% dan yang menjawab Tidak 

75%. Pertanyaan ini memiliki kategori yang rendah. Hal ini membuktikan  

bahwa mahasiswa yang berwirausaha tidak dipengaruhi oleh orangtua. 

c. Teman 

Tabel 3.12 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Teman Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 
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Ya 24 60 

Ragu-Ragu 6 15 

Tidak 10 
 

25 
JUMLAH  40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang 

teman yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang menjawab Ya 

sebanyak 60%, yang menjawab Ragu-Ragu 15% dan yang menjawab 

Tidak 25%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi karena menunjukkan 

mayoritas mahasiswa berminat untuk berwirausaha dipengaruhi oleh 

teman. 

d. Pengusaha Yang Diidolakan 

Tabel 3.13 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pengusaha Yang Diidolakan  Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 12 30 

Ragu-Ragu 0 0 

Tidak 28 70 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

pengusaha yang diidolakan yang mempengaruhi minat berwirausaha, 

dan  yang menjawab Ya sebanyak 30% yang menjawab Ragu-Ragu 0% 

dan yang menjawab Tidak 70%. Hal ini menunjukkan indikator ini tidak 

mempengaruhi minat berwirausaha responden. 

3. Variabel  Environmental (X3) 

Faktor Environmental adalah hal-hal yang menyangkut  hubungan  

dengan lingkungan. 

 

a. Peluang 

Tabel 3.14 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Peluang  Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 



84 

 

Ya 23 57.5 

Ragu-Ragu 6 15 

Tidak 11 27.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang 

peluang yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang menjawab Ya 

sebanyak 57.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 15% dan yang menjawab Tidak 

27.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan sedang karena menunjukkan 

mahasiswa berminat untuk berwirausaha dipengaruhi oleh peluang 

b. Pesaing  

Tabel 3.15 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Pesaing Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 26 65 

Ragu-Ragu 4 10 

Tidak 10 25 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang pesaing 

yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang menjawab Ya sebanyak 

65%, yang menjawab Ragu-Ragu 10% dan yang menjawab Tidak 25%. 

kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi karena menunjukkan mayoritas 

mahasiswa berminat untuk berwirausaha dipengaruhi oleh pesaing. 

c. Keadaan  

Tabel 3.16 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Keadaan Yang Mempengaruhi 

Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 7 17.5 

Ragu-Ragu 10 25 

Tidak 23 57.5 

JUMLAH  40    100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang 

keadaan yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang menjawab Ya 
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sebanyak 17.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 25% dan yang menjawab Tidak 

57.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan rendah karena menunjukkan 

mayoritas mahasiswa berminat untuk berwirausaha tidak dipengaruhi oleh 

keadaan. 

 

 

 

 

 

d. Sumber Daya 

Tabel 3.17 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Sumber Daya Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 27 67.5 

Ragu-Ragu 6 15 

Tidak 7 17.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang 

sumber daya yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang menjawab 

Ya sebanyak 67.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 15% dan yang menjawab 

Tidak 17.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi karena menunjukkan 

mayoritas mahasiswa berminat untuk berwirausaha dipengaruhi oleh 

sumber daya. 

e. Kebijakan Pemerintah   

Tabel 3.18 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Kebijakan Pemerintah  Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 8 20 

Ragu-Ragu 3 7.5 

Tidak 29 72.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, kuesioner  tentang 

kebijakan pemerintah yang mempengaruhi minat berwirausaha dan yang 
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menjawab Ya sebanyak 20%, yang menjawab Ragu-Ragu 7.5% dan yang 

menjawab Tidak 72.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi karena 

menunjukkan mayoritas mahasiswa berminat untuk berwirausaha tidak 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. 

4. Variabel Minat Berwirausaha (Y) 

Minat wirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk 

bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian 

untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan 

risiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta 

mengembangkan usaha yang diciptakannya. 

a. Penuh Percaya Diri   

Tabel 3.19 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Penuh Percaya Diri  Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 25 62.5 

Ragu-Ragu 7 17.5 

Tidak 8 20 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

penuh percaya diri yakni indikator minat berwirausaha dan yang 

menjawab Ya sebanyak 62.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 17.5% dan yang 

menjawab Tidak 20%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi, karena 

menunjukkan mahasiswa penuh percaya diri dalam berwirausaha. 

b. Memiliki Inisiatif   

Tabel 3.20 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Memiliki Inisiatif  Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 26 65 

Ragu-Ragu 7 17.5 

Tidak 7 17.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

memiliki inisisatif yakni indikator minat berwirausaha dan yang menjawab 

Ya sebanyak 65%, yang menjawab Ragu-Ragu 17.5% dan yang menjawab 

Tidak 17.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi, karena 

menunjukkan mahasiswa berinisiatif sendiri dalam berwirausaha. 

