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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk 

menghindari kesalahpahaman, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

beberapa istilah dalam skripsi ini. Adanya pembatasan terhadap arti kalimat 

dalam skripsi ini dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna 

yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah, “Analisis Peran Media Sosial 

Instagram terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa dalam Perspektif 

Ekonomi Islam” 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
  

2. Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan.
2
 

3. Media sosial adalah media yang melibatkan penggunanya dalam 

menghasilkan konten berupa pesan, gambar, audio, dan video yang 

disampaikan melalui perantara piranti Web 2.0
3
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4. Instagram merupakan komunitas yang berfungsi untuk mengabadikan dan 

membagikan momen-momen dalam hidup seseorang kepada dunia.
4
 

5. Minat (interest) adalah suatu sikap yang berlangsung terus menerus yang 

memerlukan perhatian seseorang, sehingga membuat dirinya jadi selektif 

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.
5
 

6. Wirausaha  adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk 

membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani di sini adalah 

mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha 

tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.
6
 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah 

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
7
 

Menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi Islam adalah sebuah ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi 

Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan 
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empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma‟ 

dan Qiyas.
8
 

Berdasarkan dari penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa 

yang dimaksud dari judul ini adalah suatu penelitian ilmiah dengan berlandaskan 

Al-Quran, As-Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas tentang kegiatan ekonomi mengenai 

peran media sosial instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa dalam 

perspektif ekonomi Islam. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Peran Media Sosial terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam” yaitu sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

a. Media Sosial adalah media yang melibatkan penggunanya dalam 

menghasilkan konten berupa pesan, gambar, audio, dan video. Salah 

satu media sosial yang cukup banyak penggunanya adalah instagram. 

Penggunaan instagram saat ini sudah mengalami pergeseran 

pemanfaatan di mana masyarakat mulai memanfaatkan instagram 

sebagai sarana untuk berbisnis online. Mahasiswa yang merupakan 

bagian dari masyarakat pun tidak luput dari adanya perkembangan 

teknologi internet tersebut. Adanya media sosial instagram bisa menjadi 
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peluang bagi mahasiwa untuk menggali potensi kewirausahaannya untuk 

berbisnis online di era digital seperti sekarang ini. Mahasiswa yang 

berlabel Agent of Change sudah saatnya untuk tidak lagi hanya berpikir 

bagaimana mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Tetapi bagaimana agar 

setelah lulus mampu membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha. 

Mengingat kewirausahaan dapat dikatakan merupakan salah satu faktor 

penentu bagi kemajuan suatu negara. 

b. Dalam ekonomi Islam semua aspek ekonomi telah diatur berlandaskan 

Al-Quran dan Al-Hadist, diantaranya berkaitan dengan kewirausahaan. 

Bagaimana ayat-ayat Al-Quran telah mengatur berwirausaha yang sesuai 

dengan petunjuk Allah dan hadist-hadist yang menunjukkan karakter 

seorang Nabi Muhammad SAW dari salah satu sisi hidup beliau sebagai 

seorang pedagang. Di mana pada intinya adalah mencapai tujuan hidup 

berupa maslahah
9
 dan falah.

10
 

2. Secara Subjektif 

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Ekonomi 

Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan 

dengan kewirausahaan. 
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b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 

literatur di perpustakaan ataupun sumber lainnya seperti buku, jurnal, 

artikel dan data yang diperlukan. 

c. Penulis melakukan penelitian terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014. Karena 

berdasarkan pengamatan, mahasiswa belum mengoptimalkan media 

sosial khususunya instagram sebagai sarana menggali potensi 

kewirausahan untuk berbisnis online. Harapan penulis setelah ini adalah 

terbukanya pemikiran mahasiswa untuk mulai berwirausaha dan 

mandiri. 

C. Latar Belakang Masalah 

Terjadinya globalisasi yang didorong oleh perkembangan teknologi saat ini 

memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hidup. Seperti perkembangan di 

bidang komputer dan internet.
11

 Menurut Kotler dan Armstrong, internet 

merupakan jaringan komputer global yang luas dan berkembang tanpa 

pengelolaan atau kepimilikan sentral.
12

 

Media sosial merupakan perkembangan dari adanya inovasi kreatif yang 

bersumber dari adanya internet. Menurut Turban, media sosial adalah media 

yang melibatkan penggunanya dalam menghasilkan konten berupa pesan, 
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gambar, audio, dan video yang disampaikan melalui perantara piranti Web 2.0.
13

 

Menurut Antony Mayfield, terdapat 6 (enam) jenis media sosial yakni, social 

network, blogs, wikis, podcasts, forum dan content communities.
14

 

Beberapa media sosial jenis social network yang paling digemari di 

antaranya adalah Facebook, Instagram, Snapchat, dan Twitter. Chief of Strategy 

Socialbakers Moses Velasco secara khusus membagikan pandangannya tentang 

bagaimana tren media sosial yang ada saat ini. Moses melihat bahwa generasi Y 

kini lebih menyukai konten visual ketimbang teks. Pergeseran konsumsi konten 

tersebut ditunjukkan dengan menyuguhkan data tentang tren engagement di 

Twitter yang cenderung terus menurun.
15
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Pada grafik tren penggunaan twitter di atas, terlihat bahwa pergeseran 

konsumsi konten berakibat pada penurunan rata-rata jumlah tweet dan interaksi 

pada twitter. Dalam satu tahun, terlihat penurunan jumlah rata-rata cuitan 

mencapai 50%. Adapun rata-rata jumlah interaksi pun mengalami hal yang sama 

dengan penurunan mencapai 50% dari tahun sebelumnya. Meskipun pada bulan 

Agustus terlihat adanya peningkatan sekitar 10%, namun tren tersebut tidak 

bertahan lama dengan kembali mengalami penurunan pada bulan September 

hingga bulan Januari. 

Ketika pengguna harian Snapchat tumbuh sebesar 2,13 persen pada kuartal 

satu 2018 dan Facebook sebesar 3,14 persen, Instagram lari kencang dengan 

pertumbuhan pengguna harian sebesar 5 persen per kuartalnya.
16

 Dari paparan 

data tersebut, terlihat bahwa Instagram merupakan media sosial yang paling 

digemari saat ini. Dengan fitur yang menarik dan konten visual yang membuat 

betah penggunanya, Instagram sanggup mengalahkan pertumbuhan pengguna 

harian media sosial lainnya.  

Instagram merupakan komunitas yang berfungsi untuk mengabadikan dan 

membagikan momen-momen dalam hidup seseorang kepada dunia. Saat ini 
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instagram mengklaim telah memiliki 1 miliar pengguna aktif.
17

 Dari 1 miliar 

total pengguna aktif global instagram saat ini, lebih dari 45 juta di antaranya 

berasal dari Indonesia. Dengan demikian, negara Indonesia menjadi komunitas 

terbesar Instagram di Asia Pasifik
18

. Ketika awal berdiri 6 Oktober 2010 lalu, 

instagram merupakan media sosial yang fokus untuk berbagi foto. Namun kini 

mereka telah merambah fitur baru misalnya memungkinkan pengguna berbagi 

video di IGTV ataupun berbagi konten yang hilang dalam 24 jam lewat 

Instagram Stories.
19

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Noning Verawati, penggunaan 

instagram saat ini bukan lagi hanya untuk sekedar memamerkan foto-foto atau 

membagikan foto selfie saja tetapi sudah mengalami pergeseran pemanfaatan 

bagi sejumlah orang. Masyarakat mulai memanfaatkan instagram untuk 

melakukan bisnis secara online selain melalui jejaring yang lain yang sudah 

terlebih dulu digunakan seperti facebook dan twitter. Kecanggihan dan 

kemudahan instagram berhasil mewujudkan permintaan pasar pada umumnya 

yaitu, aplikasi ringan dan fitur-fitur menarik yang ditawarkan kepada para 

penggunanya. Fitur-fitur tersebut mampu menarik pelaku bisnis untuk bisa 
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mengelola bisnis online secara mudah.
20

 Sri Widowati, Country Director 

Facebook Indonesia, mengatakan sejauh ini terdapat 80 juta pengguna Instagram 

yang mengikuti akun bisnis.
21

 Adanya sosial media instagram bisa menjadi 

peluang bagi mahasiswa untuk menggali potensi kewirausahaannya untuk 

berbisnis online. 

Kewirausahaan adalah proses pencarian peluang bisnis dengan berbagai 

kondisi risiko.
22

 Kewirausahaan dapat dikatakan merupakan salah satu faktor 

penentu bagi kemajuan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika 

negara memiliki banyak wirausaha.
23

 Berdasarkan kriteria pengukuran 

kewirausahaan PBB, suatu negara akan berkembang secara ideal jika 

wirausahanya sudah mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Wirausaha yang 

dimaksud sebagaimana diungkapkan Mc Clelland adalah wirausaha dengan 

kriteria memiliki kemampuan berinovasi.
24

 Sedangkan menurut Bank Dunia, 
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(Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2010), h. 70 



10 
 

syarat untuk menjadi negara yang maju minimal 4 persen warganya 

berwirausaha.
25

 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, rasio wirausaha 

Indonesia adalah 3,10% dari jumlah penduduk, yakni sebanyak 225 juta orang. 

Angka tersebut masih berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia, 

Thailand dan Singapura. Rasio Malaysia sudah berada di angka 5% dan Thailand 

4%.
26

 Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Anak Agung Gede 

Ngurah Puspayoga mengimbau kepada para pelaku usaha agar dapat 

meningkatkan penjualannya dengan cara online.
27

 Menurut Alexander Lukman, 

terdapat tiga pilar yang menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan jumlah 

bisnis di Indonesia, yakni ketersediaan marketplace, dukungan pembiayaan, dan 

pengelolaan logistik. Saat ini, yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah akses 

yang mudah untuk memperoleh barang. Era digital seharusnya dapat membantu 

menyelesaikan masalah ini.
28
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Sudah bukan rahasia lagi bahwa tanpa krisis keuangan global Indonesia 

sebenarnya sudah dihadapkan pada ancaman dari pengangguran terdidik. Fakta 

ini menuntut para lulusan Perguruan Tinggi (PT) membekali diri dengan ilmu 

untuk menciptakan lapangan kerja. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu 

kewirausahaan. Dengan ilmu kewirausahaan ini tercipta mindset di dalam diri 

para lulusan PT untuk tidak hanya berorientasi pada mencari kerja saja, tetapi 

menyadarkan bahwa ada pilihan menarik lainnya selain mencari kerja, yaitu 

menciptakan lapangan kerja.
29

 

Tabel 1.1 

Persentase Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tingkat Pendidikan Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

2015 2016 2017 

Tidak Pernah Sekolah 1.25 1.46 1.63 

Sekolah Dasar 3.94 3.88 3.61 

Sekolah Menengah 11.16 9.63 9.48 

Sekolah Tinggi 6.68 5.15 5.57 

Sumber: www.bps.go.id 

Bambang Sad Kurnianto dan Sulistya Ika Putra dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa perguruan tinggi memainkan peranan fungsional dalam 

mempromosikan pendidikan kewirausahaan karena perguruan tinggi dianggap 

sebagai lembaga yang ideal dalam membentuk budaya dan aspirasi 

kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Sudah semestinya perguruan tinggi 

                                                           
29

 Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 25 
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menempatkan diri mereka sebagai pusat kewirausahaan dengan berkontribusi 

dalam memelihara sebuah lingkungan kewirausahaan yang menggabungkan 

faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pengembangan kewirausahaan. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah salah satu perguruan 

tinggi yang membekali para mahasiswanya untuk menjadi wirausaha. Khususnya 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 yang telah 

mendapatkan mata kuliah Kewirausahaan. Berbagai aktifitas telah dilakukan 

pada mata kuliah ini, mulai dari teori hingga praktek kewirausahaan di lapangan 

yang diharapkan dapat menekan angka pengangguran terdidik di Indonesia. 

Mahasiswa sebagai intelektual muda tentu sudah tidak asing lagi dengan 

adanya media sosial, khususnya instagram. Dengan memadainya fasilitas yang 

disediakan oleh pihak universitas dalam mengakses intenet. Seperti adanya 

hotspot area atau wifi di masing-masing unit gedung. Tentu hal tersebut dapat 

menunjang mahasiswa untuk berwirausaha secara online. 

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014 dengan sampel 

berjumlah 85 responden dari 592 populasi, sebanyak 25 responden (29%) sudah 

menggunakan Instagram sebagai media  untuk berwirausaha online. 

Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah SWT bukan saja 

berkarakter menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Komprehensif 
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berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) 

maupun sosial (muamalah) Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan 

keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-nya. Adapun muamalah 

diturunkan sebagai aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Universal 

bermakna syariah Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sampai hari 

akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah.
30

 

Kewirausahaan dalam Islam termasuk dalam ranah muamalah. Islam 

memandang kewirausahaan sebagai suatu perniagaan yang bersifat peralihan hak 

milik produk dan jasa yang bermanfaat dari satu pihak kepada pihak lain melalui 

jual beli yang diikuti penggantian niat dengan alat pembayaran yang sah, diikuti 

dengan ucapan ijab kabul menurut sunnatullah dan sunnatulrasul. Pengertian 

tersebut mengandung makna bahwa transaksi jual beli yang dilakukan adalah 

secara sah, baik, berdasarkan tuntunan agama dan adil.
31

 

Secara implisit, Allah SWT menganjurkan kewirausahaan selagi dilakukan 

atas dasar rela sama rela, tidak merugikan orang lain dan tidak juga dengan jalan 

yang dilarang. Dalam Surat An-Nisa: 29 Allah SWT berfirman: 

                          

                         

                                                           
30

 Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.4 
31

 Farid, Kewirausahaan Syariah, (Depok: Kencana, 2017), h.13 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan 

yang dilakukan dengan – asas – rela sama rela di anatara kamu; dan janganlah 

kamu membunuh dirimu sendiri; karena, sesungguhnya Allah itu Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)
32

 

Ayat ke-29 dari surat an-Nisa di atas membolehkan orang-orang beriman 

untuk melakukan usaha ekonomi (berwirausaha) dengan cara-cara yang halal. 

Terutama melalui bentuk usaha ekonomi yang dilakukan atas dasar saling rela 

antara pihak yang melakukan transaksi, seperti jual-beli yang dihalalkan oleh 

Allah. Adapun yang dimaksud dengan cara-cara yang batil adalah cara-cara 

usaha ekonomi yang diharamkan agama, misalnya pratik ribawi, perjudian, 

penipuan, dan lain-lain.
33

 

Berwirausaha dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satu jalan 

berwirausaha yang minim modal dan risiko ialah dengan memanfaatkan media 

sosial instagram. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menangkap 

peluang ini mengingat di era digital saat ini semua sudah terkoneksi satu sama 

lain melalui media sosial. Sehingga diharapkan dengan meningkatnya minat 

berwirausaha, meningkat pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang, “Analisis Peran 

Media Sosial Instagram terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa dalam 

Perspektif Ekonomi Islam” 
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D. Rumusan Masalah 

1. Apakah peran media sosial instagram berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung? 

2. Bagaimana peran media sosial Instagram terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

dalam perspektif Ekonomi Islam? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah peran media sosial instagram berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung  

b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam tentang peran media sosial 

Instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

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 

peran media sosial instagram terhadap minat berwirausaha 
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mahasiswa dalam perspektif ekonomi Islam pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

3) Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai 

literatur ilmiah 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan 

masyarakat pada umumnya terkait dengan pemahaman terhadap 

kewirausahaan. Serta pandangan ekonomi Islam terhadap media sosial 

instagram dan perannya terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Sehingga masyarakat umum khususnya mahasiswa dapat menjadikan 

penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan guna beradaptasi 

terhadap perkembangan teknologi di era digital dan memanfaatkannya 

untuk menggali potensi kewirausahaan dengan berbisnis online. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Kewirausahaan 

1. Definisi Kewirausahaan 

Yuyun Wirasasmita menyatakan bahwa kewirausahaan dan wirausaha 

merupakan faktor produksi aktif yang dapat menggerakkan dan 

memanfaatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan 

teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui 

penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan 

masayarakat. 

Meredith menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha 

mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna 

memastikan kesuksesan.
34

 

Peter F. Drucker mengatakan bahwa kewirausahaan adalah 

kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
35
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 Yuyus Suryana dan Katib Bayu, Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan 

Sukses (Ed. 2), (Jakarta: Kencana, 2015), h. 25-28 
35
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Zimmerer mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan 

kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha).
36

 

Caarson dan Cromie menyatakan kewirausahaan merupakan 

gabungan dari kreativitas, inovasi, dan keberanian menghadapi risiko yang 

dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha 

baru.
37

 

Dengan demikian, bahwa kewirausahaan merupakan proses penciptaan 

sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang 

telah ada (inovasi) serta dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber 

daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi. Sehingga 

dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan 

kerja. Dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan nilai 

tambah bagi masyarakat. 

2. Karakteristik Wirausaha 

Akar kata karakter dapat dilacak dari kata Latin kharakter, kharassein, 

dan kharax, yang maknanya tools for marking, to engrave, dan pointed stake. 

Kata ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa Prancis caractere 

pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam bahasa Inggris menjadi 
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character, sebelum akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter. Karakter 

mengandung pengertian (1) suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, 

sehingga membuatnya menarik dan atraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) 

seseorang yang memiliki kepribadian yang eksentrik. 

Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa membangun karakter 

(character building) ialah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian 

rupa, sehingga “berbentuk” unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan 

dengan orang lain.
38

 Jadi karakter wirausaha adalah watak atau sifat kejiwaan 

yang dimiliki oleh seorang wirausahawan.  

