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ABSTRAK 

 

 

Fitri Kurniawati/A210120059. KONTRIBUSI SIKAP MANDIRI DAN JENIS 

PEKERJAAN ORANG TUA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2013. Skripsi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 

2016 

 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kontribusi sikap mandiri 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa, 2) Kontribusi jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa, 3) Kontribusi sikap mandiri dan jenis 

pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Subyek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013 yang menempuh mata kuliah 

kewirausahaan yang berjumlah 180 mahasiswa dengan sampel sebanyak 119 

mahasiswa yang diambil dengan teknik proporsional random sampling dengan 

cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang telah 

diujicobakan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: 

Y=10,368+0,307(X1)+0,461(X2 ), yang artinya minat berwirausaha dipengaruhi 

oleh sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Sikap mandiri berpengaruh signifikan 

terhadap minat berwirausaha. hal ini terbukti dari analisis regresi yang 

memperoleh nilai thitung> t tabel yaitu: 4,139> 1,980 dengan nilai signifikansi 0,000< 

0,05. (2) Jenis pekerjaan orang tua berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwirausaha. hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai thitung > 

ttabel yaitu 6,650> 1,980 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) Sikap mandiri 

dan Jenis pekerjaan orang tua secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap minat berwirausaha. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang 

memperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 34,857> 3,072 dengan nilai signifikansi 

0,000<0,05. (4) Variabel Sikap mandiri memberikan sumbangan efektif sebesar 

14,7%. Variabel jenis pekerjaan orang tua memberikan sumbangan efektif sebesar 

29,5%, sehingga total sumbangan efektif keduanya sebesar 44,2% sedangkan 

55,8%lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Sikap Mandiri, Jenis Pekerjaan Orang tua, Minat Berwirausaha  
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ABSTRAK 

 

Fitri Kurniawati. A210120059. THE CONTRIBUTION INDEPENDENT 

ATTITUDE AND PARENT OCCUPTIO TO INTEREST IN 

INTERPRENUERSHIP ON THE 2013 GRADE STUDENT OF ACCOUNTING 

MUHAMMADIYAH UNVERSITY OF SURAKARTA. ACCOUNTING 

DEPARTEMENT OF TEACHER TREANING AND EDUCATION FACULTY, 

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. 

 

The purposes of this research are: 1) determining the contribution independent 

attitude for the student interest in entreprenuership. 2) determining the 

contribution of parent occupation for the student interest in intreprenuership.3) 

determining the contribution independent attitude and parent occupation for the 

student interenst in entreprenuership. The subject of this research is the 2013 

grade student of accounting who get entreprenuership lesson. Arround 180 

students follow this lesson with 119 students as sample were taken by 

proportional random sampling for collecting the data, the researcher using that has 

been tested about the validity and reability. The data analiysis technique used is 

multiple linier regression analiysis. 

The result of the regression analiysis: Y= 10,368+0,307 (X1)+0,461 (X2), it’s 

means that entreprenuership interest is influence by the independent attitude and 

the parent occupation based on the analiysis can be concluded that: (1) 

independent attitude significantly influence the interestet entreprenuership. It can 

be prove that the regression analiysis value show tcount > ttable : 4,139 > 1,980 with 

significance value 0,000 <0,05. (2) the occupation parent also has influence for 

the interest of interprenuership it can be prove that the regression analiysis value 

tcount > ttable : 6,650 > 1,980 with significance value 0,000 < 0,05. (3) the 

independent attitude and parent occupation have significant influence for the 

interest of entreprenuership. It can be prove that the regression analiysis value 

Fcount > F table : 34,857 > 3,072 with significant value 0,000 < 0,05. The variable 

independent attitude have big influence arround 14,7% the variable of parent 

occupation have influence 29,5%, it can be concluded thath both of independent 

attitude and parent occupation have significant value around 44,2% and 55,8% the 

other one is influence by the other variable who the writer forget. 