c. Berani Mengambil Risiko   

Tabel 3.21 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Berani Mengambil Risiko  Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 25 62.5 

Ragu-Ragu 5 12.5 

Tidak 10 25 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

berani mengambil risiko yakni indikator minat berwirausaha dan yang 

menjawab Ya sebanyak 62.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 12.5% dan 

yang menjawab Tidak 25%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi, 

karena menunjukkan mahasiswa berani mengambil risiko dalam 

berwirausaha. 

d. Memiliki Motif Berprestasi 

Tabel 3.22 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Memiliki Motif Berprestasi Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase 
% 

Ya 33 82.5 

Ragu-Ragu 7 17.5 

Tidak 0 0 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan  tentang 

memiliki motif berprestasi yakni indikator minat berwirausaha dan yang 

menjawab Ya sebanyak 82.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 17.5% dan 

yang menjawab Tidak 0%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi, 

karena menunjukkan mahasiswa memiliki motif berprestasi  dalam 

berwirausaha 
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e. Faktor Memiliki Keinginan Menjadi Wirausahawan 

Tabel 3.23 
Distribusi Jawaban Responden Tentang Memiliki Keinginan Yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

 
Alternatif Jawaban 

Frekuensi Persentase 
% 

Ya 31 77.5 

Ragu-Ragu 8 20 

Tidak 1 2.5 

JUMLAH  40 100 
Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, pertanyaan tentang 

memiliki motif berprestasi yakni indikator minat berwirausaha dan yang 

menjawab Ya sebanyak 77.5%, yang menjawab Ragu-Ragu 20% dan yang 

menjawab Tidak 2.5%. kuesioner ini dapat dikategorikan tinggi, karena 

menunjukkan mahasiswa memiliki keinginan untuk terus menjadi 

wirausahawan dalam masa yang akan datang. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2013 

Data yang akan diolah dalam analisis data ini adalah data primer, berupa 

jawaban kuesioner dari responden sebagai anggota sampel mahasiswa yang telah 

mendapatkan mata kuliah kewirausahaan dan sedang atau pernah berwirausaha 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013. 

Kuesioner ini masing-masing berjumlah 19 item pertanyaan. Pertanyaan tersebut 

mempunyai alternatif jawaban sebanyak 3 alternatif, sehingga kuesioner ini 

bersifat terbatas, artinya responden diminta menjawab dengan memilih jawaban 

yang telah tersedia saja. Langkah selanjutnya yaitu penulis akan 

mengintepretasikan hasil jawaban sesuai dengan item-item kuesioner yang telah 

diajukan kepada para responden serta diambil kesimpulan. Pengolahan dan 

penganalisisan data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Personal  

Faktor personal adalah menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang yang 

mempengaruhi minat berwirausaha, dengan menggunakan indikator dan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Personal (X1) 

No

. 
Indikator  

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Ragu-Ragu Tidak 

N % N % N % N % 

1.  Kebebasan 18 45 8 20 14 35 40 100 

2.  

Ingin 
Memperoleh 
Laba/Uang 

36 90 2 5 2 5 40 100 

3.  Kesenangan 28 70 11 27.5 1 2.5 40 100 

4.  Hobby  24 60 2 5 14 35 40 100 

5.  
Tantangan 
Pribadi  

9 22.5 8 20 23 57.5 40 100 
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Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas pertanyaan tentang indikator untuk faktor personal, 

dapat terlihat bahwa mahasiswa yang berwirausaha dipengaruhi oleh  

keinginan memperoleh laba/uang, kesenangan, hobby. Dan dominan 

dipengaruhi oleh keinginan memperoleh laba dengan presentase 90% 

menjawab iya, dan tidak banyak dipengaruhi oleh tantangan pribadi dengan 

presentase 22.5.% Hal ini sesuai oleh hasil wawancara dengan salah  satu 

responden sebagai berikut: 

Rosa gustina mengatakan “saya dari awal berkuliah saya sudah 

berjualan pulsa elektrik berbagai operator dan jenis, saya merasa senang 

menjalani usaha ini karena sangat menguntungkan dan tidak mengganggu 

waktu saya untuk berkuliah”.64 

 

Jadi dari data di atas dapat terlihat bahwa faktor personal mempengaruhi 

minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung angkatan 2013 dengan didukung oleh hasil penelitian di Inggris 

dalam buku Bukhari Alma65 menyatakan bahwa minat sesesorang membuka 

usaha atau bisnis adalah ingin memperoleh kebebasan dengan berbisnis 

sendiri, hanya 18% menyatakan ingin meemperoleh uang dan 10% lainnya 

menyatakan bahwa membuka usaha bisnis untuk kesenangan, hobby, dan 

tantangan atau kepuasan pribadi. 