Justin G. Longnecker mengatakan terdapat beberapa stereotip umum 

yang membentuk karakteristik wirausaha
39

: 

a. Kebutuhan akan keberhasilan 

David C. McClellnd menemukan korelasi positif antara kebutuhan 

akan keberhasilan dan aktivitas wirausaha. Menurut McCelland, orang 

yang telah menjadi wirausaha, rata-rata mempunyai tingkat kebutuhan 

keberhasilan yang lebih tinggi bila dibandingkan orang lain pada 

umumunya. 
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b. Keinginan untuk mengambil risiko 

McClelland menemukan bahwa orang-orang dengan kebutuhan 

yang tinggi akan keberhasilan juga memiliki kecenderungan untuk 

mengambil risiko yang moderat. Ini berarti mereka memilih situasi yang 

hasilnya nanti dapat dikendalikan oleh mereka. Hal ini berlawanan 

dengan situasi pertaruhan yang hasilnya hanya tergantung pada 

kesempatan yang ada. 

c. Percaya diri 

Orang yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri merasa dapat 

menjawab tantangan yang ada di depan mereka. Mereka mempunyai 

pemahaman atas segala jenis masalah yang mungkin muncul. Penelitian 

menunjukkan bahwa banyak wirausaha yang sukses adalah orang yang 

percaya pada dirinya sendiri, yang mengakui adanya masalah di dalam 

peluncuran perusahaan baru, tapi mempercayai kemampuan dirinya 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

d. Keinginan kuat untuk berbisnis 

Banyak wirausaha memperhatikan tingkat keingintahuannya yang 

dapat disebut sebagai keinginan kuat untuk berbisnis dengan tujuan 

apapun, menciptakan ketabahan, dan kemauan untuk bekerja keras. 
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Bygrave mengemukakan beberapa karakteristik dari wirausaha yang 

berhasil memiliki sifat-sifat sebagai berikut
40

: 

a. Impian (Dream) 

Seorang wirausaha mempunyai visi bagaimana keinginannya 

terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya termasuk kemampuan untuk 

mewujudkan impiannya. 

b. Ketegasan (Decisiveness) 

Seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat, 

membuat keputusan yang cepat dengan penuh perhitungan dan ini 

merupakan kunci dalam kesuksesan usahanya. 

c. Berbuat (Doers) 

Begitu pelaku mengambil keputusan langsung ditindaklanjuti, dan 

tidak mau menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkan. 

d. Kebulatan tekad (Determination) 

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penuh saksama. Rasa 

tanggung jawab yang dimiliki tinggi, dan tidak mudah menyerah meski 

dihadapkan pada berbagai rintangan yang sulit diatasi. 

                                                           
40
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e. Dedikasi (Dedication) 

Amat senang dan tergila-gila serta mencintai bisnisnya termasuk 

produk yang dihasilkannya, sehingga menjadi pendorong dalam 

mencapai keberhasilan yang efektif dalam menjual dan menawarkan 

produknya. 

f. Terperinci (Details) 

Sangat memerhatikan faktor kritis secara perinci dan tidak 

mengabaikan hal-hal kecil yang dapat menghambat usahanya. 

g. Tujuan (Destiny) 

Ia bertanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai, serta 

tidak tergantung terhadap orang lain dan memiliki kebebasan. 

h. Uang (Dollars) 

Motivasinya bukan memperoleh uang dan uang dianggap sebagai 

ukuran kesuksesan setelah usahanya berhasil. 

i. Distribusi (Distribute) 

Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnis 

terhadap orang yang dapat dipercaya, kritis, dan mau diajak untuk meraih 

kesuksesan dalam usahanya 
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3. Minat Berwirausaha 

Minat adalah sikap jiwa seseorang termasuk ketiga fungsi jiwanya 

(kognisi, konasi, dan emosi) yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan 

itu unsur perasaan yang kuat. Apa yang menarik minat dapat menyebabkan 

perhatian dan apa yang menyebabkan adanya perhatian kita terhadap 

sesuautu tentu disertai dengan minat.
41

 

Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta kesadaran 

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.
42

 

Menurut Suwarman, pengukuran minat terhadap pekerjaan atau dalam 

hal ini pengukuran minat berwirausaha dapat dilakukan dengan 3 indikator 

sebagai berikut:
43

 

a. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif adalah pengetahuan dan persepsi yang 

diperoleh melalui pengalaman dengan suatu obyek, sikap dan informasi 
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dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi biasanya berbentuk 

kepercayaan dan kepercyaan yang dimaksud adalah adanya rasa percaya 

bahwa suatu obyek sikap mempunyai berbagai atribut dan prilaku yang 

spesifik. 

b. Komponen Afektif 

Komponen afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang 

terhadap obyek. Perasaan dan sikap seseorang merupakan evaluasi 

menyeluruh terhadap obyek sikap. Komponen afektif di sini 

menunjukkan penilaian langsung dan umum terhadap suatu obyek. 

Perasaan dan emosi seseorang terutama ditujukan kepada obyek secara 

keseluruhan, bukan perasaan dan emosi kepada atribur-atribut yang 

dimiliki oleh suatu obyek. Perasaan dan emosi digambarkan dengan 

ungkapan dua sifat yang berbeda guna mengevaluasi obyek tersebut. 

c. Komponen Konatif 

Komponen konatif menunjukkan tindakan seseorang atau 

kecenderungan prilaku terhadap suatu obyek. Dari teori tersebut, maka 

dalam penelitian ini pengukuran minat dilakukan dengan indikator yaitu 

komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. 
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Justin Longenecker menyampaikan bahwa tiap orang berminat pada 

kewirausahaan karena adanya berbagai imbalan yang kuat. Imbalan ini dapat 

dikelompokkan dalam tiga kategori dasar, di antaranya adalah:
44

 

a. Imbalan berupa laba 

Hasil finansial dari bisnis apapun harus dapat mengganti kerugian 

waktu dan dana sebelum laba yang sebenarnya dapat direalisasikan. 

Wirausaha mengharap hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu 

dan uang yang mereka investasikan, tapi juga memberikan imbalan yang 

pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan 

bisnis mereka sendiri. Laba diperlukan bagi kelangsungan perusahaan. 

b. Imbalan berupa kebebasan 

Kebebasan untuk menjalankan secara bebas perusahaannya 

merupakan imbalan lain bagi seorang wirausaha. Beberapa wirausaha 

menggunakan kebebasannya untuk menyusun kehidupan perilaku kerja 

pribadinya secara fleksibel. 

Pada umumnya, wirausaha menghargai kebebasan yang ada dalam 

karir kewirausahaan. Mereka dapat mengerjakan urusan mereka dengan 

caranya sendiri, memungut labanya sendiri, dan mengatur jadwalnya 

sendiri. 
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c. Imbalan berupa kepuasan menjalani hidup 

Wirausaha sering kali menyatakan kepuasan yang mereka dapatkan 

dalam menjalankan bisnisnya sendiri. Kenikmatan yang mereka dapatkan 

mungkin berasal dari kebebasan mereka, tapi dari kenikmatan tersebut 

merefleksikan pemenuhan kerja pribadi pemilik pada barang dan jasa 

perusahaan. 

B. Media Sosial 

Kemajuan teknologi dan informasi serta semakin canggihnya perangkat-

perangkat yang diproduksi oleh industri seperti menghadirkan “dunia dalam 

genggaman”. Media tradisional seolah-olah mendapatkan pesaing baru dalam 

mendistribusikan berita. Fungsi-fungsi media sebagaimana selama ini didapat 

dari media tradisional, juga telah bertambah bisa didapat di media sosial. 

Tak mengherankan, kehadiran media sosial mejadi fenomenal. Bahkan, 

ada sebuah fakta bahwa pengguna sebuah media sosial jauh lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk sebuah negara. Media sosial tersebut tidak hanya 

digunakan untuk mendistribusikan informasi yang bisa dikreasikan oleh pemilik 

akun itu sendiri, tetapi juga memiliki dasar sebagai portal untuk membuat 
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jaringan pertemanan secara virtual dan medium untuk berbagi data, seperti audio 

dan video.
45

 

1. Definisi Media Sosial 

Untuk menjelaskan hal ini, Fuchs mengawalinya dengan 

perkembangan kata Web 2.0 yang dipopulerkan oleh O’Really. Web 2.0 

merujuk dari media internet yang tidak lagi sekedar penghubung antara 

individu dengan perangkat (teknologi dan jaringan) komputer yang selama 

ini ada dan terjadi dalam Web 1.0, tetapi telah melibatkan individu untuk 

memublikasikan secara bersama, saling mengolah dan melengkapi data, web 

sebagai platform atau program yang bisa dikembangkan, sampai pada 

pengguna dengan jaringan dan alur yang sangat panjang. 

Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan 

alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (to share) dan 

bekerja sama (to co operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan 

secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun 

organisasi 

Menurut Boyd, media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang 

memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, 

berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. 
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Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) di mana 

konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi 

media masa.
46

 

Menurut Turban, media sosial adalah media yang melibatkan 

penggunanya dalam menghasilkan konten berupa pesan, gambar, audio, dan 

video yang disampaikan melalui perantara piranti Web 2.0.
47

 

Menurut Antony Mayfield, media sosial adalah mengenai menjadi 

manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan 

berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdagang, berdebat, 

menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan 

membangun sebuah komunitas.
48

 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haelein, Media sosial adalah 

kelompok berbasis internet aplikasi yang dibangun di atas pondasi ideologi 

dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

konten yang dibuat penggunaanya.
49

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa media sosial merupakan media 

berbasis internet untuk saling berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi, 
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menciptakan kreasi, berfikir, berdagang, berdebat, menemukan orang yang 

bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah 

komunitas melalui konten berupa pesan, gambar, audio, dan video yang 

dengan perantara piranti Web 2.0. 

2. Esensi Media Sosial 

Ada tiga esensi media sosial: media, sosial, dan viral. Tiga hal ini yang 

harus dikembangkan.
50

 

a. Media 

Pertama adalah media sosial ditempatkan sebagai media informasi 

untuk berbagi hal yang bermanfaat. Media sosial sebagai media 

informasi akan sangat bermanfaat untuk bisnis guna menginformasikan 

berbagai info produk dan berbagai hal yang berhubungan dengan bisnis. 

b. Sosial 

Salah satu konsep mendasar dalam media sosial adalah kita tidak 

dapat sepenuhnya mengendalikan pesan. Kita harus membangun 

interaksi dengan followers agar pesan tersampaikan dengan baik. Kita 

juga harus memperhatikan kebermanfaatan. Ini bisa dimulai dengan 
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mempunyai konten dan kegiatan yang bermanfaat. Para pengguna media 

sosial menentukan secara independen akun mana yang akan di follow. 

c. Viral 

Media sosial bersifat viral, berarti memiliki sifat seperti virus 

yang menyebar dengan cepat dan memberikan pengaruh yang besar. 

Satu orang bisa berbagi kepada semua followers, lalu mereka berbagi 

juga dengan yang lain. 

3. Peran Media Sosial 

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan status apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya 

maka dia menjalankan suatu peranan.
51

 

Peran media sosial merupakan aspek-aspek dinamis terkait dengan 

statusnya sebagai sarana sosial berbasis internet. Peranan media sosial terkait 

erat dengan dimensi dari media sosial itu sendiri. Media sosial dikatakan 

berjalan sesuai dengan perannya sebagai sarana sosial di dunia virtual, 

apabila sesuai dengan dimensi-dimensi tertentu. 

 

                                                           
51

 Sarjono Soekanto, Loc. Cit. 



31 
 

Menurut As’ad Abu Rumman dan Anas Y. Al Hadid dimensi media 

sosial terdiri dari:
52

 

a. Komunitas online 

Dalam ilmu sosiologi, komunitas dapat diartikan sebagai 

kelompok orang yang saling berinteraksi yang ada di lokasi tertentu. 

Namun, definisi ini terus berkembang dan diperluas menjadi individu-

individu yang memiliki kesamaan karakteristik tanpa melihat lokasi atau 

tipe interaksinya. 

Sebuah komunitas akan memiliki empat ciri utama, yaitu: 

1) Adanya keanggotaan di dalamnya. Tidak mungkin ada komunitas 

tanpa ada anggota di dalamnya 

2) Adanya saling mempengaruhi. Anggota-anggota komunitas bisa 

saling mempengaruhi satu sama lain 

3) Adanya integrasi dan pemenuha kebutuhan antar anggota 

4) Adanya ikatan emosional antar anggota 

Ditinjau dari medianya, komunitas terbagi menjadi dua, yaitu 

komunitas offline dan komunitas online. 
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Komunitas offline adalah komunitas yang disatukan oleh 

kesamaan pekerjaan, hobi, atau faktor penyatu lainnya di mana media 

integrasi dan komunikasinya masih menggunakan teknologi non-

internet, seperti pertemuan fisik, telepon, surat-menyurat, dan 

sebagainya. 

Komunitas online adalah sebuah komunitas yang terbentuk secara 

virtual (maya) di berbagai layanan internet, misalnya forum online, 

mailing list, termasuk di media sosial. Komunitas yang dimaksud 

merujuk pada pengguna yang mempunyai ketertarikan yang sama 

terhadap sesuatu hal.
53

 

Menurut Ferguson, komunitas online adalah sebuah tempat di 

mana sekelompok orang yang tidak saling mengenal berkumpul untuk 

berbagi sence of community dengan kesamaan minat di dalam sebuah 

situs internet yang menawarkan beberapa akses kepada lingkungan 

sosial, layanan komunitas, informasi resmi, dan layanan e-commerce 

kepada penghuninya. 

Komunitas online pada media sosial membentuk jaringan di 

antara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata (offline) antar 

pengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial 
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memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme 

teknologi. Jaringan yang terbentuk antar pengguna ini pada akhirnya 

membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak 

akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana ciri 

masyarakat dalam teori-teori sosial. Walaupun komunitas online di 

media sosial terbentuk melalui perangkat teknologi, internet tidak 

sekedar alat. Internet juga memberikan kontribusi terhadap munculnya 

ikatan sosial di internet.
54

 

Sebuah perusahaan atau bisnis dapat menggunakan media sosial 

untuk membangun komunitas di sekitar yang terkait dengan 

produk/bisnisnya. Komunitas yang cerdas menciptakan loyalitas dan 

mendorong diskusi, yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan 

dan peningkat bisnis. Tujuannya yaitu untuk saling berbagi pengalaman 

dan saran tanpa terikat waktu dan tempat. Indikator komunitas online 

adalah memberi saran, hubungan emosional yang baik dan seberapa kuat 

hubungan tersebut. 

b. Interaksi 

Sosial media dapat memberitahukan kepada semua pengikutnya 

dari subjek tertentu dengan cepat dan secara bersamaan. Situs jejaring 

sosial memungkinkan interaksi yang lebih besar dengan komunitas 
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online melalui siaran up to date dan  informasi yang relevan. Secara 

sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk 

saling mengomentari atau memberikan tanda like pada Facebook atau 

love pada Instagram.  

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda 

antara media lama dengan media baru. Dalam konteks ini, David 

Holmes menyatakan bahwa dalam media lama pengguna atau khalayak 

media merupakan khalayak yang pasif dan cenderung tidak mengetahui 

satu dengan yang lainnya; sementara di media baru pengguna bisa 

berinteraksi, baik di antara pengguna itu sendiri maupun dengan 

produser konten media. 

Selanjutnya, secara teori kata “interaksi” bisa didekati dalam 

beberapa maknya, yaitu: 

1) Interaksi merupakan sebuah struktur yang menghapuskan khalayak 

maupun teknologinya yang dibangun dari perangkat keras maupun 

perangkat lunak dari berbagai sistem media 

2) Interaksi memerlukan individu sebagai human agency. Perangkat 

teknologi seperti media sosial lebih banyak sekadar menjadi sarana 

atau alat yang sepenuhnya bisa digunakan oleh khalayak. 
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3) Interaksi menunjukkan sebuah konsep tentang komunikasi yang 

terjadi antara pengguna yang termediasi oleh media baru dan 

memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang selama ini ada 

dalam proses komunikasi interpersona. 

4) Interaksi juga bisa diartikan sebagai konsep yang menghapusan 

sekat atau batasan ruang dan waktu. Interaksi di ruang virtual bisa 

terjadi kapan saja dan melibatkan pengguna dari berbagai wilayah. 

Indikator dari dimensi interaksi adalah seberapa intens interaksi 

dan pemberian informasi. Di dalam interaksi, informasi merupakan 

entitas yang penting dari media sosial. Sebab, pengguna media sosial 

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan 

melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, informasi menjadi 

semacam komoditas dalam masyarakat informasi.  

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi 

oleh pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan 

komoditas yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu 

sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain 

membentuk sebuah jaringan yang pada akhirnya secara sadar atau tidak 

bermuara pada institusi masyarakat berjejaring. 
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Pada lain sisi, industri media sosial, seperti perusahaan yang 

membuat Facebook, Twitter, atau Instagram, juga menggunakan 

informasi sebagai sumber daya. Perusahaan-perusahaan tersebut 

menggunakan informasi dari pengguna dan atau informasi pengguna itu 

sendiri sebagai komoditas.
55

 

c. Aksesibilitas 

Media sosial mudah diakses dan minim bahkan tidak memerlukan 

biaya dalam menggunakannya. Media sosial mudah digunakan sehingga 

tidak memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Indikator dari 

aksesibilitas adalah tentang kemudahan akses, intensitas akses dan biaya 

yang dibutuhkan. 

Sebagai media yang bisa diakses oleh banyak orang, 

wirausahawan memanfaatkan hal ini untuk membuat sebuah strategi 

promosi atau strategi untuk usaha yang bisa dikatakan gratis tanpa 

dipungut biaya. Hal yang dibutuhkan hanya biaya fasilitas dan SDM 

yang bekerja saja.  

Akses media sosial tidak membutuhkan keahlian tertentu. Hal 

yang diperlukan hanya memilih media sosial jenis apa yang ingin 

digunakan, dalam hal ini Instagram. Selanjutnya adalah memilih produk 
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yang akan dipromosikan dan jika sudah bisa melakukan usaha tersebut 

seorang diri atau ingin merekrut karyawan yang mumpuni. 

d. Kredibilitas 

Ini adalah tentang menyampaikan pesan dengan jelas kepada 

orang-orang, membangun kredibilitas terhadap setiap perkataan dan 

perbuatan, membangun emosional dengan target audiensi, mendorong 

pembeli dan menghasilkan pelanggan setia. Media sosial menyedikan 

platform yang sangat bagus untuk semua bisnis (besar atau kecil) ke 

jaringan dan menjangkau target audiensi, terhubung secara langsung 

dengan mereka, dan menghasilkan kepercayaan dengan mendengarkan 

apa yang mereka katakan. Indikatornya adalah akurasi dan kepercayaan. 

