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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Minat Wirausaha 

1. Pengertian minat 

Minat adalah suatu kecenderungan yang menetap dalam diri individu 

untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung 

dalam hal itu  Individu yang berminat pada sesuatu hal akan mendorongnya untuk 

melakukan kegiatan tertentu tanpa paksaan. Perasaan tertarik dan senang ini dapat 

membuat seseorang untuk mulai dapat menikmati sesuatu yang dihadapi atau 

dikerjakannya (Winkel, 2004). 

Menurut Kartono (1992), minat merupakan momen-momen dari 

kecenderungan jiwa yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang 

dianggap paling efektif (perasaan, emosional) yang didalamnya terdapat elemen-

elemen efektif (emosi) yang kuat, minat juga berkaitan dengan kepribadian.  

Slameto (2003) mengemukakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, yang 

merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri sendiri, semakin kuat dan semakin dekat hubungan tersebut, maka 

semakin besar pula minatnya.  

Adanya perasaan senang, keinginan untuk mencurahkan perhatian dan 

kemampuan untuk dapat menikmati suatu objek atau kegiatan akan mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan nyata. Orang yang berminat terhadap 

suatu objek akan cenderung menunjukkan sikap. Kecenderungan untuk bertindak 



9 

 

aktif terhadap suatu objek atau kegiatan dapat menunjukkan bahwa seseorang 

memiliki minat terhadap suatu objek atau kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan 

tindakan yang dilakukan merupakan wujud nyata dari perhatian yang dimiliki 

seseorang. Oleh karena itu, minat juga dapat dikatakan sebagai kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk berbuat dan berhubungan lebih aktif dalam suatu 

pekerjaan yang dianggap menarik dan menyenangkan (Shalahuddin, 1991).  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat adalah rasa suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, sehingga 

menjadi kekuatan pendorong untuk mencurahkan perhatian dan berhubungan 

secara lebih aktif dengan suatu objek atau aktivitas. 

2. Pengertian Wirausaha dan Kewirausahaan 

Pengertian wirausaha menurut Sukardi (2001),wirausaha merupakan 

gabungan kata wira yang berarti gagah dan usaha. Jadi wirausaha berarti orang 

yang gagah berani atau perkasa dalam usaha. Selanjutnya menurut (Zimmerer, 

1996) wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dalam 

menghadapi resiko dan hal yang tidak menentu untuk tujuan pencapaian 

keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan merancang 

sumber-sumber yang penting utuk menuliskannya pada peluang-peluang ini. 

Wirausaha (enterpreneur) adalah seseorang yang membayar harga tertentu 

untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, 

sambil membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-

sumber daya, dan menerima risiko (Winardi, 2003). Menurut Meredith (2000), 

wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai 
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kesempatan-kesempatan bisnis sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 

sukses. 

Kewirausahaan sebagaimana dikemukakan di atas disimpulkan secara 

umum merupakan harmonisasi antara kreativitas yang menciptakan ide-ide 

dengan pertimbangan peluang maupun resiko dan keinovasian dalam menerapkan 

ide-ide kreatif menjadi suatu bentuk barang dan jasa yang mempunyai nilai jual 

bagi wirausahawan. Membangun kewirausahaan berarti membangun atau 

menciptakan sesuatu yang baru. Kehidupan entrepreneur adalah kehidupan yang 

sangat ditentukan oleh pasar karena di situlah enterpreneur dan masyarakat 

bertemu dan berinteraksi untuk saling memperkenalkan dan menjual barang dan 

jasa dan untuk saling menemukan kebutuhan akan barang dan jasa oleh 

masyarakat pembeli (Miraza, 2008). 

Kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku 

seseorang dalam berkreasi dan berinovasi, oleh sebab itu objek studi 

kewirausahaan adalah nilai-nilai dan kemampuan (ability) seseorang yang 

diwujudkan dalam bentuk prilaku (Suryana, 2001). Dengan sendirinya kreativitas 

dan inovasi merupakan suatu hal yang esensial bagi setiap pelaku dalam 

kewirausahaan di mana setiap proses perkembangan usaha mulai dari tahap awal 

sampai pada tahap penurunan dibutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif terhadap 

produk yang dihasilkan. Tujuannya agar suatu usaha dapat terus menghasilkan 

keuntungan sehingga dapat bersaing dengan mengikuti selera pasar (konsumen) 

untuk perkembangan suatu usaha terutama di bidang usaha kecil dan menengah 
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yang mempunyai kapital kecil. Oleh karena itu, wirausaha memerlukan ide-ide 

kreatif dan inovatif agar dapat efisien dan efektif dalam setiap tahapan. Tujuannya 

guna menekan penggunaan biaya yang bermuara kepada penekanan biaya 

produksi sehingga produk dapat dijual di pasar dengan harga terjangkau oleh 

konsumen. 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wirausaha adalah 

individu  yang menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya yang mandiri dan 

bebas merancang, menentukan mengelola, mengendalikan semua usahanya. 

Sedangkan kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif atau 

kreatif berdaya, bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka 

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. 

3. Pengertian Minat Wirausaha 

Penelitian Subandono (2007), minat wirausaha adalah kecenderungan hati 

dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian 

mengorganisir, mengatur, menanggung risiko dan mengembangkan usaha yang 

diciptakannya tersebut. Minat wirausaha berasal dari dalam diri seseorang untuk 

menciptakan sebuah bidang usaha. 

Santoso (2009) minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta 

kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauaan keras untuk berdikari atau 

berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang 

akan terjadi, serta senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami. 

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan minat wirausaha 

adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau 
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berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi 

kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, 

senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang 

diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya keinginan dari dalam diri 

saja tetapi harus melihat ke depan dalam potensi mendirikan usaha.  

4.  Aspek-aspek minat wirausaha  

Menurut Hurlock (2002), aspek-aspek minat adalah sebagai berikut: 

a. Aspek kognitif. Didasarkan pada konsep yang dikembangkan mahasiswa 

mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. 

b. Aspek afektif. Bobot emosional konsep yang membangun aspek kognitif 

minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan oleh minat. 

Minat adalah sebuah aspek psikologis yang dipengaruhi oleh pengalaman afektif 

yang berasal dari minat itu sendiri.  

Aspek-aspek minat dijelaskan oleh Pintrich & Schunk (1996), sebagai 

berikut: 

a. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude toward the activity), 

yaitu perasaan suka tidak suka, setuju tidak setuju dengan aktivitas, umumnya 

terhadap sikap positif atau menyukai aktivitas. 

b. Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specific conciused for or 

living the activity), yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas atau objek. 

c. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu 

individu merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas 

yang diminatinya. 
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d. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal 

importence or significance of the activity to the individual). 

e. Adanya minat intriksik dalam isi aktivitas (intrinsic interes in the content 

of the activity), yaitu emosi yang menyenangkan yang berpusat pada aktivitas itu 

sendiri. 

f. Berpartisipasi dalam aktivitas (reported choise of or participant in the 

activity) yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas. 

Drucker (dalam Benedicta, 2003) menjelaskan beberapa aspek 

kewirausahaan, yaitu :  

a. Mampu menginderakan peluang usaha, yakni mampu melihat dan 

memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah perubahan 

menuju masa depan yang lebih baik.  

b.  Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri sendiri 

dan lingkungannya yakni berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya akan 

berhasil.  

c.  Berperilaku memimpin yaitu mengarahkan, menggerakan orang lain, serta 

bertanggung jawab untuk meningkatkan usaha.  

d. Memiliki inisiatif untuk jadi kreatif dan inovatif yaitu memiliki prakarsa untuk 

menciptakan produk atau metode baru lainnya yang lebih baik mutu atau 

jumlahnya, agar mampu bersaing.  

e. Mampu bekerja keras yaitu bekerja secara energik, tekun dan tabah untuk 

melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa.  
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f. Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik yaitu berorientasi pada 

masa depan dan dapat memperkirakan hal-hal yang dapat terjadi sehingga 

langkah-langkah yang diambil sudah dapat diperhitungkan. 

g. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan yaitu suka pada tantangan 

dan berani mengambil resiko walau dalam situasi dan kondisi yang tidak 

menentu. Resiko yang dipilih tentunya dengan perhitungan yang matang.  

h. Tanggap pada saran dan kritik yaitu peduli dan peka terhadap kritik sebagai 

dorongan untuk berbuat lebih baik.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek minat menimbulkan daya ketertarikan yang dibentuk oleh dua aspek. Aspek 

tersebut yaitu kognitif dan afektif berupa berupa sikap, kesadaran individual, 

perasaan senang, arah kepentingan individu, adanya ketertarikan yang muncul dari 

dalam diri, dan berpartisipasi terhadap apa yang diminati. 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat wirausaha 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat maahasiswa untuk 

wirausaha menurut Djaali (2008), yakni: 

a. Kemauan. Kemauan adalah suatu kegiatan yang menyebabkan seseorang 

mampu untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan 

adanya kemauan seseorang untuk mencoba berwirausaha merupakan suatu hal 

yang baik. 

b. Ketertarikan. Ketertarikan adalah perasaan senang, terpikat, menaruh 

minat kepada sesuatu. Saat ada ketertarikan dari diri seseorang maka ada daya 

juang untuk meraih yang ingin dicapai. Dalam hal ini adalah ketertarikan untuk 
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mau berwirausaha, maka mahasiswa tersebut mempunyai minat untuk 

berwirausaha. 

c. Lingkungan Keluarga. Berkaitan dengan lingkungan keluarga, maka 

peran keluarga sangat penting dalam menumbuhkan minat anak. Orang tua 

merupakan pendidik pertama dan sebagai tumpuan dalam bimbingan kasih sayang 

yang utama. Maka orang tualah yang banyak memberikan pengaruh dan warna 

kepribadian terhadap seorang anak. Dengan demikian mengingat pentingnya 

pendidikan di lingkungan keluarga, maka pengaruh di lingkungan keluarga 

terhadap anak dapat mempengaruhi apa yang diminati oleh anak. 

d. Lingkungan Sekolah. Pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab 

guru. Jadi pada dasarnya yang berpengaruh terhadap perkembangan mahasiswa 

yaitu proses pendidikan di sekolah sebagai bekal untuk diterapkan dalam 

kehidupan di lingkungan masyarakat. Seorang guru dalam proses pendidikan juga 

dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada mahasiswa dalam 

menumbuhkan minatnya. Sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal, 

maka guru berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi yang 

dibutuhkan orang pada dasarnya adalah ke arah pengembangan kualitas SDM 

yang berguna (Suprapto, 2007). Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi 

besarnya minat yang timbul dari dalam maupun luar diri mahasiswa terhadap 

sesuatu yaitu minat berwirausaha. 

Menurut Rauch dan Frese (2000)  bahwa faktor yang berkaitan dengan 

keberhasilan kewirausahaan salah satunya adalah locus of control, dan locus of 

control yang berperan tersebut adalah locus of control internal. Hal tersebut 
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didukung oleh peneltitian yang dilakukan oleh Parsa (2011) bahwa locus of 

control internal menyumbang cukup tinggi terhadap keberhasilan kewirausahaan 

yakni sebesar 70%. 

 Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Koh (1996) bahwa ada 

hubungan antara locus of control internal dengan minat berwirausaha. Hasil 

penelitian yang juga dilakukan oleh Kirby (2005) dan Mueller, S. L. and Thomas, 

A. S. (2000) bahwa semakin tinggi locus of control internal maka semakin tinggi 

minat berwirausaha. 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi wirausaha adalah kemauan, ketertarikan, lingkungan keluarga dan 

lingkungan sekolah, locus of control internal.  