 

 

Keyword : indepent value, parent parent occupation and thebinterest of 

entreprenuership. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan  

bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah 

berperan dan berupaya untuk membangun sektor pendidikan seluas 

mungkin, terarah dan terpadu serta membangun kehidupan bangsa yang 

baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan 

dan keamanan. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam rangka 

membentuk kepribadian seseorang yang dibutuhkan oleh negara dalam era 

pembangunan, yang pada dasarnya pembangunan membutuhkan pribadi 

yang berjiwa kritis, jujur, bertanggung jawab, memiliki motivasi yang kuat 

untuk berprestasi, memiliki keterampilan, profesional serta berwawasan 

luas dan mendalam. 

Menurut Soedjono dalam ( Suryana,2003:39) mengungkapkan 

bahwa,”proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan di pengaruhi 

oleh faktor-faktor pemicu, salah satunya adalah kemampuan efektif yang 

mencakup sikap, nilai-nilai aspirasi, perasaan dan emosi.” Penjelasan 

tersebut dijadikan dasar, bahwa seseorang yang berwirausaha perlu 

menumbuhkan minat didalam dirinya sehingga tindakan untuk 

berwirausaha dapat terbentuk.  

Menurut Walgito (2008:234) mengemukakan bahwa , “Minat 

(interest) yaitu motif yang timbul karena organisme tertarik pada obyek 

sebagai hasil eksplorasi , sehinga organisme mempunyai minat terhadap 

obyek yang bersangkutan.” Proses untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan 

jiwa dan minat berwirausaha. Dalam diri orang sukses tersebut nampak 

jelas tumbuh dengan subur jiwa dan aktivitas yang perlu ditauladani untuk 

melakukan berbagai aktivitas khususnya kegiatan usaha. Itulah minat 

berwirausaha, semangat yang terus untuk berbuat lebih baik dan 

bermanfaat guna memberikan kepuasan. Keberhasilan beberapa orang 

yang menggeluti bidang usaha tertentu dapat menumbuhkan minat 

berwirausaha bagi orang lain.  
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Di Universitas Muhammadiyah Surakarta di program studi 

pendidikan akuntansi khususnya pada semester 6 di berikan mata kuliah 

kewirausahaan, dengan di berikannya mata kuliah kewirausahaan ini 

diharapkan dapat menumbuhkan minat berwirausaha bagi mahasiswa. 

Sikap mandiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam berwirausaha. bentuk kemandirian seorang wirausahawan yaitu 

tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada 

orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri serta 

berani mengambil resiko dalam bisnis.Menurut Bernadib ( 2002:19) Sikap 

Mandiri adalah “ perilaku mampu berinisiatif, mampu menatasi hambatan 

atau masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu 

sendiri tanpa bantuan orang lain.”  

Selain sikap mandiri terdapat faktor lain yang mengkontribusi 

minat berwirausaha seseorang yaitu jenis pekerjaan orang tua. Jenis 

pekerjaan yang ada dalam keluarga, khususnya orang tua mahasiswa akan 

mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap dunia berwirausaha. orang 

tua yang sukses di dalam pekerjaannya ( berwirausaha), akan memotivasi 

anak untuk melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Dengan begitu 

tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan menentukan 

pilihan untuk berwirausaha sebagai warisan dari orang tua mahasiswa. 

Walaupun anak tersebut juga tertarik untuk mencari pekerjaan di 

perusahaan atau instansi lain, kemungkinan mereka berwirausaha sangat 

kuat karena mereka telah menyaksikan dan menikmati keberhasilan orang 

tuanya dalam berwirausah. Bagi yang orang tuanya bukan seorang 

wirausahawan pun tidak menutup kemungkinan bagi anak mereka 

nantinya untuk berwirausaha. hal itu dapat terjadi melihat kondisi melihat 

kondisi saat ini di mana mencari pekerjaan sangatlah sulit. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Kontribusi Sikap Mandiri dan Jenis 

Pekerjaan Orang tua terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pada 

penelitian ini memaparkan ada tidaknya pengaruh variabel independen 

yaitu Sikap Mndiri dan Jenis Pekerjaan Orangtua terhadap variabel 

dependen yaitu Minat Berwirausaha. Penelitian dilakukan pada mahasiswa 

akuntansi angkatan 2013 yang menempuh mata kuliah Kewirausahaan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2013 yang berjumlah 180 mahasiswa.Adapun jumlah sampel 

pada tingkat kesalahan 5% dengan jumlah populasi sebesar 180 yaitu 119 

responden. 