Ketika sebuha produk terlihat di media sosial, akan lebih mudah 

bagi pelanggan menemukan dan terhubung dengan. Dan terhubung 

dengan pelanggan di media sosial membuat retensi pelanggan terikat 

loyalitas akibat dari kredibilitas yang ditampilkan dapat meningkat. 

Jika ingin membangun kredibilitas usaha di media sosial, terdapat 

beberapa cara di antaranya adalah: 

1) Mengunggah konten dan harga yang sesuai 

Media sosial memberikan potensi untuk membangun 

kredibilitas dengan memberikan update gambar produk secara 
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teratur dan menggunakan gambar yang bagus serta beresolusi 

tinggi. Hal ini akan mendapatkan tanggapan baik dari audience. 

Selain itu juga harus memberikan harga yang wajar yang tidak jauh 

dari harga pasar agar dinilai baik oleh pelanggan. Pastikan untuk 

survey harga terlebih dahulu agar tidak memasang harga yang 

terlalu rendah yang justru menyebabkan kerugian. 

2) Menjual produk yang sudah terpercaya 

Salah satu cara dalam membangun kredibilitas di media sosial 

adalah dengan menjual produk-produk yang sudah terpercaya atau 

sudah memiliki brand yang dikenal baik oleh orang banyak. 

Artinya, brand tersebut sudah dikenal leuas karena kualitasnya 

bukan karena popularitas semata. Apabila produk-produk tersebut 

dijual di media sosial, akan membantu membuat pelanggan percaya 

dan yakin bahwa usaha tersebut memiliki kredibilitas yang baik 

3) Mudah dihubungi oleh pelanggan 

Sulitnya pelanggan menghubungi penjual akan berakibat pada 

turunnya kredibilitas sebuah usaha. Untuk mencegah hal tersebut, 

maka perlu menambahkan contact person lainnya sebanyak 

mungkin yang dimiliki. 

4) Jadilah ahli 

Ini hanya berlaku untuk mereka yang menjual produk dan 

produk tersebut berhubungan dengan bidang yang mereka tekuni. 
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Misalnya, produk perawatan gigi. Maka penjual pun harus 

mengetahui segala hal tentang kesehatan gigi. Dengan begitu, 

pelanggan akan yakin untuk membeli produk tersebut. 

5) Mintalah testimonial 

Sertakan beberapa kutipan positif yang datang dari para 

pembeli produk tersebut. Hal tersebut tentunya akan lebih bisa 

membuat costumer yang lain merasa aman apabila mereka ingin 

membeli produk. Kumpulkan sebanyak mungkin testimonial dari 

para costumer yang merasakan kepuasan dari produk atau layanan 

yang disediakan. 

Antony Mayfield, menjelaskan bahwa media sosial memiliki 

karakteristik sebagai berikut:
56

 

a. Partisipasi 

Media sosial mendorong adanya kontribusi dan umpan balik dari 

setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan 

penonton. 

b. Keterbukaan 

Kebanyakan  layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan 

partisipasi. Mereka mendorong adanya pembicaraan, komentar dan 
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berbagi informasi. Jarang sekali terdapat hambatan untuk mengakses 

dan memanfaatkan konten-konten yang terdapat dalam sosial media. 

c. Percakapan 

Jika kita mengenal media tradisional adalah tentang "siaran satu 

arah" (konten ditransmisikan atau didistribusikan hanya kepada 

penonton), media sosial lebih baik karena di dalamnya menggunakan 

percakapan dua arah. 

d. Komunitas 

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi 

secara efektif melalui pembentukan komunitas online. Masyarakat dapat 

selalu berbagi tentang apapun, seperti berbagi tentang film favorit, atau 

isu politik yang sedang hangat dan lain sebagainya. 

e. Keterhubungan 

Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada 

keterhubungan mereka. 
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4. Jenis-Jenis Media Sosial
57

 

a. Social networking 

Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling popular. 

Media sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu 

sama lain. Interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, tetapi juga 

termasuk foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna 

lain. Semua posting merupaka real time, memungkinkan anggota untuk 

berbagi informasi seperti apa yang sedang terjadi. Saat ini, jejaring 

sosial yang terbesar adalah Facebook dan Instagram. 

b. Blog 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan 

berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya.  

Karakter dari blog antar lain penggunanya adalah pribadi dan 

konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri.Secara 

mekanis, jenis media sosial ini bisa dibagi dua. Pertama, kategori 

personal homepages dengan domain sendiri, seperti .com atau .net. 

Kedua, dengan menggunakan fasilitas penyedia halaman weblog gratis, 

seperti Blogspot. 
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c. Microblogging 

Secara historis, kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada 

munculnya Twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau 

maksimal 140 karakter. 

Sama seperti media sosial lainnya, di Twitter pengguna bisa 

menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi, 

mempromosikan pendapat/pandangan, sampai membahas isu terhangat 

(trending topic) dengan turut berkicau (tweet) menggunakan tagar 

(hastag) tertentu. 

d. Media sharing 

Merupakan situs media sosial yang memungkinkan anggota untuk 

menyimpan dan berbagi gambar, podcast, dan video secara online. 

Contohnya adalah Youtube, Flickr, atau Snapfish. 

e. Social bookmarking 

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau 

berita tertentu secara online. Beberapa situs yang popular adalah 

Delicious.com, Digg.com, Reddit.com dan LintasMe. 
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f. Wiki 

Wiki atau media konten bersama adalah situs yang kontennya 

hasil kolaborasi dari para penggunanya. Mirip dengan kamus atau 

ensiklopedi, wiki menghadirkan kepada penggunanya pengertian, 

sejarah, hingga buku rujukan. Kata wiki merujuk pada media sosial 

Wikipedia yang popular sebagai media kolaborasi konten bersama. 

C. Instagram 

Menurut situs resminya, Instagram merupakan komunitas yang berfungsi 

untuk mengabadikan dan membagikan momen-momen dalam hidup seseorang 

kepada dunia. Instagram lebih fokus kepada image/foto yang telah diambil 

dengan menggunakan kamera handphone. Beberapa keunggulan dari Instagram 

di antaranya adalah: 

1. Branding 

Untuk membangun sebuah brand diperlukan waktu yang tidak 

sedikit, artinya perlu suatu proses untuk membuat brand diterima di tengah-

tengah masyarakat. Berikanlah informasi dan pelayanan yang optimal 

terlebih dahulu bagi follower. Karena pada dasarnya seseorang 

instagrammer adalah orang yang haus informasi. Apabila follower telah 

merasa nyaman barulah penetrasi iklan dilakukan. 
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2. Endorse Technic 

Teknik endorse yang digunakan di Instagram tidaklah diartikan 

dalam arti yang sempit, tapi digunakan secara luas. Endorse dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan atau aktivitas untuk mendukung suatu hal.  Cara 

lainnya adalah dengan meminta bantuan orang lain untuk mensupport 

produk yang akan di launching.  

3. Hashtag 

Hashtag (#) memiliki peranan positif di Instagram. Dengan 

memberikan tanda ini pada setiap postingan akan memberika kemudahan 

bagi para user lain untuk menemukan posting yang terkait dengan Trending 

Post. 

4. Arroba/At (@) 

Tanda arroba yang diberikan pada postingan akan mempermudah 

account lain untuk menemukan posting. Penggunana tanda arroba lebih 

banyak untuk menginromasikan dan membagikan info yang di-posting ke 

account lain. Contohnya apabila user dono123 menuliskan @dini123 pada 

postingan, maka user dini123 akan mendapatkan dan menerima share 

informasi seperti yang diperoleh oleh user dono123.
58

 

                                                           
58

 Rahmat Makmur, Bisnis Online, (Bandung: Informatika, 2016), h. 50 



45 
 

D. Media Sosial dan Wirausaha 

Realitas individu saat ini semakin dekat dan terhubung satu sama lain 

melalui media sosial, karenanya berwirausaha saat ini tidak boleh 

mengabaikan media sosial. Pelanggan selalu adalah raja dan wirausahawan 

harus terus mencoba untuk menjagkau  dan menarik perhatian dari pelanggan 

mereka guna membentuk prospek, timbal balik, riset dan layanan baru. 

Hari ini, lebih dari 90% populasi orang dewasa menggunakan media 

sosial, termasuk banyak pelanggan yang berjejaring dengan lainnya. Tidak 

ada wirausahawan yang dapat mengabaikan peran media sosial. Jika tidak, 

wirausahawan tersebut akan kehilangan kesemp atan untuk meningkatkan 

usahanya.. Bahkan ketidakhadiran sebuah usaha di media sosial juga akan 

merusak merk dan reputasi usaha tersebut. Saat ini, hampir semua orang 

sangat mengandalkan media sosial untuk mencari saran dan rekomendasi atas 

apa yang akan mereka beli. Mereka akan bertanya satu dengan lainnya dan 

berbagi pengalaman mereka.  

Media sosial menawarkan kesempatan agar sebuah usaha terhubung 

dan mengikutsertakan pelanggan di dalamnya guna membangun nilai dan 
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reputasi jangka panjang.
59

 Berikut beberapa dimensi media sosial menurut 

As‟ad Abu Rumman dan kaitannya dengan wirausaha: 

1. Komunitas Online 

Komunitas online adalah dimensi media sosial untuk membangun 

komunitas di sekitar yang terkait dengan produk/bisnisnya. Pada media sosial 

Instagram, komunitas online adalah followers dari sebuah akun instagram 

yang cenderung memiliki minat yang sama. Misal, followers akun Instagram 

penjual sepatu cenderung memiliki minat yang sama terhadap sepatu yang 

dijual tersebut. Komunitas yang cerdas menciptakan loyalitas dan mendorong 

diskusi, yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan peningkat 

sebuah bisnis/usaha. 

2. Interaksi 

Pada media sosial, interaksi  dapat memberitahu kepada semua 

pengguna lainnya berdasarkan subjek tertentu dengan cepat dan secara 

bersamaan. Media sosial memungkinkan interaksi yang lebih besar dengan 

komunitas online melalui siaran up to date dan  informasi yang relevan. 

Interaksi yang besar memungkinkan promosi berjalan lebih baik dan ajakan 

persuasif lebih tersampaikan, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh 

wirausahawan untuk menciptakan pelanggan. 
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3. Aksesibilitas 

Media sosial mudah diakses dan minim bahkan tidak memerlukan 

biaya dalam menggunakannya. Media sosial mudah digunakan sehingga 

tidak memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus. Seseorang yang ingin 

berwirausaha dapat segera memulai tanpa perlu memikirkan hal-hal teknis. 

Hanya diperlukan smartphone yang mampu mengakses internet dan media 

sosial, seseorang sudah dapat memulai untuk berwirausaha. 

4. Kredibilitas 

Kredibilitas adalah tentang menyampaikan pesan dengan jelas kepada 

orang-orang. Membangun kredibilitas terhadap setiap perkataan dan 

perbuatan, membangun emosional dengan target audiensi, mendorong 

pembeli dan menghasilkan pelanggan setia. Media sosial menyedikan 

platform yang sangat bagus dan support untuk semua bisnis (besar atau kecil) 

ke jaringan dan menjangkau target audiensi, terhubung secara langsung 

dengan mereka, dan menghasilkan kepercayaan dengan mendengarkan apa 

yang mereka katakan.  

E. Kewirausahaan dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Definisi Kewirausahan dalam Islam 

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan 

hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta 
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kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam 

bekerja adalah berbisnis (berwirausaha). 

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki 

tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok 

yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk 

memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan 

bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia 

untuk mencari rezeki. 

                        

         

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-

Nya…” (Al-Mulk:15) 

                       

Artinya: “Sesungguhnya, Kami telah menempatkan kamu sekalian di 

bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber-sumber) 

penghidupan…” (Al-A‟raaf: 10)
60

 

Kewirausahaan Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas 

bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi 
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dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram).
61

 

Menurut Farid, Kewirausahaan dalam Islam adalah suatu perniagaan 

yang bersifat peralihan hak milik produk dan jasa yang bermanfaat dari satu 

pihak kepada pihak lain melalui jual beli yang diikuti penggantian nilai 

dengan alat pembayaran yang sah, diikuti dengan ucapan ijab kabul menurut 

sunnatullah dan sunnatulrasul. 

Kewirausahaan dalam Al-Quran merujuk kepada surat Fathir ayat 29, 

Allah berfirman:
62

 

                    

                 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah 

dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami 

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan “perniagaan” yang tidak akan merugi.” (QS. 

Fathir: 29) 

Firman Allah yang lain yakni dalam surat Al-Baqarah: 275 dengan jelas 

menghalalkan jual beli dan menyertakan keharaman riba secara bersamaan. 
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 

berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 

dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghun neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275) 

Dalam beberapa sabdanya, Rasulullah sering kali menekankan 

pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia seperti dalam hadits 

berikut: 

Dari Muadz bin Jabal menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, 

“Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila 

mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika 

dipercaya tidak berkhianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual 

tidak memuji-muji barang dagangan, jika berutang tidak melambatkan 

pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit.” (HR. Baihaqi) 
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“Hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu 

rexeki.” (HR. Ahmad)
63

 

Sebagai agama yang menekankan dengan kuat tentang pentingnya 

keberdayaan umat, maka Islam memandang bahwa berusaha atau 

berwirausaha merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Terdapat 

sejumlah ayat dan hadits Nabi Muhammad SAW. yang menjelaskan 

pentingnya aktivitas berusaha itu. Di antaranya: 

                        

         

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di 

muka bumi. Dan carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu‟ah: 10) 

“Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian mengambil 

beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung kemudian kembali memikul 

seikat kayu bakar dan menjualnya, kemudian dengan hasil itu Allah 

mencukupkan kebutuhan hidupmu, itu lebih baik daripada meminta-minta 

kepada sesama manusia, baik mereka memberi maupun tidak.” (HR. 

Bukhari) 

Dalam berusaha, Islam menganjurkan untuk menjalin hubungan baik 

dengan sesama dan melarang untuk merendahkan yang lain. Seperti dalam 

firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 10-12 yang berbunyi: 
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Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (10) Hai orang-

orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan 

kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari 

mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka 

mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang 

mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang zalim. (11) Hai orang-orang yang beriman, 

jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari 

purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (12)” (QS. Al-Hujurat: 

10-12) 

 

Dalil-dalil di atas memperlihatkan bagaimana kewirausahaan 

merupakan aktivitas yang intern dalam ajaran Islam. Sedemikian strategisnya 
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kedudukan kewirausahaan dan perdagangan dalam Islam, hingga teologi 

Islam itu dapat disebut sebagai commercial theology (teologi perdagangan). 

Hal tersebut dapat dilihat dalam kenyataan bahwa hubungan timbal balik 

antara Tuhan dan manusia bersifat pedagangan, karena Allah adalah 

“Saudagar Sempurna”. Allah memasukkan seluruh alam semesta dalam 

pembukuan-Nya. Segalanya diperhitungkan, tiap barang diukur, Ia telah 

membuat buku perhitungan, neraca-neraca, dan tuntunan-Nya telah menjadi 

„arahan mutlak‟ bagi bisnis-bisnis yang jujur.
64

 

2. Minat Berwirausaha dalam Islam 

Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa minat berwirausaha adalah 

keinginan, ketertarikan serta kesadaran 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. 

Di dalam dunia wirausaha konvensional, menurut Suwarman bahwa 

minat berwirausaha diukur dari komponen kognitif sebagai pengetahuan 

yang bersumber dari pengalaman, komponen afektif yakni tentang perasaan 

seseorang, dan konatif yang berupa perbuatan. Sedangkan Justin 
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Longenecker  mengatakan bahwa minat berwirausaha cenderung mengarah 

kepada tujuan untuk memperoleh laba, meraih kebebasan dan mendapatkan 

kepuasan. Islam memandang minat berwirausaha jauh lebih komprehensif. 

Tidak hanya sekedar aspek duniawi dan materi, namun juga pada aspek etika 

dan spiritual. Allah SWT dalam Al-Quran menegaskan bahwa segala sesuatu 

haruslah dilandasi atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana 

dalam surat Al-Maidah ayat 49: 

                    

                           

                  

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka 

menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka 

tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 

Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan 

menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa 

mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang 

fasik.” (QS. Al-Maidah: 49) 

Islam memandang minat berwirausaha harus berlandaskan prinsip dan 

nilai-nilai Islam yang mengindikasikan integritas seorang wirausahawan 
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muslim. Integritas wirausahawan muslim tersebut terlihat dalam sifat-sifat 

sebagai berikut:
65

 

a. Motivasi bersifat vertikal dan horizontal 

Secara horizontal terlihat pada dorongannya untuk mengembangkan 

potensi dirinya dan keinginannya untuk selalu mencari manfaat sebesar 

mungkin bagi orang lain. Sementara secara vertikal dimaksudkan untuk 

mengabdikan diri kepada Allah SWT. Motivasi di sini berfungsi sebagai 

pendorong, penentu arah, dan penetapan skala prioritas. Rasulullah SAW 

menyebutkan bahwa nilai suatu pekerjaan dilihat dari kualitas niatnya 

sendiri.  

b. Niat suci dan ibadah 

Islam menekankan bahwa keberadaan manusia di dunia adalah 

untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Bagi seorang muslim, menjalankan 

usaha merupakan aktivitas ibadah, sehingga ia harus dimulai dengan niat 

yang suci (lillahita‟ala). Sebab dengan itulah ia memperoleh garansi 

keberhasilan dari Tuhan. 
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c. Memandang status dan profesi sebagai amanah 

Seorang wirausahawan muslim senantiasa menyadari bahwa 

statusnya atau profesinya sebagai amanah. Karena itu, keberadaannya 

dalam tugas atau jabatan apapun selalu digunakan untuk mencapai 

penunaian amanah. 

d. Aktualisasi diri untuk melayani 

Wirausahawan muslim senantiasa berusaha untuk 

mengaktualisasikan dirinya untuk melayani konsumen atau orang-orang 

yang menaruh harapan kepada orang atau lembaga yang berusaha 

membantu atau memajukan usahanya. Semuanya dilakukan dengan 

penuh kesadaran bahwa apa yang dilakukan sebagai pengabdian kepada 

Yang Maha Menentukan baik semuanya. 

e. Semangat hijrah 

Seorang wirausahawan muslim perlu memiliki semangat hijrah. 