 

B. Locus Of Control 

1. Pengertian Locus of Control 

Konsep tentang Locus of Control (pusat kendali) pertama kali 

dikemukakan oleh Rotter (1966), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of 

Control merupakan salah satu variabel kepribadian (personality), yang 

didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol 

nasib (destiny) sendiri (Rotter, 1966). Individu yang memiliki keyakinan bahwa 

nasib atau event-event dalam kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya, 

dikatakan individu tersebut memiliki internal locus of control. Sementara individu 

yang memiliki keyakinan bahwa lingkunganlah yang mempunyai kontrol terhadap 
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nasib atau event-event yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu 

tersebut memiliki eksternal locus of control. 

Konsep tentang  Locus of Control yang digunakan Rotter (1966) memiliki 

empat konsep dasar, yaitu a) Potensi perilaku yaitu setiap kemungkinan yang 

secara relatif muncul pada situasi tertentu, berkaitan dengan hasil yang diinginkan 

dalam kehidupan seseorang. b) Harapan, merupakan suatu kemungkinan dari 

berbagai kejadian yang akan muncul dan dialami oleh seseorang. c) Nilai unsur 

penguat adalah pilihan terhadap berbagai kemungkinan penguatan atas hasil dari 

beberapa penguat hasil-hasil lainnya yang dapat muncul pada situasi serupa. d) 

Suasana psikologis, adalah bentuk rangsangan baik secara internal maupun 

eksternal yang diterima seseorang pada suatu saat tertentu, yang meningkatkan 

atau menurunkan harapan terhadap munculnya hasil yang sangat diharapkan. 

Brownell (1981) menulis dalam papernya mendefinisikan Locus of 

Control sebagai tingkatan dimana seseorang menerima tanggung jawab personal 

terhadap apa yang terjadi pada diri mereka. Sedangkan Suwandi dan Indriantoro 

dalam Toly (dalam Aji, 2010) mendefinisikan Locus of Control mengarah pada 

kemampuan seseorang individu dalam mempengaruhi kejadian yang berhubungan 

dengan hidupnya. 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa locus of control adalah 

keyakinan individu terhadap mampu tidaknya mengontrol nasibnya sendiri.  

2. Karakteristik Locus of Control 

Menurut Crider (1983) perbedaan karakteristik antara Locus of Control 

internal dan eksternal adalah sebagai berikut: 
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a. Locus of Control internal: 1). suka bekerja keras; 2). memiliki insiatif yang 

tinggi; 3). selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah; 4). selalu 

mencoba untuk berfikir seefektif mungkin; 5). selalu mempunyai persepsi bahwa 

usaha harus dilakukan jika ingin berhasil. 

b. Locus of Control eksternal: 1). kurang memiliki inisiatif; 2). mudah menyerah, 

kurang suka berusaha karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang 

mengontrol; 3). kurang mencari informasi; 4). mempunyai harapan bahwa ada 

sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan; 5). lebih mudah dipengaruhi dan 

tergantung pada petunjuk orang lain. 

Pada orang-orang yang memiliki internal Locus of Control faktor 

kemampuan dan usaha terlihat dominan, oleh karena itu apabila individu dengan 

internal Locus of Control mengalami kegagalan mereka akan menyalahkan dirinya 

sendiri karena kurangnya usaha yang dilakukan. Begitu pula dengan keberhasilan, 

mereka akan merasa bangga atas hasil usahanya. Hal ini akan membawa pengaruh 

untuk tindakan selanjutnya dimasa akan datang bahwa mereka akan mencapai 

keberhasilan apabila berusaha keras dengan segala kemampuannya. Sebaliknya 

pada orang yang memiliki eksternal Locus of Control melihat keberhasilan dan 

kegagalan dari faktor kesukaran dan nasib, oleh karena itu apabila mengalami 

kegagalan mereka cenderung menyalahkan lingkungan sekitar yang menjadi 

penyebabnya. Hal itu tentunya berpengaruh terhadap tindakan di masa datang, 

karena merasa tidak mampu dan kurang usahanya maka mereka tidak mempunyai 

harapan untuk memperbaiki kegagalan tersebut. 
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Locus of Control merupakan dimensi kepribadian yang berupa kontinium 

dari internal menuju eksternal, oleh karenanya tidak satupun individu yang benar-

benar seratus persen internal atau yang benar-benar seratus persen eksternal. 