2.  Faktor Sosiological 

Faktor Sosiological adalah hal-hal yang menyangkut  masalah  hubungan 

dengan  keluarga (family) dan  hubungan  sosial  lainya yang mempengaruhi 

minat berwirausaha, dengan menggunakan indikator dan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sosiological 

No

. 
Indikator 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Ragu-Ragu Tidak 

N % N % N % N % 

1.  

Tanggung Jawab 
Terhadap 
Keluarga 

2 5 0 0 38 95 40 100 

2.  Orang Tua 8 20 2 5 30 75 40 100 

3.  Teman 24 60 6 15 10 25 40 100 

                                                             
64 Rosa gustina, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 18 april 2017 

65 Buchari alma, kewiraushaan untuk mahasiswa dan umum, cet 21 (bandung: 

alfabeta, 2016), h, 24 
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4.  
Pengusaha Yang 
Diidolakan 

12 30 0 0 28 70 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas pertanyaan tentang indikator untuk faktor 

sosiological dapat terlihat bahwa mahasiswa yang berwirausaha dominan 

dipengaruhi oleh teman dengan presentase 60% menjawab iya, dan tidak 

banyak dipengaruhi oleh tanggung jawab terhadap keluarga dengan 

presentase 5%. 

Menurut hasil wawancara juga mahasiswa yang berwirausaha 

dipengaruhi oleh teman dan tidak dipengaruhi oleh tanggungjawab keluarga. 

Seperti pernyataan berikut ini: 

Novitri eka yunita menyatakan bahwa “saya berjualan juga 
dikarenakan pengaruh teman-teman saya yang mendukung dan mengajak 
saya untuk bejualan dan memunculkan ide untuk berjualan dan saya 
menjalaninya bukan semata-mata untuk menghidupi keluarga saya tetapi 
hanya untuk belajar dan menambah uang saku saya sendiri ”66 

Jadi dari data di atas dapat terlihat bahwa faktor sosiological yang 

terdiri dari indikator teman mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013 

dengan didukung oleh teori yang menyebutkan bahwa hubungan sosial biasanya 

dalam bentuk orang tua dengan anak, saudara, teman-teman dan pengusaha 

yang di idolakannya
67

.  

 

 

 

3. Faktor Environmental 

Faktor Environmental adalah hal-hal yang menyangkut  hubungan  dengan 

lingkungan yang mempengaruhi minat berwirausaha, dengan menggunakan 

indikator dan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Enviromental 

No. Pertanyaan 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Ragu-Ragu Tidak 

N % N % N % N % 

1.  Peluang  23 57.5 6 15 11 27.5 40 100 

2.  Pesaing  26 65 4 10 10 25 40 100 

                                                             
66 Novitri Eka Yunita, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 23 April 2017 

67 Buchari Alma, Op.Cit 
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3.  Keadaan 7 17.5 10 25 23 57.5 40 100 

4.  
Sumber Daya 
Yang Ada  

27 67.5 6 15 7 17.5 40 100 

5.  

Adanya 
Kebijkan 
Pemerintah  

8 20 3 7.5 29 72.5 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas pertanyaan tentang indikator untuk faktor 

enviromental dapat terlihat bahwa mahasiswa yang berwirausaha didasari 

oleh sumber daya, pesaing, dan peluang, tetapi didominasi oleh indikator 

sumberdaya dengan presentase 67.5% menjawab iya dan tidak banyak 

dipengaruhi oleh keadaan dengan presentase 17.5%. Hal ini sesuai oleh hasil 

wawancara dengan salah  satu responden sebagai berikut: 

Suci amalia menyatakan: “saya sekarang ini menjalani usaha dengan 
berjualan aneka bucket snack dan bunga, saya memilih berjualan itu  
dikarenakan saya melihat sumber daya nya mudah didapatkan dan  banyak 
mahasiswa akhir yang akan membutuhkan dan mencari bucket seperti yang 
saya jual, dikarenakan banyak diantara mereka yang akan berikan kepada 
teman-temanya sebagai hadiah” 68 

 
Jadi dari data di atas dapat diketahui bahwa faktor enviromental yang 

terdiri dari sumberdaya dan pesaing yang mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2013 dengan didukung oleh penelitian yang disebutkan dalam buku 

Buchari Alma bahwa di beberapa lokasi yang terdapat wirausaha, seperti di 

daerah Silicon Valley di Amerika Serikat dimana dijumpai banyak pengusaha-

pengusaha besar, di daerah tersebut juga banyak di jumpai kegiatan wirausaha 

membeli dan menjual barang, pergudangan, transportasi, perbankan dan 

berbagai kegiatan bisnis lainnya. Suasana semacam ini sangat berpengaruh 

kepada masyarakat untuk menumbuhkan minat berwirausaha.
69

 

Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa ada tiga faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahaiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam angkatan 2013 adalah faktor personal terdiri dari keinginan memperoleh 

laba, kesenangan dan hobby. Dan faktor sociological yang terdiri dari teman. 