Hijrah merupakan salah satu strategi Nabi Muhammad SAW yang pantas 

diteladani dan sangat cocok untuk diterapkan dalam dunia bisnis. Makna 

hijrah ini bukan hanya berarti kepindahan secara fisik semata  namun 

juga bermakna menginggalkan perbuatan yang dilarang Allah dan 

berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-Nya. Hijrah dalam 
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berbisnis akan mendatangkan semangat baru, bahkan juga peluang baru 

yang tidak diduga sebelumnya. 

f. Berkomitmen pada pemberdayaan 

Dalam perspektif Islam, keberhasilan seseorang dalam usahanya 

bukanlah mutlak merupakan hasil kerjanya, melainkan merupakan kerja 

kolektif sejumlah manusia yang terkait dengannya. Oleh karena itu, 

dalam Islam ditekankan sekali pentingnya komitmen pemberdayaan. 

Komitmen pada pemberdayaan memiliki arti luas, dan pelaksanaannya 

merupakan bagian dari tanggung jawab sosial pengusaha. 

3. Prinsip-Prinsip Wirausaha Syariah
66

 

a. Sukarela 

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman: 

                        

                    

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…” 

(QS. An-Nisa: 29) 
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Ayat tersebut di atas pada dasarnya melarang orang-orang beriman 

dari kemungkinan melakukan usaha ekonomi untuk kemudian memakan 

dan menikmati hasilnya dengan cara-cara yang batil. Seperti praktik 

ribawi, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Al-Qur‟an hanya 

membolehkan orang-orang beriman untuk melakukan usaha ekonomi 

dengan cara-cara yang halal saja. Terutama melalui bentuk usaha 

ekonomi yang dilakukan atas dasar saling rela (sukarela) antara pihak 

yang melakukan transaksi, seperti jual-beli, seperti yang disabdakan 

Rasulullah bahwasanya jual-beli itu harus dengan sukarela.
67

 

b. Keadilan 

Keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada di dalam Al-

Qur‟an. Firman Allah dalam surat Al-A‟raf ayat 29: 

                

                

Artinya: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan 

(katakanlah): Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan 

sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya, 

Sebagaimana dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian 

pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya.” (QS. Al-A‟raf: 29) 

Dalam pandangan Al-Qur‟an transaksi bisnis merupakan tanggung 

jawab individual sangatlah penting. Setiap individu bertanggung jawab 
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terhadap semua bentuk transaksi yang dilakukan. Dalam prinsip Al-

Quran ini ada semacam alat pencegahan terhadap terjadinya tindakan 

yang tidak bertanggung jawab. Setiap orang akan diminta 

pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat. 

c. Akhlak mulia 

Hamzah Ya‟cub membagi beberapa prinsip akhlak umat Islam di 

dalam berbisnis, antara lain: 

1) Siddiq 

Seorang pedagang (wirausaha) wajib berlaku jujur dalam 

melakukan usaha jual-beli. Sikap tidak jujur akan berdampak dan 

memengaruhi kehidupan masyarakat. Pedagang yang melakukan 

kecurangan sama saja dengan pencuri yang tidak berbeda dengan 

penjahat. 

Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 105: 

                   

        

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, 

dan mereka Itulah orang-orang pendusta.” (QS. An-Nahl: 105) 
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2) Amanah 

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usahanya. Dalam 

arti mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, 

kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain 

menyediakan barang dan/atau jasa kebutuhan masyarakat dengan 

harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat 

yang memadai. 

Firman Allah dalm surat Al-Anfal ayat 27: 

                         

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27) 

3) Tidak menipu 

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah 

pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu 

dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya pernuh dengan 

penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan, dan 

keburukan. Setiap sumpah yang keluar dari mulut manusia harus 

dengan nama Allah. Dan jika sudah demikian, maka harus benar dan 

jujur. 
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4) Transaksi Perdagangan 

Islam melindungi lima hal yang sangat penting, yaitu diin 

(agama), jiwa, kehormatan, akal dan harta. Maka Islam berupaya 

membentuk norma-norma yang sesuai dengan ketetapan lima perkara 

yang penting tersebut. Di anatara norma-norma tersebut ialah jula-

beli atau bertransaksi yang sesuai dengan hukum Islam, yakni adanya 

akad, objek dan subjek dari transaksi tersebut. 

4. Berwirausaha dengan Media Sosial dalam Islam 

Perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu 

termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. 

Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara 

tatap muka, melainkan sudah melalui media sosial. 

Berwirausaha melalui media sosial merupakan salah satu jenis transaksi 

jual-beli yng menggunakan media internet dalam penjualannya.  Saat ini 

berwirausaha di media sosial merupakan salah satu jenis transaksi yang 

banyak dipergunakan dalam jual beli. 

Sebagaimana hukum dasar muamalah menurut Islam, bahwa semua 

boleh kecuali yang diharamkan, maka berwirausaha di media sosial 

dihukumi boleh selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat 

merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. 
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Allah berfirman terkait dengan aktivitas tersebut dengan frasa beretebaran di 

muka bumi: 

                        

         

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah di 

muka bumi. Dan carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu‟ah: 10) 

Selain itu juga harus memenuhi rukun-rukun daripada akad sesuai 

kaidah fiqh, di antaranya: (1) ada pihak-pihak yang berakad; (b) sighah atau 

ijab qabul; (c) Al-ma‟qud alaih atau objek akad; (d) tujuan pokok akad 

tersebut dilakukan. 

Pihak-pihak yang berakad telah jelas, yaitu ada yang bertindak sebagai 

penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Shigah dalam berwirausaha 

di media sosial biasanya berupa syarat dan kondisi yang harus disetujui oleh 

konsumen, dalam hal ini berbentuk tulisan. Kemudian objek dalam transaksi 

harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh si penjual. 

Penjual harus menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk 

kekurangan dari barang tersebut jika ada. Terakhir, tujuan dari akad tersebut 

harus sesuai dengan syariat Islam.  
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Terkait dengan rukun akad, menjadi haram apabila memenuhi beberapa 

kriteria: 

a. Sistemnya haram, contohnya ialah perjudian online 

b. Barang ataupun jasa yang ditawarkan diharamkan syariat 

c. Terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya penipuan 

Adapun bentuk akad transaksi jual beli yang dapat diadopsi dalam 

transaksi di media sosial adalah murabahah dan salam. 

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyatakan harga perolehan 

dan keuntungan yang disepakati oleh penjual pembeli. Karakterstik akad  ini 

adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian 

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya 

tersebut. Besaran harga jual harus sama-sama disepakati oleh kedua belah 

pihak, sehingga terjadi transaksi yang ridha sama ridha antara si penjual dan 

si pembeli. 

Murabahah memberi banyak manfaat kepada penjual. Salah satunya 

adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan 

harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem ini juga sangat sederhana, 

sehingga memudahkan administrasi penjual. Hal tersebut yang menjadi 

alasan akad murabahah dapat dipergunakan dalam penjualan online di media 

sosial. 
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Kemudian akad kedua yang mungkin dapat dipergunakan dalam 

penjualan online terutama berbasis media sosial ialah akad salam. Salam 

berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan 

pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan. 

Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran 

di muka. Selain itu juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya 

harga dengan akad salam lebih murah daripada harga dengan akad tunai. 

Transaksi salam sangat popular pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 H) 

Dengan melihat berbagai penjelasan di atas, berwirausaha di media 

sosial merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan kemajuan dan 

perkembangan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat 

diperoleh dari model penjualan seperti ini. Namun yang perlu diingat baik 

oleh penjual maupun pembeli ialah prinsip kehati-hatian untuk 

meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual 

maupun dari sisi pembeli. 

g. Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat memberikan wawasan ilmu 

pengetahuan yang luas mengenai variabel-variabel terkait. Adapun hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Erlinda Nordiana (2014) dari Universitas 

Brawijaya Malang, yang berjudul “Peran Jejaring Sosial Sebagai Media 

Peningkat Minat Berwirausaha Mahasiswa Untuk Berbisnis Online.” 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

sampel 30 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel media 

sosial yaitu twitter berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari besarnya koefisien determinasi atau R 

Square sebesar 84,9% dan sisanya sebesar 15,1% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diamati pada penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang peran jejaring 

sosial twitter. Sedangkan untuk penelitian ini meneliti tentang peran media 

sosial instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa dalam perspektif 

ekonomi Islam.
68

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Widiawaty (2016) dari Universitas 

Brawijaya Malang, yang berjudul “Peran Sistem Dropship, Media Sosial, 

dan Potensi Keuntungan dalam Meningkatkan Minat Wirausaha Daring 

(Online).” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 90 

responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem dropship, 

media sosial (facebook), dan potensi keuntungan berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dari besarnya 

                                                           
68

 Erlinda Nordiana, “Peran Jejaring Sosial Sebagai Media Peningkat Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Untuk Berbisnis Online”, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang (Juni 2014) 



66 
 

koefisien determinasi atau R Square sebesar 68,2%, sisanya 31,8% minat 

wirausaha dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika penelitian 

terdahulu meneliti tentang peran sistem dropship, media sosial (facebook), 

dan potensi keuntungan.  Sedangkan untuk penelitian ini meneliti tentang 

peran media sosial instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

dalam perspektif ekonomi Islam.
69

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noning Verawati (2016) dari Universitas 

Bandar Lampung, yang berjudul “Pergeseran Pemanfaatan Instagram 

sebagai Media Bisnis Online.” Metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan responden akun instagram @schonehazzle dan orang-orang 

terdekatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan agenda 

mendorong proses pemanfaatan pergeseran pada Instagram sebagai media 

bisnis online, Instagram yang dinilai sebagai pendorong yang canggih dan 

modern untuk menarik para pengguna melakukan pembelian pada produk 

yang dijual. Ada 3 faktor yang memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan 

Instagram sebagai media online bisnis, yakni perkembangan tren, pasar 

terkini dan fitur unik. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah jika 

penelitian terdahulu meneliti tentang pergeseran pemanfaatan instagram 

sebagai media bisnis online. Sedangkan untuk penelitian ini meneliti tentang 
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peran media sosial instagram terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

dalam perspektif ekonomi Islam.
70

 

h. Kerangka Pemikiran 

 

 

Gambar 2. Kerangka Pemikiran 
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Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. 

Kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa dalam penelitian ini terdapat 

variabel independen yaitu media sosial Instagram (X) dan variabel dependen 

yaitu minat berwirausaha (Y). Variabel media sosial Instagram (X) mempunyai 

beberapa dimensi di antaranya: komunitas online, interaksi, aksesibilitas, dan 

kredibilitas. Penggunaan media sosial Instagram diharapkan dapat berpengaruh 

positif pada minat berwirausaha mahasiswa. 

i. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Terdapat dua macam hipotesis penelitian yaitu hipotesis kerja dan 

hipotesis nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol 

dinyatakan dalam kalimat negatif. Maka hipotesisnya sebagai berikut: 

1. H0 : Media sosial Instagram (X) tidak berpengaruh siginifkan baik secara 

simultan ataupun parsial terhadap minat berwirausaha mahasiswa (Y) 

2. H1 : Media sosial Instagram (X) berpengaruh signifikan baik secara simultan 

ataupun parsial terhadap minat berwirausaha mahasiswa (Y) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
71

 

Berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian survei yaitu untuk mendapatkan data dari tempat 

tetentu yang alamiah tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan 

data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan 

sebagainya.
72

 Penelitian ini menggali data yang bersumber dari lokasi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Menurut tujuan 

bidangnya bahwa penelitian ini termasuk ke dalam penelitian ekonomi mengenai 

kewirausahaan. 

Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan 

(Library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi 
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dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, dokumen, website. dan 

referensi lainya yang berkaitan dengan Media Sosial dan Minat Berwirausaha. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. 

Penelitian deskriptif umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat.
73

 

B. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan imformasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer, adalah sumber yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
74

 Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

lokasi penelitian yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung melalui kuisioner yang diberikan secara langsung kepada 

responden yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 

2014. 
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2. Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
75

 

Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, 

data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan yang bersifat 

eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar organisasi yang 

dipublikasikan instansi dan juga buku, jurnal, artikel, dan internet. Dalam hal 

ini yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup 

penelitian.
76

 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas 

pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Peneliti menggunakan 

teknik observasi nonpartisipan di mana peneliti tidak terlibat dan hanya 
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sebagai pengamat independen dengan mengamati aktivitas responden yakni 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 yang 

menggunakan Instagram.
77

 

2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertutup atau terbuka.
78

 Teknik ini dilaksanakan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan bentuk tertutup untuk memudahkan peneliti 

dalam menganalisis data. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner 

kepada responden yaitu mahasiswa dengan serangkaian pertanyaan terkait 

dengan media sosial instagram dan minat berwirusaha.  

Skala yang digunakan adalah skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. 

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 
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titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor, 

misalnya:
79

 

a. Sangat Setuju  (SS)  diberi skor 5 

b. Setuju   (S) diber skor 4 

c. Ragu-ragu  (R) diberi skor 3 

d. Tidak Setuju  (TS) diberi skor 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

3. Dokumentasi 

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan 

instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen 

yang dapat mendukung penelitian kita.
80

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
81

 Dalam hal 

ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2014 semua 

jurusan yang sudah mengambil mata kuliah Kewirausahaan dan memiliki 

akun instagram. Jumlah populasi berdasarkan database Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam tahun ajaran 2017/2018 adalah 592 mahasiswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode Slovin sebagai berikut:
82

 

n= 
𝑵

𝟏+𝑵𝒆𝟐
  

Di mana: 

n = Ukuran sampel 

N = Populasi 

e  = Prosentasi kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih diinginkan, sebanyak 10%. 

Berdasarkan jumlah populasi yang diambil dari database Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam tahun ajaran 2017/2018 sebanyak 592 mahasiswa 
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dan dengan prosentasi kelonggaran ketidaktelitian sebanyak 10% , maka 

jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

n= 
𝟓𝟗𝟐

𝟏+𝟓𝟗𝟐 (𝟎,𝟏)𝟐
 = 85,55 

Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 85 

mahasiswa. Teknik yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pengambilan anggota dari populasi yang dilakukan 

dengan pertimbangan tertentu. 

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Penelitian ini menggunakan dua variabel. Variabel yang pertama 

merupakan variabel independen yaitu Media Sosial Instagram. Variabel yang 

kedua adalah variabel dependen yaitu Minat Berwirausaha. 

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini ada satu 

variabel terikat yang digunakan yaitu Minat Berwirausaha. Minat 

Berwirausaha yang akan diteliti adalah mengenai peran dari Media Sosial 

Instagram. 

 



76 
 

2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Media Sosial Instagram, 

dengan dimensi yang terdiri dari komunitas online, interaksi, aksesibilitas, 

dan kredibilitas.  

3. Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasionalkan) 

construct menjadi variable penelitian yang apat dituju. Sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan reflikasi (pengulangan) 

pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangankan cara 

pengukuran construct yang lebih baik.
83

 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari 

sebagai berikut: 

a. Media Sosial Instagram (X) adalah media yang melibatkan berupa 

komunitas yang berfungsi untuk mengabadikan dan membagikan 

momen-momen dalam hidup seseorang kepada dunia. Menurut As‟ad  
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Abu Rumman dan Anas Y. Al Hadid, terdapat beberapa dimensi media 

sosial yaitu: 

1) Komunitas Online (X1) adalah dimensi media sosial untuk 

membangun komunitas di sekitar yang terkait dengan 

produk/bisnisnya. Komunitas yang cerdas menciptakan loyalitas 

dan mendorong diskusi, yang dapat berkontribusi terhadap 

pengembangan dan peningkat bisnis. Indikator komunitas online 

adalah member saran, hubungan baik dan seberapa kuat hubungan 

tersebut. 

2) Interaksi (X2) artinya media sosial dapat memberitahukan kepada 

semua pengikutnya dari subjek tertentu dengan cepat dan secara 

bersamaan. Indikatornya adalah seberapa intens interaksi dan 

pemberian informasi. 

3) Aksesibilitas (X3) artinya media sosial mudah diakses dan minim 

bahkan tidak memerlukan biaya dalam menggunakannya. Media 

sosial mudah digunakan sehingga tidak memerlukan keahlian dan 

pengetahuan khusus. Indikator dari aksesibilitas adalah tentang 

kemudahan akses, intensitas akses dan biaya yang dibutuhkan 

4) Kredibilitas (X4) adalah tentang menyampaikan pesan dengan 

jelas kepada orang-orang, membangun kredibilitas terhadap setiap 

perkataan dan perbuatan, membangun emosional dengan target 
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audiensi, mendorong pembeli dan menghasilkan pelanggan setia. 

Indikatornya adalah akurasi dan kepercayaan. 

b. Minat Wirausaha (Y) adalah keinginan, ketertarikan serta kesadaran 

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. 

Indikator dalam penelitian ini mengadopsi milik Suwarman (2003): 

1) Komponen kognitif yaitu seseorang akan senantiasa mencari 

informasi-informasi dan pengetahuan mengenai dunia wirausaha 

2) Komponen Afektif yaitu seseorang akan menunjukkan perasaan 

suka atau tidak suka terhadap kegiatan wirausaha yang merupakan 

hasil dari pencarian informasi 

3) Komponen Konatif yaitu tindakan atau prilaku yang menunjukkan 

seseorang tertarik terhadap dunia wirausaha. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Guna menarik kesimpulan, penulis menganalisa data yang telah terkumpul 

dengan menggunakan metode berpikir deduktif yakni berusaha memahami 
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fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk 

menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.
84

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kuantitatif yakni berusaha menggambarkan berbagai karakteristik data 

yang berasal dari suatu sampel.
85

 Pendeketan deskriptif tidak berusaha membuat 

kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, alat uji 

ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara beberapa variabel independen 

X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik 

regresi berganda apakah menunjukkan hubungan yang linear atau tidak.
86

 Untuk 

keabsahan data maka sebelumnya data yang diperoleh dari lapangan akan diuji 

terlebih dahulu dengan menggunakan uji berikut ini: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas ialah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang diukur. Data dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

                                                           
84

 Ibid., h. 46 
85

 Ibid., h. 45 
86

 Duwi Priyanto, Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Dan penelitian SPSS . 