Kedua tipe Locus of Control terdapat pada setiap individu, hanya saja ada 

kecenderungan untuk lebih memiliki salah satu tipe Locus of Control tertentu. 

Disamping itu Locus of Control tidak bersifat stastis tapi juga dapat berubah. 

Individu yang berorientasi internal Locus of Control dapat berubah menjadi 

individu yang berorientasi eksternal Locus of Control dan begitu sebaliknya, hal 

tersebut disebabkan karena situasi dan kondisi yang menyertainya yaitu dimana ia 

tinggal dan sering melakukan aktifitasnya. 

Reiss dan Mitra (1998) membagi Locus of Control menjadi 2 yaitu internal 

Locus of Control adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat baik atau 

buruk adalah karena tindakan kapasitas dan faktor- faktor dalam diri mereka 

sendiri. Eksternal  Locus of Control adalah cara pandang dimana segala hasil yang 

didapat baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena faktor luar 

seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir individu yang termasuk dalam 

kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya. Locus of Control 

internal yang dikemukakan Lee (2006) adalah keyakinan seseorang bahwa 

didalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri, tidak 

peduli apakah lingkungannya akan mendukung atau tidak mendukung. Individu 

seperti ini memiliki etos kerja yang tinggi, tabah menghadapi segala macam 

kesulitan baik dalam kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Meskipun ada 

perasaan khawatir dalam dirinya tetapi perasaan tersebut relatif kecil dibanding 
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dengan semangat serta keberaniannya untuk menentang dirinya sendiri sehingga 

orang-orang seperti ini tidak pernah ingin melarikan diri dari tiap-tiap masalah 

dalam bekerja. 

Locus of Control eksternal yang dikemukakan Lee (dalam Julianto,2002) 

adalah individu yang eksternal locus of controlnya cukup tinggi akan mudah 

pasrah dan menyerah jika sewaktu-waktu terjadi persoalan yang sulit. Individu 

semacam ini akan memandang masalah -masalah yang sulit sebagai ancaman bagi 

dirinya, bahkan terhadap orang-orang yang berada disekelilingnya pun dianggap 

sebagai pihak yang secara diam-diam selalu mengancam eksistensinya. Bila 

mengalami kegagalan dalam menyelesaikan persoalan, maka individu semacam 

ini akan menilai kegagalan sebagai semacam nasib dan membuatnya ingin lari 

dari persoalan. Menurut Lao (dalam Andriyani,2003) yang membandingkan 

antara internal dan eksternal Locus of Control mengatakan bahwa individu dengan 

Locus of Control internal akan memiliki pemikiran yang lebih sehat dan lebih 

banyak terlibat dengan lingkungan sekitarnya. 

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari locus of 

control dibedakan menjadi dua yakni locus of control internal yang merupakan 

cara pandang bahwa segala hasil yang didapat baik atau buruk adalah karena 

tindakan kapasitas dan faktor-faktor dalam diri mereka sendiri, dan Locus of 

Control eksternal merupakan cara pandang dimana segala hasil yang didapat baik 

atau buruk berada diluar kontrol diri mereka, bukan karena kontrol diri tetapi 

karena faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir individu. 

 



21 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi locus of control 

Menurut Andriati (2009), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi locus of 

control seseorang, anatra lain: 

a. Orang tua. Perkembangan locus of control didukung oleh peran orang 

tua, dimana orang tua yang fleksibel dan mengajar anak mandiri akan mendorong 

siswa ke internal locus of control. Sedangkan orang tua yang memiliki sifat 

menghukum, memusuhi dan otoriter akan mendorong anak ke arah eksternal locus 

of control. 

b. Kognitif. Kesadaran dalam berpikir dan menggunakan pengetahuan 

dapat mengarahkan dan mempengaruhi seberapa besar individu memiliki locus of 

control. 

c. Perbedaan respon. Pemberian respon yang sesuai dengan perilaku 

individu, akan menimbulkan motif yang dipelajari (internal locus of control). 