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode 

angket. Metode angket atau kuisioner digunakan untuk menghimpun data. 

Angket bersifat tertutup, yaitu responden tinggal memilih salah satu 

jawaban yang telah disediakan. Teknik analisis data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu analisis regresi linear ganda, dengan uji prasyaratnya 

yaitu uji normalitas dan uji linearitas. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji prasyarat pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunkan 

teknik uji Lilliefors atau dalam program spss lebih dikenal dengan 

Kolmogrov of sminor. Kriteria dari uji normalitas adalah bahwa data 

berdistribusi normal jika Lhitung < Ltabel atau nilai probabilitas signifikansi > 

0,05. Berdasarkan ringkasan uji normalitas dapat disimpulkan sikap 

mandiri 0,200 >0,05. Variabel jenis pekerjaan orang tua 0,055 > 0,05. 

Variabel minat berwirausaha 0,200 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis kedua uji linieritas dilakukan guna mengetahui 

bagaimana bentuk hubungan antara satu variabel bebas dengan satu 

variabel terikat. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi 

berbentuk linier jika nilai signifikansi > 0,05. Berdasarkan ringkasan hasil 

uji linieritas dapat disimpulkan variabel sikap mandiri terhadap minat 
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berwirausaha memberikan hasil yang linier dengan 0,887 > 0,05. Variabel 

jenis pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha memberikan hasil 

linier dengan 0,056 > 0,05. 

Hasil pengujian uji t untuk variabel X1 thitung lebih besar dari ttabel. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 4,139  >  ttabel = 

1,980, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan sikap 

mandri (X1) terhadap minat berwirausaha (Y). Dari hasil menunjukkan 

bahwa hipotesisi 1 yang menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan 

“ ada kontribusi sikap mandiri (X1) terhadap minat berwirausaha (Y) 

mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2013” terbukti kebenaranya. 

Hasil pengujian uji t untuk variabel X2 thitung lebih besar dari ttabel. 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 6,650 > ttabel = 

1,980, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan jenis 

pekerjaan orang tua (X2) terhadap Minat Berwirausaha (Y). Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “ada kontribusi Jenis 

pekerjaan orang tua (X2) terhadap minat berwirausaha (Y) mahasiswa 

pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2013”. Terbukti kebenarannya. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh positif 

variabel sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua secara serempak atau 

bersama-sama terhadap minat berwirausaha. Dengan didapatnya Fhitung = 

46,016 > Ftabel = 3,072, maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama 

ada pengaruh yang signifikan sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha. dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

3 yang menyatakan bahwa “ada kontribusi sikap mandiri dan jenis 

pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa pendidikan 

akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2013” terbukti 

kebenarannya. 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui berapa besar 

variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui 
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seberapa besar pengaruh sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha secara bersama-sama. Dari hasil perhitungan 

komputer program SPSS versi 21.00  diperoleh R2 = 0,442, ini dapat 

diartikan bahwa 44,2% perubahan/variasi Y minat berwirausaha pada 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013) dikarenakan oleh 

adanya perubahan/variasi variabel X (sikap mandiri dan jenis pekerjaan 

orang tua) sedangkan 69,5% selebihnya dikarenakan oleh adanya 

perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model lain dan 

sebagainya. 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah 

dilakukan mengenai sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2013, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut:1) berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh 

koefisien sikap mandiri dan jenis pekerjaan ini membuktikan bahwa 

variabel sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua mempunyai pengaruh 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2013. 2). Berdasarkan uji signifikansi secara parsial (uji t) 

terdapat pengaruh yang signifikan yang ditimbulkan oleh sikap mandiri 

terhadap minat berwirausaha yang menyatakan “Ada kontribusi sikap 

mandiri terhadap minat berwirausaha mahasiswan Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2013”. 3). Berdasarkan uji signifikansi parsial (uji t), 

terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha ini membuktikan bahwa hipotesis kedua 

yang menyatakan “Ada kontribusi jenis pekerjaan orang tua terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 
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2013”. 4). Berdasarkan uji signifikan secara simultan (uji F) terdapat 

pengaruh yang signifikan sikap mandiri, jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 

ketiga yang menyatkan “Ada kontribusi sikap mandiri dan jenis pekerjaan 

orang tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2013”. 
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