(Yogyakarta: Gava Media, 2010) h 54. 



80 
 

tersebut.
87

 Dalam melakukan uji validitas, peneliti akan menggunakan 

metode komputerisasi SPSS 16. 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan 

digunakan, biasanya dilakukan uji signfikansi koefisien pada taraf 

signifikansi 0,05. Artinya, suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifkan terhadap skor total atau instrumen dinyatakan valid bila r hitung ≥ r 

tabel. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas artinya alat ukur yang digunakan bisa memberikan hasil 

yang sama walaupun digunakan berkali-kali oleh peneliti yang berbeda.
88

 

Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) 

jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. 

Ujia reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat 

ukur. 

Pada program SPSS 16, metode yang digunakan dalam pengujian 

reliabilitas ini adalah metode cronbach‟s alpha yang di mana suatu kuesioner 

dianggap reliabel apabila cronbach‟s alpha > 0,60. Cronbach‟s alpha adalah 

ukuran dari konsistensi internal, seberapa dekat terkaitnya sehimpunan item 
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sebagai sebuah grup. Cronbach‟s alpha membantu memberikan bukti bahwa 

skala yang dipertanyakan bersifat unidimensi.
89

 

Setelah data valid dan reliabilitas maka dilakukan analsisi data. Berikut 

adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini: 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel, variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov satu arah. Pengambilan 

kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi 

normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifkannya. Jika 

signifikan > 0,05 maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika 

signifikan < 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal.
90

 

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah ada hubungan linier yang sempurna atau 

pasti di antara beberapa atau semua variabel yang independen dari model 

yang ada. Akibat adanya Multikolinieritas ini koefisien regresi tidak 

tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. 
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Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

bebas. Metode untuk menguji adanya Multikolinieritas ini dapat diliha 

dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF). Batas dari 

tolerance value > 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah asumsi yang harus dipenuhi agar 

taksiran parameter dalam model tersebut bersifat BLUE. Uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

 Jika  variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

hetersokedastisitas. 

Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Glejser. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai 

signifikansi variabel independen dengan nilai tingkat kepercayaan (ɑ = 

0,05). Apabila nilai signifkansi lebih besar dari nilai ɑ (sig > ɑ), maka 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 
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4. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi  Linier Berganda 

Analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

adalah regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan 

untuk membuat prediksi besarnya nilai variabel dependen (Y) 

berdasarkan nilai variabel independen (X). Analisis regresi linear 

berganda digunakan untu mengetahui apakah komunitas online (X1), 

interaksi (X2), aksesibilitas (X3), kredibilitas (X4), berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha (Y), dengan metode kuadrat 

terkecil atau Ordinary LeastSquare (OLS).
91

 Maka perumusan analisis 

regresi linear berganda sebegai berikut: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan: 

Y   = Minat Berwirausaha 

a   = Konstanta 

X1  = Komunitas Online 

X2  = Interaksi 

X3  = Aksesibilitas 

X4  = Kredibilitas 

b1   = Koefisien komunitas online 
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b2   = Koefisien interaksi 

b3   = Koefisien aksesibilitas 

b4   = Koefisien kredibilitas 

e   = Error item 

b. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel 

yang terikat. Koefisien determinasi (R
2
) dinyatakan dalam persentase 

yang nialinay berkisar antara 0<R
2
<1. 

Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu 

(time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel tak bebas secara bersama-sama. Uji statistik F pada 

dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. Adapun prosedurnya sebagai berikut: 
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1) Menentukan H0 dan H1 (hipotesis nihil dan hipotesis alternatif) 

2) Menentukan level o signifikansi (misal a = 5%) 

3) Kriteria uji – F, dengan melihat hasil print out computer, jika hasil sig 

value <5% signifikan. 

d. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T) 

Uji T adalah untuk menguji kofisien regresi secara parsial (masing-

masing) variabel bebas terhadap variabel terikat. Kriteria penerimaan 

atau penolakan H0 pada tingkat kepercayaan 95% tingkat kesalahan 5% 

yaitu sebagai berikut: 

H0 ditolak : jika t hitung > t tabel artinya tidak ada oengaruh antara 

variabel X terhadap variabel Y 

H1 diterima : jika t hitung < t tabel artinya ada pengaruh antara variabel 

X terhadap variabel Y. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Kebutuhan untuk mendirikan pendidikan tinggi di bidang ekonomi, 

terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sangat terasa jika dikaitkan 

dengan perkembangan lembaga keuangan dan perbankan syariah yang cukup 

tinggi. Ini tidak lain disebabkan oleh keberadaan ekonomi Islam yang telah 

menimbulkan harapan baru sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan 

disamping sistem ekonomi konvensional. Harapan ini muncul karena sistem 

ekonomi konvensional tidak mampu sepenuhnya menjawab berbagai 

persoalan ekonomi, baik nasional maupun global. Keberadaan teori ekonomi 

lebih banyak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dunia bisnis menjawab 

problem kemiskinan atau pemerataan ekonomi. 

Perkembangan ekonomi saat ini misalnya, telah meninggalkan problem 

kesenjangan yang belum mampu menyelesaikan dengan baik. Berkenan 

dengan hal tersebut maka peranan dan tanggung jawab ekonomi Islam sangat 

besar, bahkan sangat signifikan untuk mewujudkan tatanan ekonomi nasional 

dan global yang berkeadilan dan dapat mensejahteraan umat. 
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Dalam rangka perkembangan ekonomi, keuangan dan perbankan Islam 

dewasa ini, setidaknya ada lima problem dan tantangan yang dihadapi 

ekonomi Islam saat ini, yaitu: 

a. Pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu ekonomi Islam 

dan Ilmu ekonomi konvensional secara komperhensif masih sangat perlu 

ditingkatkan jumlahnya. 

b. Perangkat peraturan, hokum dan kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan 

secara memandai, baik dalam skala internasional, regional maupum 

internasional. 

c. Implementasi sistem ekonomi, keuangan dan perbankan Islam belum 

berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

d. Perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam masih terbatas 

demikian pula lembaga traning dan consulting dalam bidang ini masih 

perlu ditingkatkan jumlahnya. 

e. Peran pemerintah baik eksekutif maupun legislative terhadap 

pengembangan ekonomi Islam perlu ditingkatkan, sehingga kiprah 

ekonomi, keuangan dan perbankan Islam semakin berdaya dan berhasil 

guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Berkenaan dengan hal diatas tersebut, untuk menjawab tantangan  dan 

mencari solusi dari problem dimaksud, Fakultas Syariah yang awalnya 

menjadi induk telah mempersiapkan sedemikian rupa, baik dari segi sumber 
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daya manusia (SDM) dosen, tenaga kependidikan, jumlah mahasiswa, 

maupun sarana dan prasarana yang telah memenuhi persyaratan, sehingga 

berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN Raden Intan 

Lampung pada tahun 2014 merupakan suatu langkah awal mencetak 

generasi yang paham terhadap ekonomi syariah. 

Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung 

telah berdiri 3 gedung perkuliahan yang menunjang dalam perkuliahan 

ditambah dengan 1 ruang dosen sebagai tempat para dosen dan karyawan. 

Fasilitas yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung semakin hari semakin disempurnakan untuk mahasiswa/i 

mengaplikasikan antara teori dan praktiknya, diantaranya: sebuah Bank Mini 

Syariah Mandiri yang dibuat dengan bekerjasama dengan Bank Syariah 

Mandiri untuk mahasiswa belajar akad-akad, sistem, manajemen, dan lainnya 

yang memang sudah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Selain itu ada juga 

Laboratorium Komputer yang digunakan mahasiswa/i untuk belajar 

pengoprasian konputer agar lebih baik, selanjutnya ada Koperasi yang 

menyediakan kebutuhan mahasiswa/i, dosen, dan karyawan. Dimana 

koperasi tersebut dibantu oleh sebagian kecil mahasiswa yang menjalankan 

akad-akad syariah. Selanjutnya ada ruang Aula sebagai sarana mahasiswa 

dalam mengadakan event-event besar. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

Menjadi fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang unggul dalam 

pengjaran, penelitian dan pengabdian sehingga mampu menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kedalam spiritual 

dan nilai integritas yang kuat. 

b. Misi 

1) Membangun manajemen professional sumber daya perguruan tinggi 

sehingga menghasilkan perguruan tinggi yang unggul dan 

kompetitif 

2) Membangun dan mengembangkan kerjasama nasional, regional dan 

internasional 

3) Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi 

4) Mengembangkan riset-riset dibidang ekonomi Islam, perbankan 

syariah dan akutansi syariah yang dibutuhkan masyarakat 

5) Mengembangkan SDM berkualitas dengan meningkatkan kopetensi 

dosen dan staff 

6) Mengembangkan kurikulum berdasarkan pada inovasi dan 

kebutuhan masyarkat 

7) Merumuskan dan melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis 

integrasi ilmu 
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c. Tujuan 

1) Menghasilkan sarjana di bidang ekonomi dan bisnis Islam yang 

bertaqwa, berilmu, memiliki integritas professional 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu menghubungkan teori-teori ilmu 

ekonomi dan bisnis Islam modern dengan nilai-nilai keIslaman dan 

kemanusiaan 

3) Melahirkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan 

dibidangnya, serta memiliki pengetahuan agama dan umum yang 

memadai sehingga mampu berperan dalam mewujudkan Islam 

sebagai Rahmatan Lil A‟lamin.
135

 

3. Program Studi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung telah 

berdiri 4 program studi. Dimana mulai dari 2008-2017 rata-rata mahasiswa 

yang mendaftar dan diterima selalu mengalami peningkatan hal ini menjadi 

tolak ukur keberhasilan dalam pengembangan ekonomi syariah. Adapun 

Program studi yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Ekonomi Syariah (Mulai 2008-Sekarang) 

b. Perbankan Syariah (Mulai 2013-Sekarang) 

c. Akutansi Syariah (Mulai 2015-Sekarang) 

d. Manajemen Bisnis Syariah (Mulai 2017-Sekarang) 
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4. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran karakteristik 

responden yang berdasarkan jenis kelamin, program studi, dan frekuensi 

pemakaian media sosial instagram. Data tersebut diambil dari masing-masing 

responden, pengambilan data responden ini menggunakan teknik sampel 

random sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan member 

kesempatan yang sama untuk dipilih bagi setiap individu atau unit dalam 

keseluruhan populasi. Sebelum melakukan tahap analisis data terlebih dahulu 

penulis akan memberikan penjelasan mengenai keterangan-keterangan 

responden dalam penelitian ini. 

a. Jenis Kelamin Responden 

Tabel 4.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah % 

1 Laki-Laki 22 orang 26% 

2 Perempuan 63 orang 74% 

Total 85 orang 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 22 orang (26%) dan 

responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 63 orang (74%). 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan jenis kelamin 

perempuan yakni sebanyak 63 orang (74%). 
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b. Program Studi Responden 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Pogram Studi 

No. Program Studi Jumlah % 

1 Ekonomi Syariah 42 orang 49% 

2 Perbankan Syariah 43 orang 51% 

Total 85 orang 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan keterangan dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa 

responden dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner 

kepada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi 

Islam dan Perbankan Syariah angkatan 2014 UIN Raden Intan Lampung 

sebanyak 85 orang. Adapun hasil penelitian ini terdapat 42 orang (49%) 

dari jurusan ekonomi Islam, dan 43 orang (51%) dari jurusan perbankan 

syariah. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan program studi 

perbankan syariah sedikit lebih banyak dari jurusan ekonomi Islam yakni 

sebanyak 43 orang (51%). 
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c. Frekuensi Penggunaan Instagram Responden 

Tabel 4.3 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Frekuensi Penggunaan 

Media Sosial Instagram 

No Frekuensi Penggunaan 

Instagram 

Jumlah % 

1 1-3 jam/hari 43 orang 50% 

2 4-6 jam/hari  27 orang 32% 

3 7-9 jam/hari 6 orang 7% 

4 > 9 jam/hari 9 orang 11% 

Total 85 orang 100% 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan keterangan pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa 

responden dengan frekuensi penggunaan media sosial Instagram 1-3 jam 

per hari sebanyak 43 orang atau sebesar 50%, 4-6 jam per hari sebanyak 

27 orang atau sebesar 32%, 7-9 jam per hari sebanyak 6 orang atau 

sebesar 7% dan > 9 jam per hari sebanyak 9 orang atau sebesar 11%.  

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam menggunakan 

media sosial Instagram adalah 1-3 jam per hari yakni sebanyak 43 orang 

(50%). 

B. Analisis Data 

1. Gambaran Distribusi Jawaban Responden 

Penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden 

berdasarkan pembagiannya. 
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a. Variabel Komunitas Online  (X1) 

Distribusi jawaban responden pada variabel komunitas online  dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Komunitas Online (X1) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

1 X1.1 16 18.82 25 29.4 43 50.59 1 1.17 0 0 85 100 

2 X1.2 20 23.53 41 48.23 24 28.23 0 0 0 0 85 100 

3 X1.3 5 5.88 22 25.88 52 61.17 6 7.06 0 0 85 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018  

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden memberikan 

jawaban netral. Di mana hasil terbanyak ada pada X1.3 yaitu adanya 

peluang menjalin hubungan yang kuat antara penjual dan pembeli di  

media sosial instagram. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang 

dari responden, yakni 52 responden atau 61,17%, masih belum 

mengetahui dengan pasti apakah mereka dapat menjalin hubungan yang 

kuat di media sosial. Adapun hasil terkecil pada tidak setuju ada pada 

item X1.1 sebesar 1 responden atau 1,17%. 

b. Variabel Interaksi (X2) 

Distribusi jawaban responden pada variabel interaksi  dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Interaksi (X2) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

1 X2.1 18 21.18 49 57.65 17 20 1 1.17 0 0 85 100 

2 X2.2 22 25.88 43 50.56 18 21.17 2 2.35 0 0 85 100 

3 X2.3 36 42.35 48 56.47 1 1.17 0 0 0 0 85 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Di mana hasil terbanyak ada pada X2.1 yaitu ada timbal 

balik interaksi dengan  followers di media sosial instagram dengan 49 

responden (57,65%). Adapun hasil terkecil pada tidak setuju ada pada 

item X2.2 sebesar 2 responden atau 2,35%. Dari data tersebut dapat 

diidentifikasi bahwa pada variabel interaksi, mahasiswa memilih media 

sosial Instagram karena adanya timbal balik interaksi dengan followers. 

c. Variabel Aksesibilitas (X3) 

Distribusi jawaban responden pada variabel Aksesibilitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini:          
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       Tabel 4.6 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Aksesibilitas  (X3) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

1 X3.1 41 48.23 42 49.41 2 2.35 0 0 0 0 85 100 

2 X3.2 26 30.59 33 38.82 24 28.23 2 2.35 0 0 85 100 

3 X3.3 13 15.29 32 37.65 23 27.05 17 20 0 0 85 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Di mana hasil terbanyak ada pada X3.1 yaitu dapat 

mengakses akun media sosial kapan dan di mana saja yang berpengaruh 

pada minat berwirausaha mahasiswa yaitu 49.41% (42 responden). 

Adapun hasil terkecil pada tidak setuju ada pada item X3.3 sebesar 17 

responden atau 20%. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada 

variabel aksesibilitas, mahasiswa memilih media sosial Instagram karena 

dapat diakses di mana saja dan kapan saja. 

d. Variabel Kredibilitas (X4) 

Distribusi jawaban responden pada Variabel Minat Berwirausaha 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.7 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel 

Kredibilitas  (X4) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

1 X4.1 27 31.76 48 56.47 7 8.23 3 3.52 0 0 85 100 

2 X4.2 19 22.35 36 42.35 30 35.29 0 0 0 0 85 100 

3 X4.3 17 20 41 48.23 26 30.58 1 1.17 0 0 85 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Di mana hasil terbanyak ada pada X4.1 yaitu dapat 

memberikan testimoni kepuasan yang menambah kepercayaan followers 

media sosial Instagram yaitu 56,47% (48 responden). Adapun hasil 

terkecil pada tidak setuju ada pada item X4.3 sebesar 1 responden atau 

1.17%. Dari data tersebut dapat diidentifikasi bahwa pada variabel 

kredibilitas, mahasiswa memilih media sosial Instagram karena dapat 

memberika testimoni produk yang menambah kepercayaan followers 

media sosial Instagram.. 

e. Variabel Minat Berwirausaha (Y) 

Distribusi jawaban responden pada Variabel Minat Berwirausaha 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Minat 

Berwirausaha (Y) 

No Pernyataan 
SS S N TS STS 

Total 
F % F % F % F % F % 

1 Y1.1 18 21.18 43 50.88 22 25.88 2 2.35 0 0 85 100 

2 Y1.2 39 45.88 41 48.23 5 5.88 0 0 0 0 85 100 

3 Y1.3 37 43.53 42 49.41 5 5.88 1 1.18 0 0 85 100 

4 Y1.4 28 32.94 43 50.88 14 16.47 0 0 0 0 85 100 

5 Y1.5 34 40 36 42.35 14 16.47 1 1.18 0 0 85 100 

6 Y1.6 37 43.53 40 47.06 6 7.06 1 1.18 1 1.18 85 100 

7 Y1.7 39 45.88 38 44.7 8 9.41 0 0 0 0 85 100 

8 Y1.8 34 40 32 37.65 15 21.17 3 3.53 1 1.18 85 100 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan data di atas sebagian besar responden memberikan 

jawaban setuju. Di mana hasil terbanyak setuju terdapat pada item Y1.1 

dan Y1.4 yaitu bahwa responden tertarik mempelajari segala sesuatu 

mengenai wirausaha karena menjanjikan kesuksesan di masa depan 

dengan presentase 50,88% atau sebanyak 43 responden. Dan hasil 

terkecil atau tidak setuju terdapat pada item Y8 yaitu unsur niat 

berwirausaha setelah sarjana dengan persentase 3,53% atau sebanyak 3 

responden. Dari data tesebut dapat disimpulkan bahwa minat 

berwirausaha pada mahasiswa karena mahasiswa tertarik mempelajari 

segala sesuatu mengenai wirausaha dan wirausaha menjanjikan 

kesuksesan. 
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2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuesioner atau skala yang ingin diukur. Instrumen dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang hendak diukur dari variabel yang diteliti. Teknik 

yang digunakan untuk uji validitas ini adalah bivariate pearson (produk 

momen pearson) dengan taraf signifikansi 0,05 dilakukan dengan 

mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. Kemudian nilai 

korelasi (r hitung) yang telah diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi 

pada tabel (r tabel). Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel artinya variabel 

dapat dinyatakan valid. Nilai r tabel yaitu df = (n-2) di mana N=85 yaitu : 85-

2=83, dan a=5% adalah sebesar 0,213. 