Sedangkan pemberian respon yang tidak tepat, akan mengarahkan individu 

kepada suatu tanggapan bahwa perilakunya tidak mempunyai nilai positif 

terhadap lingkungannya. Sehingga individu percaya bahwa lingkunganlah yang 

dapat menentukan kehidupannya (external locus of control). 

d. Lingkungan. Disposisi locus of control dipengaruhi oleh peran 

lingkungan. Lingkungan yang tidak memberikan kesempatan dan selalu 

memberikan hambatan kepada individu, akan membentuk eksternal locus of 

control pada individu. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung peran individu 

dan selalu memberikan kesempatan, dapat membentuk internal locus of control 

pada individu. 
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Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi locus of control ialah 

(Nurhidayah dkk, 2012): 

a. Episodic antecedent adalah pengalaman yang memperngaruhi locus of 

control seperti kematian seseorang yang dicintai para peristiwa kecelakaan. 

b. Accumulation antecedent adalah pengalaman yang memperngaruhi 

locus of control seperti diskriminasi sosial, ketidak berdayaan dan pola asuh orang 

tua. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi locus of control adalah orang tua, perbedaan respon dan 

lingkungan (accumulation antecedent), kognitif serta episodic anteceden. 

 

C. Hubungan antara locus of control dengan Minat Berwirausaha 

Diperlukan suatu keyakinan mengenai nasib yang dikendalikan oleh diri 

sendiri, yang mana dalam hal ini disebut dengan locus of control. Seperti 

dikemukakan Suwandi dan Indriantoro (dalam Toly, 2001) mendefinisikan Locus 

of control yakni kemampuan seseorang individu dalam mempengaruhi kejadian 

yang berhubungan dengan hidupnya. 

Reiss dan Mitra (1998) membagi Locus of control menjadi dua yaitu 

internal Locus of control adalah cara pandang bahwa segala hasil yang didapat 

baik atau buruk adalah karena tindakan kapasitas dan faktor-faktor dalam diri 

mereka sendiri. Eksternal Locus of control adalah cara pandang dimana segala 

hasil yang didapat baik atau buruk berada diluar kontrol diri mereka tetapi karena 

faktor luar seperti keberuntungan, kesempatan, dan takdir individu yang termasuk 



23 

 

dalam kategori ini meletakkan tanggung jawab diluar kendalinya. Locus of control 

internal yang dikemukakan Lee (2006) adalah keyakinan seseorang bahwa 

didalam dirinya tersimpan potensi besar untuk menentukan nasib sendiri, tidak 

peduli apakah lingkungannya akan mendukung atau tidak mendukung. Individu 

seperti ini memiliki etos kerja yang tinggi, tabah menghadapi segala macam 

kesulitan baik dalam kehidupannya maupun dalam pekerjaannya. Meskipun ada 

perasaan khawatir dalam dirinya tetapi perasaan tersebut relatif kecil dibanding 

dengan semangat serta keberaniannya untuk menantang dirinya sendiri sehingga 

orang-orang seperti ini tidak pernah ingin melarikan diri dari tiap-tiap masalah 

dalam bekerja. 

Demikian pula pada individu yang mempunyai minat brwirausaha yang 

tinggi, diperlukan sekali adanya keyakinan yang dapat mendorog dirinya sukses 

yang disebabkan oleh semangat serta keberanian menantang dirinya sendiri 

sehingga tidak akan lari apabila terjadi masalah dalam usahanya. Keyakinan pada 

diri sendiri tersebut yang mana sebagai gambaran dari individu yang mempunyai 

locus of control internal akan mempunyai peran terhadap minat wirausaha 

individu tersebut. 

Seperti dikatakan oleh Rauch dan Frese (2000)  bahwa faktor yang 

berkaitan dengan keberhasilan kewirausahaan salah satunya adalah locus of 

control, dan locus of control yang berperan tersebut adalah locus of control 

internal. Hal tersebut didukung oleh peneltitian yang dilakukan oleh Parsa (2011) 

bahwa locus of control internal menyumbang cukup tinggi terhadap keberhasilan 

kewirausahaan yakni sebesar 70%.  Penelitian lain yakni dilakukan oleh Yusof 
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dan Sandhu bahwa minat wirausaha dipengaruhi oleh factor locus of control 

internal. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bygrave (1989) 

bahwa locus of control internal merupakan karakteristik yang dapat membentuk 

kewirusahaan.  Sehingga sangat diasumsikan bahwa mahasiswa yang cenderung 

mempunyai locus of control internal akan mempunyai minat berwirausaha yang 

tinggi. 