Dan faktor environmental yang terdiri dari peluang, pesaing dan sumber daya. 

 

                                                             
68 Suci amalia, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 22 April 2017 

69 Longnecker, j, carlos, w . & petty, w, j. kewiraushaan manajemen usaha kecil, 

terjemahan Thomson learning, (Jakarta: salmeba empat, 2001), h, 25 
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Sedangkan minat wirausaha di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan lampung angkatan 2013 dapat dilihat sebagai 

berikut:  

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Minat Berwirausaha  

No Indikator 

Jawaban Responden 
Jumlah 

Ya Ragu-Ragu Tidak 

N % N % N % N % 

1.  
Penuh Percaya 
Diri  

25 62.5 7 17.5 8 20 40 100 

2.  
Berinisiatif 
Sendiri  

26 65 7 17.5 7 17.5 40 100 

3.  
Berani 
Mengambil Risiko 

25 62.5 5 12.5 10 25 40 100 

4.  
Memiliki Motif 
Berprestasi 

33 82.5 7 17.5 0 0 40 100 

5.  

Ingin Menjadi 
Pengusaha/ 
Berwirausaha Di 
Masa Depan 

31 77.5 8 20 1 2.5 40 100 

Sumber: Data Primer Diolah Pada Tahun 2017 

Dari tabel di atas pertanyaan tentang minat berwirausaha dapat 

terlihat bahwa mahasiswa dapat dikategorikan sangat berminat dalam 

berwirausaha, karena terbukti dengan mayoritas jawaban responden  

menyatakan bahwa mereka memiliki motif berprestasi dan ingin berwirausaha 

di masa depan dengan presentase 82.5% dan 77.5% responden menjawab iya. 

Dan diikuti oleh indikator penuh percaya diri, berinisiatif sendiri, berani 

mengambil risiko dengan presentase 62.5%, 65% dan 62% responden 

menjawab iya.  

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi minat wirausaha bagi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013 dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

Dari pembahasan di atas telah dikatahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat berwirausaha mahasiswa terdapat tiga faktor yakni sebagai berikut: 

1. Faktor Personal, dengan terdiri dari keinginan memperoleh laba, kesenangan 

dan hobby. Faktor personal ini adalah faktor yang menyangkut aspek-aspek 

kepribadian seseorang yang mempengaruhi mahasiswa dalam berwirausaha. 
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bagi seorang muslim berwirausaha untuk mendapatkan laba adalah hal yang 

sangat wajar, karena pada hakikatnya manusia bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, di samping itu Islam juga mengajarkan bahwa manusia 

dituntut agar tidak hanya mementingkan atau mengutamakan kehidupan di 

akhirat saja tetapi juga kehidupan di dunia sebagai jembatan untuk kehidupan 

kekal di akhirat juga harus diutamakan, oleh karena itu Islam memerintahkan 

untuk berada ditengah-tengah antara keduanya, maksudnya jangan sampai 

manusia melalaikan ibadah kepada Allah karena sibuk mencari harta saja, tetapi 

berusahalah mencari rezeki Allah dan selalu dekat kepada Allah SWT dan 

mendapatkan berkah rezeki-Nya.  

Dikarenakan bekerja dengan ikhlas hati senang juga adalah suatu bentuk 

ibadah kepada Allah. Jadi, dengan bekerja menghasilkan materi duniawi juga 

bekerja dengan penuh kesenangan dan keikhlasan untuk mendapatkan pahala 

sebagai bekal di akhirat. Seperti dinyatakan dalam QS. Al-Qashash:77 berikut: 

                       

                      

        

Artinya: “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qashash:77) 