Hasil uji menggunakan bantuan program IBM SPSS 16. Adapun hasil 

output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

a. Variabel Komunitas Online (X1) 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas 

Item 

Pernyataan r hitung r tabel 

 

Signifikan Kesimpulan 

X1.1 0.738 0.213 0.000 Valid 

X1.2 0.703 0.213 0.000 Valid 

X1.3 0.813 0.213 0.000 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 
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memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0.213. 

b. Variabel Interaksi (X2) 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas 

Item 

Pernyataan r hitung r tabel 

 

Signifikan Kesimpulan 

X2.1 0.779 0.213 0.000 Valid 

X2.2 0.858 0.213 0.000 Valid 

X2.3 0.635 0.213 0.000 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0.213. 

c. Variabel Aksesibilitas (X3) 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas 

Item 

Pernyataan r hitung r tabel 

 

Signifikan Kesimpulan 

X3.1 0.732 0.213 0.000 Valid 

X3.2 0.832 0.213 0.000 Valid 

X3.3 0.707 0.213 0.000 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X3 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0.213. 
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d. Variabel Kredibilitas (X4) 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas 

Item 

Pernyataan r hitung r tabel 

 

Signifikan Kesimpulan 

X4.1 0.704 0.213 0.000 Valid 

X4.2 0.841 0.213 0.000 Valid 

X4.3 0.804 0.213 0.000 Valid 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, secara keseluruhan item pernyataan 

pada variabel X4 dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0.213. 

e. Variabel Minat Berwirausaha (Y) 

Tabel 4.13 

Uji Validitas Variabel Y (Minat Berwirausaha) 

Item 

Pernyataan r hitung r tabel 

 

Signifikan Kesimpulan 

Y1.1 0.642 0.213 0,000 Valid 

Y1.2 0.702 0.213 0,000 Valid 

Y1.3 0.823 0.213 0,000 Valid 

Y1.4 0.830 0.213 0,000 Valid 

Y1.5 0.768 0.213 0,000 Valid 

Y1.6 0.394 0.213 0,000 Valid 

Y1.7 0.742 0.213 0,000 Valid 

Y1.8 0.664 0.213 0,000 Valid 

     Sumber: Data primer diolah tahun 2018 
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Berdasarkan tabel 4.13, secara keseluruhan item pernyataan pada 

variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0.213. 

3. Uji Reliablitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, 

apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach‟s Alpha, dengan kriteria bahwa tingkat 

alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,60 maka 

data yang diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun 

perhitungan tingkat alpha dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

16.0. Adapun hasil dari perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output 

SPSS di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach Alpha Nilai Kritis Keterangan 

X1 0.608 0.600 Reliabel 

X2 0.663 0.600 Reliabel 

X3 0.629 0.600 Reliabel 

X4 0.689 0.600 Reliabel 

Y 0.838 0.600 Reliabel 

 Sumber: Data primer diolah tahun 2018  

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel 4.14 diperoleh hasil perhitungan 

koefisien Cronbach‟s Alpha > 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa alat ukur dan semua pernyataan dalam penelitian ini adalah 

reliabel. 

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik 

kolmogrov-smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data 

penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang baik 

apabila nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut dapat dikatakan normal. 

Uji normalitas pada penelitian ini dinyatakan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas 

Sampel Nilai Kolmogorov-Smilnov Signifikansi Simpulan 

85 0.05 0.923 Ha diterima 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 

0,923. Maka nilai 0,923 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang telah di uji berdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance 

dan Inflation Factor (VIF) pada model regresi, jika nilai VIF kurang dari 

10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa 

suatu model regresi bebas dari multikolinearitas. 
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Tabel 4.16 

Hasil Uji Multikolonearitas 

Variabel Nilai Tolerance Nilai VIF 

Komunitas Online 0.626 1.596 

Interaksi 0.608 1.644 

Aksesibilitas 0.752 1.329 

Kredibilitas 0.629 1.589 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan output coefficients pada tabel di atas, dapat dilhat pada 

kolom VIF dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk komunitas online, 

interaksi, aksesibilitas dan kredibilitas < 10 dan nilai Tolerance >  0,1 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

multikolinearitas atau tidak adanya masalah multikolinearitas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

glejser yaitu dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas yang 

telah dilakukan: 
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Tabel 4.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Sampel Variabel Signifikansi 

 

 

85 

Komunitas Online 0.928 

Interaksi 0.251 

Aksesibilitas 0.533 

Kredibilitas 0.571 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan uji glejser diatas nilai signifikansi untuk masing-masing 

variabel independen memiliki nilai > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

5. Hasil Uji Hipotesis 

a. Teknik Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis linier berganda digunakan untuk menggambarkan nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Regeresi linier berganda dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.18 

Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Prediksi Koefisien t hitung Signifikansi Keterangan 

(Konstanta)  15.088 4.300 0.000  

Minat Berwirausaha      

Komunitas Online - -0.460 -1.655 0.102 Ditolak 
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Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat dibuat suatu persamaan regresi linear 

untuk variabel Komunitas Online, Interaksi, Aksesibilitas dan 

Kredibilitas terhadap Minat Berwirausaha adalah sebagai berikut: 

Y=15.088-0.460X1+0.819X2+0.443X3+0.693X4+e 

Berdasarkan hasil persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan makna 

dan arti dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel sebagai 

berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 15.088 hal ini berarti bahwa nilai variabel 

Minat Berwirausaha (Y) akan sebesar 15.088 dengan asumsi variabel 

bebas tetap atau konstan.  

2) Koefisien regresi variabel Komunitas Online (X1) bertanda negatif (-) 

berarti antara variabel Komunitas Online (X1) dengan variabel Minat 

Berwirausaha (Y) memiliki hubungan yang tidak searah di mana jika 

variabel Komunitas Online (X1) meningkat maka variabel Minat 

Berwirausaha (Y) akan menurun atau sebaliknya. Nilai koefisien 

regresi dari variabel Komunitas Online (X1) sebesar -0.460 berarti 

Interaksi + 0.819 2.740 0.008 Diterima 

Aksesibilitas + 0.443 1.695 0.094 Ditolak 

Kredibilitas + 0.693 2.607 0.011 Diterima 

R Square                          0.313 

Adjusted R
2 

                     0.278
 

F hitung                            9.094        Sig: 0.000 
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bahwa setiap perubahan nilai variabel Komunitas Online (X1) sebesar 

1 satuan akan memberikan perubahan variabel Minat Berwirausaha 

(Y) sebesar -0.460. dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya 

adalah tetap atau konstan. 

3) Koefisien regresi variabel Interaksi (X2) bertanda positif (+) berarti 

antara variabel Interaksi (X2) dengan variabel Minat Berwirausaha 

(Y) memiliki hubungan yang searah di mana jika variabel Interaksi 

(X2) meningkat maka variabel Minat Berwirausaha (Y) juga 

meningkat atau sebaliknya. Nilai koefisien regresi dari variabel 

Interaksi (X2)  sebesar 0.819 berarti bahwa setiap perubahan nilai 

variabel Interaksi (X2) sebesar 1 satuan akan memberikan perubahan 

variabel Minat Berwirausaha (Y) sebesar 0.819. dengan asumsi 

bahwa variabel-variabel lainnya adalah tetap atau konstan. 

4) Koefisien regresi variabel Aksesibilitas (X3) bertanda positif (+) 

berarti antara variabel Aksesibilitas (X3) dengan variabel Minat 

Berwirausaha (Y) memiliki hubungan yang searah di mana jika 

variabel Aksesibilitas (X3) meningkat maka variabel Minat 

Berwirausaha (Y) juga meningkat atau sebaliknya. Nilai koefisien 

regresi dari variabel Aksesibilitas (X3) sebesar 0.443 berarti bahwa 

setiap perubahan nilai variabel Aksesibilitas (X3) sebesar 1 satuan 

akan memberikan perubahan variabel Minat Berwirausaha (Y) 

sebesar 0.443 dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya adalah 



108 
 

tetap atau konstan. 

5) Koefisien regresi variabel Kredibilitas (X4) bertanda positif (+) 

berarti antara variabel Kredibilitas (X4) dengan variabel Minat 

Berwirausaha (Y) memiliki hubungan yang searah di mana jika 

variabel Kredibilitas (X4) meningkat maka variabel Minat 

Berwirausaha (Y) juga meningkat atau sebaliknya. Nilai koefisien 

regresi dari variabel Kredibilitas (X4) sebesar 0.693berarti bahwa 

setiap perubahan nilai variabel Kredibilitas (X4) sebesar 1 satuan 

akan memberikan perubahan variabel Minat Berwirausaha (Y) 

sebesar 0.693. dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya adalah 

tetap atau konstan. 

b. Koefisien Determinasi (R2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi 

untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya 

dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R
2
). Jika R

2 

yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model 

tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, jika R
2 

makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah 

pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Berdasarkan pada tabel 4.18 diperoleh angka R
2
 (R Square) sebesar 

0.313 atau 31,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 
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pengaruh variabel independen Komunitas Online, Interaksi, Aksesibilitas, 

dan Kredibilitas terhadap Minat Berwirausaha sebesar 31,3%. Atau 

variasi bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 

31,3% variasi variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

c. Uji F  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependennya. Untuk melakukan uji F, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H0: Variabel independen (Komunitas Online, Interaksi, Aksesibilitas, 

Kredibilitas) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Minat  Berwirausaha) 

Ha: Variabel independen (Komunitas Online, Interaksi, Aksesibilitas, 

Kredibilitas) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Minat  Berwirausaha) 

Apabila F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang 

artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 
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Tabel 4.19 

Hasil Uji F 

Sampel F hitung Signifikansi Keterangan 

85 9.094 0.000 Ha diterima 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Pada tabel 4.19 diperoleh nilai F hitung = 9.094. Sedangkan pada F 

tabel diperoleh F tabel = F (k ; n-k) = F (4 ; 81) = 2.48. Sehingga F hitung 

= 9.094 > F tabel = 2.48 dan sig 0.000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen antara lain komunitas online (X1), interaksi (X2), 

aksesibilitas (X3), dan kredibilitas (X4) secara simultan dan signifikan 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat berwirausaha (Y). 

Maka dengan kata lain variabel-variabel independen mampu menjelaskan 

besarnya variabel dependen minat berwirausaha. 

d. Uji t 

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen (komunitas online, interaksi, 

aksesibilitas, kredibilitas) secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (minat berwirausaha). Derajat signifikansi yang digunakan 

adalah 0.05. Untuk melakukan uji t, hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut 

H01: Variabel komunitas online secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha 
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Ha1:Variabel komunitas online secara sendiri-sendiri berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha 

H02: Variabel interaksi secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha 

Ha2: Variabel interaksi secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha 

H03: Variabel aksesibilitas secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha 

Ha3: Variabel aksesibilitas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha 

H04: Variabel kredibilitas secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha 

Ha4: Variabel kredibilitas secara sendiri-sendiri berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha 

Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari derajat kepercayaan (0.05) 

dan t hitung lebih besar dari t tabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial 

mempengaruhi variabel dependen. 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji t 

Variabel Prediksi t hitung Signifikansi Keterangan 

(Constant)  4.300 0.000  

Minat Berwirausaha     

Komunitas Online - -1.655 0.102 Ha1 Ditolak 

Interaksi + 2.740 0.008 Ha2 Diterima 

Aksesibilitas + 1.695 0.094 Ha3 Ditolak 

Kredibilitas + 2.607 0.011 Ha4 Diterima 

Sumber: Data primer diolah tahun 2018 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel 4.20, 

diperoleh nilai: 

1) Variabel Komunitas Online (X1) 

T hitung untuk variabel komunitas online sebesar -1.655 dengan 

signifikansi 0.102 > 0.05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 

H1 ditolak dan H0 diterima. Variabel X1 mempunyai t hitung yakni -

1.655 dengan t tabel = 1.993 (df 80 dengan signifikansi 0,025). Jadi t 

hitung < t tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 

(komunitas online) tidak memiliki kontribusi terhadap Y (minat 

berwirausaha). Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X1 

mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Y. Jadi dapat 

disimpulkan variabel komunitas online  secara parsial tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 
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2) Variabel Interaksi (X2) 

T hitung untuk variabel interaksi sebesar 2.740 dengan 

signifikansi 0.008<0.05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak. Variabel X2 mempunyai t hitung yakni 2.740 

dengan t tabel 1.993. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X2 (interaksi) memiliki kontribusi 

terhadap Y (minat berwirausaha). Nilai t positif menunjukkan bahwa 

variabel X2 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat 

disimpulkan variabel interaksi secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha. 

3) Variabel Aksesibilitas (X3) 

T hitung untuk variabel aksesibilitas sebesar 1.695dengan 

signifikansi 0.094>0.05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H1 

ditolak dan H0 diterima. Variabel X3 mempunyai t hitung yakni 

1.695dengan t tabel 1.993. Jadi t hitung < t tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X3 (aksesibilitas) tidak memiliki 

kontribusi terhadap Y (minat berwirausaha). Nilai t positif 

menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai hubungan yang searah 

dengan Y. Jadi dapat disimpulkan variabel aksesibilitas secara parsial 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 
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4) Variabel Kredibilitas (X4) 

T hitung untuk variabel kredibilitas sebesar 2.607dengan 

signifikansi 0.011<0.05. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa H1 

diterima dan H0 ditolak. Variabel X4 mempunyai t hitung yakni 

2.607dengan t tabel 1.993. Jadi t hitung > t tabel sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel X4 (kredibilitas) memiliki kontribusi 

terhadap Y (minat berwirausaha). Nilai t positif menunjukkan bahwa 

variabel X4 mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat 

disimpulkan variabel kredibilitas secara parsial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha. 

C. Pembahasan 

1. Peran Media Sosial Instagram terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa 

Media Sosial adalah media yang melibatkan penggunanya dalam 

menghasilkan konten berupa pesan, gambar, audio, dan video. Salah satu 

media sosial yang cukup banyak penggunanya adalah instagram. Penggunaan 

instagram saat ini sudah mengalami pergeseran pemanfaatan di mana 

masyarakat mulai memanfaatkan instagram sebagai sarana untuk 

berwirausaha online. Dengan adanya pergeseran pemanfaat tersebut tidak 

sedikit mahasiswa yang terpacu minat atau ketertarikannya untuk 

berwirausaha. 
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Variabel independen pada Media Sosial terdiri dari komunitas online, 

interaksi, aksesibilitas, dan kredibilitas. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan diketahui bahwa keempat variabel independen secara simutan 

dan signifikan berpengaruh terhadap minat berwirausaha sebagai variabel 

dependen. Maka dengan kata lain variabel-variabel independen mampu 

menjelaskan besarnya variabel dependen minat berwirausaha. Berdasarkan 

keterangan pada tabel 4.18 diketahui bahwa besarnya pengaruh keempat 

variabel tersebut terhadap minat berwirausaha adalah 31,3%. 

Setelah diketahui pengaruh secara simultan variabel independen 

terhadap variabel dependen, selanjutnya hasil penelitian menyatakan bahwa 

secara parsial hanya variabel interaksi dan variabel kredibilitas yang 

berpengaruh signifikan terhadap variabel minat berwirausaha. Kedua variabel 

independen lainnya, yaitu komunitas online dan aksesibilitas sesuai hasl 

dalam uji t pada tabel 4.18 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

minat berwirausaha. 

a. Pengaruh Komunitas Online terhadap Minat Berwirausaha 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa Komunitas Online tidak 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan hasil uji t yaitu nilai t hitung sebesar -1.655 dan nilai 

signifikansi 0.102 pada taraf signifikansi 5% di mana 0.102 > 0,05. Hal 
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ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel komunitas 

online terhadap minat berwirausaha. 

Komunitas online merupakan  sebuah tempat di mana sekelompok 

orang yang tidak saling mengenal berkumpul untuk berbagi sence of 

community dengan kesamaan minat di dalam sebuah situs internet yang 

menawarkan beberapa akses kepada lingkungan sosial, layanan 

komunitas, informasi resmi, dan layanan e-commerce kepada 

penghuninya. 

Komunitas online pada media sosial dapat diartikan sebagai 

kumpulan pengguna yang berkumpul dan memiliki minat yang sama di 

media sosial yang dalam aktivitasnya dapat saling memberikan saran 

terhadap segala hal, tak terkeucali menyarankan produk tertentu. 

Semakin baik dan kuat hubungan emosional suatu komunitas online, 

maka akan semakin mudah setiap orang untuk saling memengaruhi. 

Sebuah perusahaan atau bisnis mulai dari skala besar maupun 

skala individu dapat menggunakan media sosial untuk membangun 

komunitas online di sekitar yang terkait dengan produk/bisnisnya. 

Komunitas online yang cerdas menciptakan loyalitas dan mendorong 

diskusi, yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan peningkat 
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bisnis. Tujuannya yaitu untuk saling berbagi pengalaman dan saran 

tanpa terikat waktu dan tempat.  

Namun hasil yang didapatkan dalam penelitiian ini tidak sejalan 

dengan teori dan penelitian terdahulu yang menyatakan adanya pengaruh 

komunitas online dengan minat berwirausaha pada mahasiswa. Justru 

dalam penelitian ini komunitas online menghasilkan data negatif yang 

menyatakan bahwa komunitas online tidak berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa alasan di 

mana mahasiswa belum mampu mengaplikasikan dimensi komunitas 

online yang seharusnya menjadi faktor penting dalam mendukung dalam 

berwirausaha terutama di media sosial Instagram. 