Bahwa individu yang mempunyai locus of control internal akan suka 

bekerja keras pada akhirnya juga akan punyai minat wirausaha yang tinggi yang 

tergambar pada aspek sikap umum terhadap aktivitas yaitu sikap positif atau 

menyukai aktivitas tertentu, dalam hal ini aktivitas usaha. Dan individu yang suka 

dengan bekerja keras, ia selalu ingin untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas yang 

ada yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas yang ada diluar atau 

didalam rumah. Kemudian individu locus of control internal tinggi juga memiliki 

insiatif yang tinggi yang tergambar pada aspek minat wirausaha berupa kesadaran 

spesifik untuk menyukai aktivitas, maksudnya adalah memutuskan untuk 

menyukai suatu aktivitas atau objek usaha tertentu hingga berhasil walau 

kegagalan sering terjadi, namun tidak mudah menyerah. Selanjutnya individu 

locus of control internal tinggi akan selalu berusaha untuk menemukan 

pemecahan masalah, sehingga apabila ada masalah individu locus of control 

internal tinggi tetap akan merasa senang dengan aktivitas usahanya dan justru 

permasalahan merupakan tantangan tersendiri. Individu locus of control internal 

tinggi akan selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin sehingga minat usaha 

merupakan aktivitas yang mempunyai arti penting bagi individu. Individu locus of 
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control tinggi akan selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika 

ingin berhasil. Pada akhirnya menumbuhkan minat wirausaha adanya minat 

intriksik dalam isi aktivitas yaitu emosi yang menyenangkan yang berpusat pada 

aktivitas itu sendiri.  

Berikut ini bagan dari dinamika psikologis antara locus of control internal 

dengan minat wirausaha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Dinamika psikologis antara locus of control internal dengan 

minat wirausaha 

Aspek-aspek minat wirausaha tinggi:  

1. Suka dengan aktivitas usaha 

2. Senang menggeluti usaha  

3. Wirausaha merupakan hal penting dalam 

hidup  
4. Minat wirausaha atas inisiatif sendiri 
5. Punya peran aktif dalam kegiatan 

wirausaha 

Karateristik Locus of control internal: 

1. Suka bekerja keras 
2. Memiliki insiatif yang tinggi 
3. Selalu berusaha untuk menemukan 

pemecahan masalah 
4. Selalu mencoba untuk berfikir seefektif 

mungkin 
5. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha 

harus dilakukan jika ingin berhasil. 

Karateristik  Locus of control eksternal: 

1. Kurang memiliki inisiatif 

2. Mudah menyerah. 

3. Kurang mencari informas 

4. Ada harapan korelasi antara usaha dan 

kesuksesan 

5. Mudah dipengaruhi dan tergantung pada 

petunjuk orang lain. 

Aspek-aspek minat wirausaha rendah: 

1. Tidak suka dengan aktivitas usaha 

2. Tidak senang menggeluti usaha  

3. Tidak wirausaha hal penting dalam 

hidup  
4. Tidak minat wirausaha atas inisiatif 

sendiri 
5. Tidak punya peran aktif dalam kegiatan 

wirausaha 
 

Faktor lain yang mempengaruhi:  

- Kemauan  

- ketertarikan  

- lingkungan keluarga  

- lingkungan sekolah 

Aspek locus of control: 

a. Locus of control internal 

b. Locus of control 

eksternal  
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D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif 

antara locus of control internal dengan minat berwirausaha. Artinya semakin 

tinggi locus of control internal pada mahasiswa maka semakin tinggi pula minat 

berwirausaha pada mahasiswa. Sebaliknya, semakin rendah locus of control 

internal maka semakin rendah pula minat berwirausaha pada mahasiswa. 

  