 
Ayat tersebut mengandung arti keseimbangan hidup di dunia sebagai 

bekal untuk hidup kekal di akhirat. Jadi, mahasiswa yang berwirausaha 

dipengaruhi oleh faktor ini telah sejalan dengan kesimbangan hidup dalam 

ajaran Islam. 
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2. Faktor sociological, dengan terdiri dari teman yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa. Faktor ini adalah faktor yang menyangkut masalah 

hubungan dengan keluarga dan hubungan sosial lainnya. Dalam Islam 

hubungan yang saling mempengaruhi adalah sesuatu yang baik apabila 

hubungan-hubungan tersebut memberikan dampak yang positif. ini sejalan 

dengan Q.S Azukhruf ayat 67 sbb: 

                    

Artinya: “teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi 
sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Azukhruf :67) 
 

Sesuai ayat ini, Allah SWT mengingatkan hanya pertemanan yang 

berdasarkan ketaqwaan yang tidak memiliki akhir buruk dan  menyebutkan 

bahwa pertemanan yang baik menurut Islam adalah pertemanan yang saling 

memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan melihat hal 

tersebut jelas bahwa apabila mahasiswa berwirausaha dipengaruhi oleh teman-

temannya maka  telah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam mengenai hal 

tersebut. 

3. Faktor environmental, dengan terdiri dari pesaing, peluang dan sumberdaya. 

Faktor ini adalah hal-hal yang menyangkut hubungan dengan lingkungan di 

sekitar. Yakni apapun yang ada di muka bumi dapat dimanfaatkan untuk 

dijadikan peluang dan sumberdaya mahasiswa yang berwirausaha. Sejalan 

dengan Q.S Al-A’raaf ayat 10:  
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Arinya: “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi 
dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat 
sedikitlah kamu bersyukur”.(Q.S Al-A’raaf: 10) 

 
Dalam ayat ini  dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan bumi sebagai 

sumber kehidupan dan agar manusia bisa memanfaatkan sumber daya yang 

ada. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebenarnya banyak sekali potensi alam 

yang bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha. Dengan melihat hal tersebut 

jelas bahwa apabila mahasiswa berwirausaha dipengaruhi oleh sumber daya 

dan peluang maka telah sesuai dengan yang Islam ajarkan. Tidak hanya itu hal 

lain yang harus diperhatikan juga adalah dengan memanfaatkan sumber daya 

peluang yang ada juga harus dengan tanggungjawab penuh terhadap yang 

maha menciptakan dunia dengan segala isinya yakni Allah SWT, memanfaatkan 

sumberdaya juga harus ada batas-batasan yang harus dipenuhi sebagai 

tanggungjawab manusia sebagi khalifah di muka bumi. 

Dari semua penjelasan di atas dapat diketahui bahwa faktor personal, 

sociological dan environmental dalam mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa akan searah dan sejalan dengan ajaran ekonomi Islam bahwa 

segala apa yang diharapkan dalam berwirausaha akan bernilai apabila berniat 

mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari berkah 

Allah dengan senang dan ikhlas dalam bekerja, maka manfaat keduanya pun 

akan didapat. Selain itu juga berlaku sebagai khalifah maka memanfaatkan dan 

menjaga sumberdaya dan berbagi dengan sesama juga sebagai bentuk 

tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka kesimpulan dari penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Terdapat faktor personal, yang terdiri dari keinginan memperoleh laba/uang, 

kesenangan dan hobby. Faktor sociological terdiri dari teman dan faktor 

environmental yang terdiri dari sumberdaya, peluang dan pesaing yang 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam angkatan 2013. 

2. Dalam perspektif ekonomi Islam faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa bahwa segala apa yang diharapkan dalam 

berwirausaha akan bernilai baik apabila berniat mencari keuntungan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dan mencari berkah Allah dengan senang dan 

ikhlas dalam bekerja, maka manfaat keduanya pun akan didapat. Selain itu juga 

berlaku sebagai khalifah maka memanfaatkan dan menjaga sumberdaya dan 

berbagi dengan sesama juga sebagai bentuk tanggungjawab manusia terhadap 

Allah SWT.  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian maka dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 
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Dilihat dari indikator yang berkategori rendah yakni tantangan pribadi, 

tanggungjawab terhadap keluarga dan keadaan yang memaksa. Dapat di 

dorong dengan menumbuhkan jiwa berjuang setiap individu dengan mencari 

pelatihan atau mencari pengalaman tentang wirausaha di lingkungan sekitar 

ataupun lembaga-lembaga lainnya dan bukalah jaringan seluas-luasnya dengan 

teman untuk memudahkan dan membantu  dalam kelancaran wirausaha. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk mencari ruang lingkup 

populasi yang berbeda dan lebih luas dari populasi dalam penelitian ini. Sampel 

penelitian diperluas, dengan demikian penelitian yang mendatang dapat semakin 

memberikan hasil dan gambaran yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa dalam perspektif ekonomi 

Islam. 
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