Pada indikator saran, mayoritas responden menjawab netral yakni 

sebesar 50.59% (43 responden) yang mengindikasikan bahwa repsonden 

tidak mengetahui dengan pasti apakah mereka mampu untuk 

memberikan saran produk kepada pengguna media sosial Instagram 

lainnya. Kemudian pada hubungan emosional, responden baru pada 

tahap berhubungan baik, belum kepada hubungan yang kuat. Terbukti 

dengan 61,17% (52 responden) menjawab netral pada indikator 

hubungan yang kuat. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan tidak 

berpengaruhnya komunitas online terhadap minat berwirausaha. 
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Mahasiswa sebagai responden penelitian ini belum menjalin 

hubungan emosional yang kuat kepada pelanggan di media sosial 

Instagram. Menjalin hubungan dengan pelanggan dalam pemasaran 

disebut dengan Relationship Marketing, yakni suatu praktik membangun 

hubungan jangka panjang yang memuaskan dengan berbagai pihak. 

Mahasiswa dalam hal ini baru pada tahap  memerhatikan penjualannya 

apakah ada yang membeli atau tidak, belum sampai pada memerhatikan 

faktor hubungan jangka panjang yang seharusnya menjadi perhatian 

utama dalam berwirausaha di media sosial Instagram. 

b. Pengaruh Interaksi terhadap Minat Berwirausaha 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa interaksi berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukkan 

dengan perolehan hasil uji t yaitu dengan nilai t hitung sebesar 2.740 di 

mana nilai signifikansinya adalah 0.008 pada taraf signifikansi 5% di 

mana nilai 0.008 < 0.05. Ini menunjukkan bahwa interaksi mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh As‟ad Abu Rumman 

bahwa media sosial memungkinkan interaksi yang lebih besar melalui 

informasi yang relevan. Selaras dengan itu, jurnal yang ditulis oleh 

Hawik Ervina Indoworo berekesimpulan bahwa keunggulan sosial 

media adalah memberikan ruang komunikasi dua arah yang 
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memampukan konsumen untuk berpartisipasi, berkolaborasi dan 

berinteraksi yang pada intinya membuat konsumen menjadi subjek. 

Intensitas interaksi dalam aktivitas bisnis online memegang 

peranan penting. Sebuah kegagalan dalam berwirausaha baik itu secara 

offline maupun online banyak yang disebabkan oleh kurang tertatanya 

interaksi yang dilakukan oleh para wirausahawan kepada konsumen 

yang akan terlibat dalam pembelian. Di dalam interaksi, informasi 

seperti apa yang disampaikan menjadi sangat penting. Informasi 

merupakan komoditas dalam media sosial. Informasi yang baik adaah 

yang relevan dan dapat menimbulkan tangggapan secara interaktif. 

Pada penelitian ini, interaksi memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari 

distribusi jawaban responden yang sebagian besar menjawab setuju pada 

pernyataan tentang timbal balik interaksi dengan  followers di media 

sosial instagram yaitu sebesar 57,65% atau sebanyak 49 responden. 

c. Pengaruh Aksesibilitas terhadap Minat Berwirausaha 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa aksesibilitas tidak 

berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan hasil uji t yaitu nilai t hitung sebesar 1.695 dan nilai 

signifikansi 0.094 pada taraf signifikansi 5% di mana 0.094 > 0.05. Hal 
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ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 

aksesibilitas terhadap minat berwirausaha. 

Aksesibilitas media sosial menurut teori yang dipaparkan dalam 

peneltian As‟ad Abu Rumman adalah tentang kemudahan akses dan 

minimnya biaya yang dibutuhkan dalam menggunakannya. Dalam 

penggunannya, seseorang tidak harus memiliki keahlian khusus. 

Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mendaftarkan dirinya dan 

mengakses media sosial kapan saja dan di mana saja. Seiring dengan 

bergesernya pemanfaat media sosial khususnya Instagram sebagai media 

berwirausaha, wirausahawan memanfaatkan hal ini untuk membuat 

strategi promosi melalui media sosial yang minim biaya. 

Namun, jawaban responden tidak menunjukkan adanya pengaruh 

antara aksesibilitas terhadap minat berwirausaha. Sebaliknya, 

aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemudahan akses dan minimnya biaya 

berwirausaha di media sosial tidak lantas menjadikan media sosial dapat 

menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa. Padahal sangat 

disayangkan mengingat pada distribusi jawaban responden, 50% atau 

sebanyak 43 responden  mengakses media sosial khususnya Instagram 

selama 1-3 jam per hari. Diperlukan adanya motivasi yang lebih dan 
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pengetahuan yang memadai agar mahasiswa dapat memanfaatkan media 

sosial Instagram secara lebih bijaksana dan produktif. 

d. Pengaruh Kredibilitas terhadap Minat Berwirausaha 

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kredibilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Hal ini ditunjukkan 

dengan peroleha hasil uji t yaitu dengan nilai t hitung sebesar 2.607 di 

mana nilai signifikansinya adalah 0.011 pada taraf signifikansi %% di 

mana nilai 0.011 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Sejalan dengan teori penelitian yang dipaparkan oleh As‟ad Abu 

Rumman bahwa membangun kredibilitas pada setiap perbuatan dan 

perkataan dengan target audiensi mendorong pembeli dan menghasilkan 

pelanggan setia. Kedua hal yang sangat penting bagi seorang 

wirausahawan. Media sosial menyediakan platform yang sangat bagus 

untuk semua bisnis ke jaringan dan menjangkau target audiensi yang 

dapat menghasilkan kepercayaan dengan mendengarkan apa yang 

mereka katakana. Kredibilitas wirausahawan di media sosial khususnya 

Instagram dapat dilihat dari berapa banyak testimoni yang didapat, dan 

seberapa akurat informasi atau deskripsi yang disampaikan. 
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Dalam penelitian ini variabel kredibilitas juga memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Hal 

ini dapat dilihat dari distribusi jawaban responden yang sebagian besar 

setuju dengan pernyataan tentang memberikan testimoni produk dapat 

menambah kepercayaan followers media sosial Instagram yaitu sebesar 

56,47% atau sebesar 48 responden. 

2. Peran Media Sosial Instagram terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Media sosial khususnya Instagram  saat ini telah mengalami pergeseran 

pemanfaataan oleh beberapa kalangan, tak terkecuali mahasiswa. Yakni 

sebagai media untuk bertransaksi secara online.  

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa hukum dasar muamalah 

menurut Islam adalah semua boleh kecuali yang diharamkan, maka 

bertransaksi online dihukumi boleh selama tidak mengandung unsur-unsur 

yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan 

sejenisnya. Selain itu, penjualan online harus memenuhi rukun-rukun 

daripada akad sesuai kaidah fiqh, di antaranya: (1) ada pihak-pihak yang 

berakad; (b) sighah atau ijab qabul; (c) Al-ma‟qud alaih atau objek akad; (d) 

tujuan pokok akad tersebut dilakukan. 

Pihak-pihak yang berakad dalam penjualan online telah jelas, yaitu ada 

yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. 
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Shigah dalam penjualan online biasanya berupa syarat dan kondisi yang 

harus disetujui oleh konsumen, dalam hal ini berbentuk tulisan. Kemudian 

objek dalam transaksi harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki 

oleh si penjual. Penjual harus menulis berbagai spesifikasi dari barang yang 

dijual termasuk kekurangan dari barang tersebut jika ada. Terakhir, tujuan 

dari akad tersebut harus sesuai dengan syariat Islam. 
92

 

Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa media sosial Instagram 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. 

Beberapa indikator dari media sosial yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa tersebut di antaranya sebagai berikut: 

a. Komunitas Online 

Komunitas online dibangun berdasarkan minat atas suatu hal yang 

sama dan dapat mendorong diskusi. Dengan memiliki hubungan yang 

baik dan kuat di media sosial, seseorang dapat memberikan saran dan 

solusi yang mudah diterima oleh pihak lain. Sehingga dari hubungan 

itulah terbentuk sebuah komunitas yang loyal. Bagi wirausahawan, 

membangun komunitas online yang loyal sangat dibutuhkan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan bisnisnya. 

                                                           
92
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Wirausahawan muslim yang baik tentu memikirkan hubungan baik 

dengan pelanggannya secara jangka panjang. Karena Islam sendiri 

memandang komunitas sebagai kehidupan bermasyarakat yang haruslah 

dipelihara. Baik hubungan jarak dekat, maupun jarak jauh (secara 

oniline).  Tidak hanya berhenti sampai pada jual-beli, hubungan baik 

harus tetap terpelihara sebagai saudara. Allah berfirman dalam QS. Al-

Hujurat: 10-12: 

                       

                          

                       

                 

                           

                       

                 

                       

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 

sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (10) 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu 

lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 
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merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 

baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 

dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan 

adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang 

tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (11) Hai 

orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka 

(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (12)” 

(QS. Al-Hujurat: 10-12) 

Pada tiga ayat di atas, secara lengkap Allah menjelaskan bagaimana 

hubungan baik harus terjaga. Bahwa semua orang beriman adalah 

saudara, dilarang mencela sekelompok yang lain dan memberi panggilan 

yang tidak baik serta anjuran menjauhi prasangka dan larangan 

menggunjing. Membangun dan menjaga komunitas online dalam 

berwirausaha berarti turut menjaga hubungan baik dan persaudaraan. 

Artinya, nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

b. Interaksi 

Interaksi berarti bagaimana memberikan informasi yang relevan 

terhadap komunitas online. Pemanfaatan media sosial oleh wirausahawan 

memungkinkan informasi yang diberikan lebih up to date. Dalam 

perspektif berwirausaha yang Islami, informasi yang diberikan selain 

relevan, juga harus jujur dan tidak dibuat-buat. Islam mengenalnya 
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dengan istilah shiddiq. Salah satu dalil tentang penekanan untuk berlaku 

jujur di antaranya ada dalam QS. An-Nahl ayat 105: 

                   

        

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan 

mereka Itulah orang-orang pendusta.” (QS. An-Nahl: 105) 

Berinteraksi dan menyampaikan informasi yang relevan di media 

sosial tidak terlepas dari tanggung jawab untuk berlaku jujur. Seorang 

wirausahawan muslim terikat oleh etika untuk menyampaikan keadaan 

yang sebenarnya dari produk atau jasa yang dipromosikan. Unsur 

interaksi pada media sosial menjadi sejalan dengan nilai-nilai ekonomi 

Islam bila semangat Shiddiq diterapkan oleh setiap mahasiswa yang 

berwirausaha online. 

c. Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah tentang kemudahan dalam mengakses dan 

menggunakan media sosial serta biaya yang minim. Mahasiswa yang 

notabene adalah seorang pelajar, tentu tidak memiliki banyak anggaran 

untuk berwirausaha. Dan media sosial khususnya Instagram adalah media 

yang tepat. Terlebih kemudahan dalam menggunakannya sehingga dapat 

diakses oleh siapa saja. 
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Islam adalah agama yang menghendaki kemudahan dan tidak 

menghendaki kesempitan ataupun kesukaran bagi setiap ummatnya. Baik 

dalam menjalankan ibadah secara vertikal kepada Allah, maupun secara 

horizontal, yakni bermuamalah dengan sesama manusia dalam bidang 

apapun. Beberapa ayat di bawah ini menjelaskan tentang betapa Allah 

menghendaki kemudahan: 

                       

       . . . .    

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad 

yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali 

tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. . . . .” (QS. 

Al-Hajj:78) 

                  

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan 

manusia dijadikan bersifat lemah.”(QS. An-Nisa: 28) 

Dua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam 

merupakan ajaran yang memberikan kemudahan untuk manusia., 

termasuk dalam berwirausaha. Dimensi aksesibilitas sejalan dengan nilai 

Islam karena memberikan kemudahan dalam memulai dan melaksanakan 

aktivitas wirausaha. 
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d. Kredibilitas 

Dimensi kredibilitas adalah tentang menyampaikan pesan dengan 

jelas kepada orang-orang, membangun kredibilitas terhadap setiap 

perkataan dan perbuatan, membangun emosional dengan target audiensi, 

mendorong pembeli dan menghasilkan pelanggan setia. Media sosial 

menyedikan platform yang sangat bagus untuk semua bisnis (besar atau 

kecil) ke jaringan dan menjangkau target audiensi, terhubung secara 

langsung dengan mereka, dan menghasilkan kepercayaan dengan 

mendengarkan apa yang mereka katakan. 

Dalam prinsip berwirausaha syariah, Islam mengenal istilah 

Amanah. Amanah merupakan salah satu dari empat sifat Rasulullah yang 

secara bahasa berarti dapat dipercaya. Setiap wirausahawan harus 

bertanggung jawab atas usahanya. Dalam arti mampu menjaga 

kepercayaan masyarakat. Allah tidak menghendaki ada hamba-Nya yang 

berkhianat terhadap amanah. 

Dalam QS. Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman: 

                         

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 
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mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal:27) 

Dimensi kredibilitas sejalan dengan nilai-nilai amanah. Dan dalam 

Islam, menjaga dan memelihara amanah merupakan perintah Allah 

kepada hamba-Nya dan merupakan sifat Nabi Muhammad SAW yang 

patut diteladani oleh setiap pengikutnya. 

Berdasarkan analisis diatas, bahwasanya implementasi dimensi-dimensi 

media sosial Instagram dalam mendorong minat berwirausaha mahasiswa 

sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Di antaranya yakni, dimensi media 

sosial Instagram mendorong mahasiswa dalam berwirausaha untuk menjaga 

hubungan (silaturahim) dengan pelanggan, memberikan informasi yang relevan 

dan jujur (shiddiq), kemudahan penggunaan serta membangun kepercayaan 

(amanah), di mana seluruhnya sejalan dengan praktek berwirausaha yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian Analisis Peran Media Sosial Instagram 

terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung Angkatan 2014) adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, 

koefisien determinasi, uji t dan uji F. Secara simultan, variabel Media Sosial 

Instagram (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Berwirausaha (Y). Sedangkan secara parsial, variabel interaksi (X2) dan 

variabel kredibilitas  (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat 

Berwirausaha (Y). Adapun variabel komunitas online (X1) dan variabel 

aksesibilitas (X3) tidak berpengaruh terhadap Minat Berwirausaha (Y). 

2. Peran media sosial Instagram terhadap minat berwirausaha dalam penelitian 

ini sudah sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Hal ini 

dapat dilihat dari analisis variabel media  sosial yang berperan terhadap 

minat berwirausaha memiliki nilai-nilai positif dan tidak melanggar kaidah 

syariah. Pada variabel komunitas online mendorong mahasiswa untuk 

menjaga hubungan baik dengan pelanggan, variabel interaksi 
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mengedepankan informasi yang relevan dan jujur (shiddiq), variabel 

aksesibilitas memberikan kemudahan dalam berwirausaha dan variabel 

kredibilitas mengajak mahasiswa untuk memiliki sifat dapat dipercaya 

(amanah), di mana seluruhnya sejalan dengan praktek berwirausaha yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian di mana variabel media sosial Instagram 

berpengaruh terhadap variabel minat berwirausaha, terdapat beberapa hal yang 

dapat disarankan, yakni sebagai berikut: 

1. Mahasiswa diharapkan dapat lebih produktif memanfaatkan waktu mereka 

dalam menggunakan media sosial yang rata-rata menghabiskan 1 sampai 3 

jam per hari.  

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga kepada pihak Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memperkenalkan konsep pemasaran online, 

khususnya media sosial, di dalam mata kuliah Kewirausahaan. Sehingga 

mahasiswa memiliki wawasan yang lebih baik dan lebih lengkap seputar 

dunia wirausaha yang sesuai dengan syariat Islam. 
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Kuesioner 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth, 

Saudara/i Responden Penelitian 

Di tempat 

Dengan hormat, 

Dalam rangka menyelesaikan skripsi penelitian pada program Strata Satu (S1) 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, peneliti memiliki kewajiban untuk 

melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, 

maka peneliti memohon kesediaan dari saudara/i untuk menjadi responden pada 

penelitian ini dengan memberikan jawaban kuesioner pada kolom yang telah 

disediakan.  

Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan hanya semata-mata untuk 

keperluan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Peran Media Sosial Instagram 

terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam.” 

Sebagaimana penelitian ilmiah, diharapkan kepada responden untuk memberikan 

jawaban sejujur-jujurnya dan seobjektif mungkin. Selain itu jawaban yang saudara 

responden berikan, peneliti menjamin kerahasiaannya dan tidak membawa 

konsekuensi yang merugian apapun. 

Atas kesediaan dan keikhlasan sauadara/i dalam mengisi kuesioner, saya 

ucapkan terimakasih. 

Bandar Lampung, 24 September 2018 

 

      Mukhlis Fikrian 
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A. Informasi Umum 

1. Identitas Responden 

a. Nama  : ……………………………………… 

b. Jenis Kelamin : 1). laki-laki  2). perempuan 

c. Jurusan : ………………………………………. 

2. Apakah mempunyai akun media sosial instagram? Ya Tidak 

3. Seberapa sering membuka akun media sosial instagram? 

1) 11-3 jam/hari   3). 7-9 jam/hari 

2) 4-6 jam/hari   4). > 9 jam/hari 

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Petunjuk: Mohon mengisi daftar pernyataan di bawah ini dengan 

memberikan tanda (√) pada alternative jawaban yang paling sesuai dengan 

persepsi anda. 

Keterangan: 

SS  : Sangat Setuju 

S  : Setuju 

N  : Ragu 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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Pernyataan 

Kategori 

SS S N TS STS 

Variabel X
1
 Komunitas Online 

1. Adanya kemudahan untuk memberikan saran 

berupaproduk yang menumbuhkan minat 

berwirausaha di media sosial Instagram 

     

2. Adanya jalinan hubungan yang baik antara 

penjual dan pembeli di  media sosial instagram 

     

3. Adanya peluang menjalin hubungan yang kuat 

antara penjual dan pembeli di  media sosial 

instagram 

     

Variabel X
2 

Interaksi 

1. Ada timbal balik interaksi dengan  followers di 

media sosial instagram 

     

2. Saya dapat memberikan informasi dengan cepat 

terkait produk terbaru kepada  followers di  media  

sosial instagram saya 

     

3. Informasi produk yang saya sampaikan melalui 

gambar, video, instagram story, ditanggapi oleh 

followers di media sosial instagram saya 
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Variabel X
3
Aksesibilitas 

1. Saya dapat mengakses akun media sosial saya 

kapan saja dan di mana saja 

     

2. Saya tidak membutuhkan banyak biaya untuk 

mulai berjualan di media sosial instagram 

     

3. Saya tidak harus mempunyai keahlian khusus 

untuk mengakses akun media sosial instagram 

     

Variabel X
4 

Kredibilitas 

1. Saya dapat memberikan testimoni produk yang 

menambah kepercayaan followers media sosial 

instagram saya 

     

2. Saya memberikan deskripsi produk yang akurat 

di media sosial instagram 

     

3. Produk saya dapat dipercaya oleh followers 

media sosial instagram saya 

     

Variabel Y (Minat Wirausaha) 

1. Saya mempelajari segala sesuatu tentang dunia 

wirausaha 

     

2. Ilmu tentang wirausaha amat penting bagi saya      

3. Berwirausaha menjadi pilihan menarik bagi saya      

4. Saya memilih berwirausaha karena menjanjikan      
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kesuksesan 

5. Saya tertarik untuk berwirausaha karena 

memberikan tantangan tersendiri untuk sukses 

     

6. Saya merasa menjadi seorang wirausahawan 

tidaklah mudah 

     

7. Saya senantiasa belajar untuk berwirausaha dari 

orang-orang yang berpengalaman 

     

8. Saya berniat untuk berwirausaha setelah sarjana      
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Uji Validitas  

Variabel Komunitas Online (X1) 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 Total_X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .179 .431
**
 .738

**
 

Sig. (2-tailed)  .101 .000 .000 

N 85 85 85 85 

X1.2 Pearson Correlation .179 1 .435
**
 .703

**
 

Sig. (2-tailed) .101  .000 .000 

N 85 85 85 85 

X1.3 Pearson Correlation .431
**
 .435

**
 1 .813

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 85 85 85 85 

Total_X1 Pearson Correlation .738
**
 .703

**
 .813

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Variabel Interaksi (X2) 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 Total_X 

X2.1 Pearson Correlation 1 .485
**
 .351

**
 .779

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .000 

N 85 85 85 85 

X2.2 Pearson Correlation .485
**
 1 .364

**
 .858

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 

N 85 85 85 85 

X2.3 Pearson Correlation .351
**
 .364

**
 1 .635

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .001  .000 
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N 85 85 85 85 

Total_X Pearson Correlation .779
**
 .858

**
 .635

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Variabel Aksesibilitas (X3) 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 Total_X 

X3.1 Pearson Correlation 1 .496
**
 .339

**
 .732

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .000 

N 85 85 85 85 

X3.2 Pearson Correlation .496
**
 1 .310

**
 .832

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .004 .000 

N 85 85 85 85 

X3.3 Pearson Correlation .339
**
 .310

**
 1 .707

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .004  .000 

N 85 85 85 85 

Total_X Pearson Correlation .732
**
 .832

**
 .707

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Variabel Kredibilitas (X4) 

Correlations 

  X4.1 X4.2 X4.3 Total_X 

X4.1 Pearson Correlation 1 .391
**
 .287

**
 .704

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .008 .000 

N 85 85 85 85 

X4.2 Pearson Correlation .391
**
 1 .592

**
 .841

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 85 85 85 85 

X4.3 Pearson Correlation .287
**
 .592

**
 1 .804

**
 

Sig. (2-tailed) .008 .000  .000 

N 85 85 85 85 

Total_X Pearson Correlation .704
**
 .841

**
 .804

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Variabel Minat Berwirausaha (Y) 

Correlations 

  Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Total_Y 

Y1 Pearson Correlation 1 .427
**
 .436

**
 .515

**
 .245

*
 .177 .388

**
 .367

**
 .642

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .024 .105 .000 .001 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y2 Pearson Correlation .427
**
 1 .671

**
 .501

**
 .517

**
 .120 .534

**
 .284

**
 .702

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .273 .000 .008 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y3 Pearson Correlation .436
**
 .671

**
 1 .642

**
 .572

**
 .214

*
 .620

**
 .496

**
 .823

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .049 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y4 Pearson Correlation .515
**
 .501

**
 .642

**
 1 .664

**
 .268

*
 .475

**
 .542

**
 .830

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .013 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y5 Pearson Correlation .245
*
 .517

**
 .572

**
 .664

**
 1 .239

*
 .613

**
 .432

**
 .768

**
 

Sig. (2-tailed) .024 .000 .000 .000  .028 .000 .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y6 Pearson Correlation .177 .120 .214
*
 .268

*
 .239

*
 1 .157 -.001 .394

**
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Sig. (2-tailed) .105 .273 .049 .013 .028  .150 .993 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y7 Pearson Correlation .388
**
 .534

**
 .620

**
 .475

**
 .613

**
 .157 1 .411

**
 .742

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .150  .000 .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Y8 Pearson Correlation .367
**
 .284

**
 .496

**
 .542

**
 .432

**
 -.001 .411

**
 1 .664

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .008 .000 .000 .000 .993 .000  .000 

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Total_Y Pearson Correlation .642
**
 .702

**
 .823

**
 .830

**
 .768

**
 .394

**
 .742

**
 .664

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
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Uji Reliabilitas 

Variabel Komunitas Online (X1) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.608 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 7.26 1.432 .357 .606 

X1.2 6.96 1.582 .352 .598 

X1.3 7.61 1.359 .563 .302 

 

Variabel Interaksi (X2) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.663 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 8.41 1.126 .517 .507 

X2.2 8.40 .981 .525 .505 

X2.3 7.99 1.536 .415 .651 
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Variabel Aksesibilitas (X3) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.629 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 7.74 1.575 .522 .470 

X3.2 8.22 1.080 .475 .493 

X3.3 8.44 1.439 .369 .626 

 

Variabel Kredibilitas (X4) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.689 3 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X4.1 7.74 1.766 .380 .744 

X4.2 8.04 1.368 .614 .446 

X4.3 8.04 1.511 .531 .561 
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Variabel  Minat Berwirausaha (Y) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.838 8 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 29.92 12.529 .508 .827 

Y2 29.42 12.795 .612 .816 

Y3 29.47 11.966 .757 .797 

Y4 29.66 11.727 .762 .795 

Y5 29.61 11.740 .670 .805 

Y6 29.52 13.991 .217 .863 

Y7 29.46 12.370 .653 .810 

Y8 29.71 11.829 .505 .832 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 85 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.49138804 

Most Extreme Differences Absolute .060 

Positive .060 
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Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .550 

Asymp. Sig. (2-tailed) .923 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.088 3.509  4.300 .000   

Komunitas Online -.460 .278 -.194 -1.655 .102 .626 1.596 

Interaksi .819 .299 .326 2.740 .008 .608 1.644 

Aksesibilitas .443 .261 .181 1.695 .094 .752 1.329 

Kredibilitas .693 .266 .305 2.607 .011 .629 1.589 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha      
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Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.009 2.199  1.368 .175 

Komunitas Online -.016 .174 -.013 -.091 .928 

Interaksi -.217 .187 -.164 -1.157 .251 

Aksesibilitas .103 .164 .080 .626 .533 

Kredibilitas .095 .167 .079 .569 .571 

a. Dependent Variable: RES2     

 

Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Kredibilitas, 

Aksesibilitas, 

Komunitas 

Online, Interaksi
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .559
a
 .313 .278 3.37594 

a. Predictors: (Constant), Kredibilitas, Aksesibilitas, Komunitas Online, 

Interaksi 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 414.595 4 103.649 9.094 .000
a
 

Residual 911.758 80 11.397   

Total 1326.353 84    

a. Predictors: (Constant), Kredibilitas, Aksesibilitas, Komunitas Online, Interaksi 

b. Dependent Variable: Minat Berwirausaha    

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.088 3.509  4.300 .000 

Komunitas Online -.460 .278 -.194 -1.655 .102 

Interaksi .819 .299 .326 2.740 .008 

Aksesibilitas .443 .261 .181 1.695 .094 

Kredibilitas .693 .266 .305 2.607 .011 

a. Dependent Variable: Minat Berwirausaha    
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Jawaban Responden Variabel X 

No 
Komunitas Online   Interaksi   Aksesibilitas   Kredibilitas   

X1.1 X1.2 X1.3 
Total 

X1 X2.1 X2.2 X2.3 
Total 

X2 X3.1 X3.2 X3.3 
Total 

X3 X4.1 X4.2 X4.3 
Total 

X4 

1 4 3 4 11 5 5 5 15 5 3 4 12 4 5 4 13 

2 5 5 5 15 4 4 4 12 5 4 5 14 4 4 5 13 

3 4 4 3 11 5 5 5 15 4 3 3 10 4 3 4 11 

4 3 4 3 10 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 3 11 

5 3 3 3 9 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 

6 3 4 3 10 4 4 4 12 5 4 4 13 4 3 4 11 

7 3 4 3 10 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 

8 3 4 3 10 4 4 3 11 5 5 3 13 3 3 3 9 

9 4 3 2 9 4 4 4 12 5 5 5 15 2 3 3 8 

10 3 4 3 10 3 3 4 10 4 4 3 11 5 3 4 12 

11 5 5 3 13 3 5 5 13 5 5 5 15 5 5 5 15 

12 3 4 3 10 4 3 4 11 4 4 3 11 4 4 4 12 

13 4 4 4 12 4 4 4 12 4 5 4 13 4 4 5 13 

14 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 

15 4 3 3 10 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 

16 3 3 3 9 4 3 4 11 5 3 3 11 2 3 3 8 

17 3 4 3 10 3 4 4 11 4 3 3 10 4 4 4 12 

18 3 3 3 9 4 4 4 12 5 5 5 15 5 4 4 13 

19 4 3 3 10 4 3 5 12 4 5 4 13 5 4 3 12 

20 3 4 3 10 4 3 4 11 4 3 4 11 4 3 3 10 

21 3 3 3 9 4 4 4 12 4 4 3 11 5 4 4 13 
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22 3 4 3 10 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 

23 5 5 5 15 5 5 5 15 5 4 3 11 4 5 5 14 

24 3 3 2 8 3 3 4 10 4 3 4 10 4 3 3 10 

25 3 4 3 10 3 3 4 10 4 3 3 10 4 3 3 10 

26 3 4 3 10 4 4 4 12 5 4 4 13 4 3 3 10 

27 4 5 4 14 5 5 4 14 5 4 3 12 3 4 4 11 

28 3 4 3 10 4 3 5 10 5 5 4 14 4 4 3 11 

29 3 4 3 10 4 2 5 11 5 3 3 11 5 5 5 15 

30 3 5 3 11 3 4 4 11 4 4 5 13 4 3 3 10 

31 5 3 3 11 4 5 5 14 4 3 5 12 3 5 5 13 

32 3 4 4 11 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 3 10 

33 3 5 3 11 4 5 5 14 4 4 4 12 4 4 4 12 

34 4 4 3 11 4 5 5 14 5 5 3 13 3 4 4 11 

35 4 4 3 11 4 4 4 12 5 4 4 13 4 4 4 12 

36 3 4 3 10 4 4 4 12 4 3 3 10 4 4 4 12 

37 3 3 3 9 4 4 4 12 3 3 4 10 4 3 3 10 

38 3 3 3 9 3 3 4 10 4 4 3 11 4 3 4 11 

39 3 4 3 10 3 3 4 10 4 3 3 10 4 3 3 10 

40 5 4 3 12 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 

41 4 3 2 9 3 5 5 13 4 5 3 12 4 4 4 12 

42 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 

43 5 3 3 11 4 3 5 12 5 5 3 13 5 5 3 13 

44 3 3 3 9 3 3 4 10 4 2 4 10 4 3 3 10 

45 4 5 3 12 5 5 4 14 5 5 4 14 3 5 5 13 

46 3 5 4 12 4 4 5 13 4 3 4 11 4 4 4 12 

47 5 4 3 12 4 4 5 13 5 4 4 13 4 4 4 12 
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48 5 3 4 12 4 4 5 13 5 4 4 13 4 4 4 12 

49 4 3 3 10 4 4 5 13 4 4 3 11 5 4 4 13 

50 4 4 2 10 4 4 5 13 4 3 3 10 4 3 4 11 

51 4 3 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 

52 3 4 4 11 4 3 4 11 4 4 3 11 4 3 4 11 

53 3 3 3 9 3 3 4 10 4 3 3 10 3 3 3 9 

54 4 4 4 12 4 2 5 10 5 4 4 13 5 5 5 15 

55 5 4 4 13 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 

56 5 4 4 13 4 4 4 12 4 2 4 10 4 4 4 12 

57 4 4 3 11 4 4 4 12 4 3 4 11 5 3 4 12 

58 4 4 3 11 4 4 4 12 4 3 3 10 4 3 4 11 

59 3 5 4 12 5 5 5 15 5 5 4 14 5 5 5 15 

60 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 

61 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 

62 3 3 3 9 3 3 5 11 5 3 3 11 3 3 3 9 

63 3 3 3 9 3 4 4 11 5 3 4 12 5 4 4 13 

64 3 5 4 12 4 4 5 13 5 5 5 15 5 5 4 14 

65 3 3 3 9 4 4 5 13 5 5 5 15 5 5 4 14 

66 2 4 2 8 3 3 4 10 3 4 3 10 5 3 3 11 

67 4 3 3 10 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 

68 4 5 3 12 3 5 5 13 4 3 4 11 4 4 5 13 

69 4 4 4 12 5 5 5 15 5 5 3 13 4 4 4 12 

70 5 5 4 14 5 5 5 15 5 4 4 13 4 4 5 13 

71 3 5 3 11 5 5 5 15 4 4 3 11 5 4 4 13 

72 5 5 5 15 5 4 5 14 5 5 4 14 5 4 5 14 

73 4 3 3 10 4 4 5 13 5 4 3 12 2 3 3 8 
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74 3 4 3 10 4 4 4 12 4 4 3 11 4 4 4 12 

75 3 4 2 9 4 3 4 10 5 5 4 14 5 5 2 12 

76 4 4 3 11 4 4 4 12 5 5 4 14 4 4 3 11 

77 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 4 4 12 

78 3 4 4 11 2 4 4 10 5 4 4 13 5 3 4 12 

79 5 5 4 14 4 4 4 12 4 4 4 12 4 5 4 13 

80 3 5 3 11 3 4 5 12 5 5 3 13 4 4 4 12 

81 5 5 4 14 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 

82 4 4 3 11 5 3 4 12 5 3 5 12 5 4 4 13 

83 3 4 4 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 3 10 

84 3 5 3 11 5 5 5 15 5 5 5 15 5 3 3 11 

85 4 4 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 4 3 4 11 
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Jawaban Responden Variabel Y 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Total Y 

5 5 5 4 4 5 5 4 37 

5 4 4 4 4 4 5 5 35 

4 5 4 5 5 4 4 4 35 

4 4 4 3 3 4 4 4 30 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 5 5 5 5 5 5 5 39 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 4 4 4 5 4 3 31 

3 4 4 4 4 4 4 4 31 

4 4 4 3 4 4 5 2 30 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

4 4 5 5 4 4 4 5 35 

4 4 4 4 4 5 4 4 33 

3 4 3 3 3 5 3 1 25 

4 4 4 4 3 4 3 5 31 

4 5 5 5 5 4 5 5 38 

4 5 4 3 3 4 4 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 4 4 3 4 5 33 

4 5 5 5 5 5 5 2 36 

3 5 5 4 5 2 5 5 34 

4 5 4 4 4 4 4 4 33 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 

3 4 4 3 4 5 4 3 30 

4 5 4 5 5 3 5 4 35 

4 5 5 3 3 4 4 3 31 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 4 4 4 5 33 

4 5 4 4 5 5 4 4 35 

3 4 4 4 4 4 4 5 32 

4 5 5 4 5 4 5 5 37 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 



2 
 

4 4 4 3 3 4 4 4 30 

4 4 4 4 4 5 4 4 33 

3 3 3 3 3 4 3 3 25 

3 4 4 3 4 4 4 3 29 

3 3 2 3 3 4 3 3 24 

5 5 5 5 5 3 5 5 38 

3 5 4 4 4 5 3 3 31 

4 5 4 3 3 4 4 3 30 

5 5 5 5 5 5 4 5 39 

3 5 5 4 5 5 5 5 37 

2 5 5 4 5 5 5 2 33 

3 4 4 4 5 5 4 4 33 

4 4 5 5 5 5 4 5 37 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

3 4 4 4 4 5 5 5 34 

4 4 4 5 4 4 5 5 35 

5 5 5 5 2 5 4 4 35 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

3 4 3 3 4 4 4 3 28 

4 4 4 4 4 4 4 3 31 

3 3 4 4 3 5 5 4 31 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

4 4 5 4 4 4 4 4 33 

3 3 3 4 3 5 3 3 27 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 4 5 5 5 5 36 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

4 4 4 3 3 4 5 3 30 

3 5 5 5 5 5 5 5 38 

4 5 5 4 4 4 5 5 36 

5 5 5 5 5 5 5 4 39 

5 5 5 5 5 5 5 4 39 

4 5 5 4 4 5 5 5 37 

4 5 5 5 4 4 4 4 35 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

5 4 4 5 5 5 5 4 37 

4 5 4 4 5 5 5 5 37 

5 5 5 5 5 4 5 5 39 
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4 4 5 5 5 4 4 5 36 

4 4 4 4 3 4 4 4 31 

5 5 5 5 5 5 5 3 38 

4 4 4 4 4 4 5 4 33 

3 4 5 4 5 4 5 4 34 

3 5 4 4 4 1 5 4 30 

4 4 4 4 4 3 4 5 32 

2 4 4 4 4 4 3 4 29 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

3 4 5 4 5 5 5 5 36 

4 5 4 4 4 3 4 4 32 

3 5 5 5 5 5 5 5 38 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

 


