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PENGARUH MOTIVASI DAN INTENSITAS PRAKTIK KERJA BISNIS 

TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA DIKOS SEKITAR DESA 

GAJAHAN COLOMADU KARANGANYAR  

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui pengaruh motivasi dalam 

melakukan  berwirausaha. (2) Untuk mengetahui seberapa termotivasinya 

mahasiswa untuk melakukan wirausaha setelah mengikuti praktik kerja bisnis. (3) 

Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan intensitas praktik kerja bisnis terhadap 

minat berwirausaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif 

dengan populasi mahasiswa yang tianggal dikos Daerah Desa Gajahan Colomadu. 

Sampel diambil sebanyak 80 Mahasiswa dengan Teknik random sampling. Hasil 

penelitian ini yaitu (1) Ada pengaruh motivasi dalam melakukan berwirausaha. 

Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,088 > 1,990 dengan nilai 

probabilitas signifikan < 0,05 yatu 0,003. (2) Ada pengaruh intensitas praktik kerja 

bisnis yang positif terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan uji t diperole thitung > 

ttabel yaitu 2,913 > 1,990 dengan nilai probabilitas signifikan < 0,05 yaitu 0,005. (3) 

Ada pengaruh motivasi dan intensitas praktik kerja bisnis yang positif terhadap 

minat berwirausaha. Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 14,25 > 3,110 

dan nilai probabilitas signifikansi < 0,005 yaitu 0,000 

 

Kata Kunci : motivasi, intensitas praktik kerja bisnis, minat berwirausaha 

 

Abstract 

This study aims to (1) determine the effect of motivation in doing entrepreneurship. 

(2) To find out how motivated students are to do entrepreneurship after participating 

in business work practices. (3) To determine the effect of motivation and intensity 

of business work practices on interest in entrepreneurship. The research method 

used is a quantitative method with a student population that is not dated at the 

Gajahan Colomadu Village. Samples were taken as many as 80 students with 

random sampling technique. The results of this study are (1) There is an effect of 

motivation in doing entrepreneurship. Based on the t test, it was obtained that 

tcount> ttable was 3.088> 1.990 with a significant probability value <0.05 yatu 

0.003. (2) There is a positive influence on the intensity of business work practices 

on interest in entrepreneurship. Based on the t test, it is obtained that t count> t table 

is 2.913> 1.990 with a significant probability value <0.05, namely 0.005. (3) There 

is a positive influence of motivation and intensity of business work practices on 

interest in entrepreneurship. Based on the F test, it is obtained that Fcount> Ftable 

is 14.25> 3.110 and the significance probability value <0.005 is 0.000 

 

Keywords: Motivation, intensity of business work practices, interest in 

entrepreneurship 
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1. PENDAHULUAN  

Kewirausahaan telah lama menjadi perhatian yang sangat penting dalam 

perkembangan dan pertumbuhan sosial ekonomi dalam suatu Negara.  

Kewirausahaan mampu membantu menyediakan begitu banyak lapangan 

pekerjaan. Perkembangan ini perlu dilakukan oleh generasi muda diseluruh 

masyarakat Indonesia. Seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, 

kewirausahaan menjadi sangant penting dalam menghadapi tantangan globalisasi 

antara lain kompetisi ekonomi global dalam hal menciptakan kreativitas dan inovasi 

baru. Dalam pengetahuan berwirausaha bagi mahasiswa mendukung niai-nilai 

wirausaha. Sehingga sangat mengharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk 

berwirausaha. Sikap, motivasi dan minat berwirausaha. Dalam penelitian Antonius, 

(2010:3) “minat berwirausaha akan menjadikan seseorang lebih giat mencari dan 

memanfaatkan peluang usaha dengan mengoptimalkan potennsi yang dimiliki.” 

Minat mahasiswa tentang kewirausahaan diharapkan akan berbagai program dalam 

rangka menumbuhkan aktivitas wirausaha dalam lingkungan wirausaha, sehingga 

mampu menciptakan lapangan kerja.  

Kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha masih kurang optimal karena 

banyak mahasiswa yang masih bingung apabila diberikan akan usaha apa dan 

dimana. Dalam jurnal Murtaziqotul & Sucihatiningsih, (2018:1011) berpendapat 

bahwa “Mereka masih kurang dewasa untuk menentukan masa depan, dapat dilihat 

dari kurangnya komitmen mahasiswa saat memilih berwirausaha.  Karena masih 

berpengaruh gaya ikut-ikutan dengan teman sebayanya.” Dengan begitu, bisa 

dikatakan motivasi wirausaha mereka juga masih kurang. Mahasiswa yang sudah 

melakukan praktik kerja bisnis ( magang) merasa kurang nyaman dengan 

tempatnya tersebut karena merasa tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan 

sekitarnya, sehingga mahasiswa tidak termotivasi dalam melakukan wirausaha. Itu 

membuktikan bahwa kurangnya penguasaan soft skill yang mereka miliki pada 

dunia berwirausaha.  Pengaruh motivasi pada wirausaha seseorang tergantung pada 

seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. Hal tersebut dengan adanya 

motivasi dalam minat berwirausaha yang tinggi akan berdampak baik pada 

kesiapan wirausaha mahasiswa.  
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Penelitian ini dilakukan di sekitar kos azzahra Desa Gajahan Colomadu 

Karang anyar. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sedikit banyak 

nya mahasiswa yang termotivasi dalam minat berwirausa di sekitar kos Desa 

Gajahan Colomadu Karanganyar. (2) Untuk mengetahui seberapa banyak 

mahasiswa setelah melakukan praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha di 

sekitar Desa Gajahan Colomadu Karanganyar. (3) Untuk mengetahui pengaruh 

motivasi dan intensitas praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha di sekitar 

Kos Desa Gajahan Colomadu Karanganyar. 

 

2. METODE 

Harsono, (2019:53) “Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil berdasarkan 

jumlah tertentu”. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

nonprobabilitas sampling. Teknik nonprobabilitas sampling adalah teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Peneliti mengambil sampel 

sebanyak 80 mahasiwa dengan jurusan Pendidikan Akuntansi di sekitar kos Desa 

Gajahan. 

 Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala trusthone. Uji 

nstrumen angket menggunakan uji validtas dan uji reabilitas yang diajukan kepada 

80 mahasiswa Pendidikan Akuntansi di sekitar Kos Desa Gajahan Colomadu 

Karanganyar. Teknik uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji 

linieritas dengan nilai signifikansi > 0,005, uji multikolonieritas dengan 

menggunakan nilai Varians Inflation Factor (VIF), dan uji heteroskesdatisitas 

dengan nilai signifikansi > 0,0. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 

linier berganda dengan pengujian hipotesis uji t dan uji F. Selanjutnya untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat diuji 

dengan koefisien dterminasi, Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE).  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data 

3.1.1 Motivasi 

Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 80 Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, mengenai Motivasi sebanyak 10 pernyataan. Dari hasil 

tersebut diperoleh nilai tertinggi sebesar 99, nilai terendah sebesar  65, nilai rata-

rata sebesar  85,51, median atau nilai tengah sebesar  86, modus atau nilai paling 

sering muncul adalah 86 dan standar deviasi atau penyimpangan dari rata-rata 

sebesar 9,149. Hasil uji statistik ada di lampiran 5 yang disajikan dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Keterangan Motivasi 

Mean 85,41 

Median 86,00 

Mode 86 

Std. Deviation 9,054 

Minimum 65 

Maximum 99 

 

Untuk mempermudah memahami data Motivasi maka data disajikan dalam 

bentuk gambar histogram dan poligon sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram dan Poligon Motivasi 
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3.1.2  Intensitas Praktik Kerja Bisnis  

Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 80 mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, mengenai Intensitas Praktik Kerja Bisnis sebanyak 8 

pernyataan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai tertinggi sebesar  79, nilai terendah 

sebesar 50, nilai rata-rata sebesar 68,29, median atau nilai tengah sebesar  68,50, 

modus atau nilai paling sering muncul adalah  70 dan standar deviasi atau 

penyimpangan dari rata-rata sebesar 6,395. Hasil uji statistik ada di lampiran 6 yang 

disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Statistik Intensitas Praktik Kerja Bisnis 

Keterangan Intensitas Praktik Kerja Bisnis 

Mean 85,65 

Median 86,50 

Mode 80 

Std. Deviation 7,877 

Minimum 63 

Maximum 98 

 

Data Intensitas Praktik Kerja Bisnis maka data disajikan dalam bentuk 

gambar histogram dan poligon  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram dan Poligon Intensitas Praktik Kerja Bisnis 
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3.1.3  Minat Berwirausaha  

Minat Berwirausaha Mata Pelajaran Akuntansi pada mahasiswa sebanyak 80. Dari 

hasil tersebut diperoleh nilai tertinggi sebesar 99, nilai terendah sebesar  72,  rata-

rata atau mean sebesar 89,11, median atau nilai tengah sebesar  90,50, modus atau 

nilai yang paling sering muncul sebesar 97 dan nilai standart deviasi sebesar  7,023. 

Hasil uji statistik ada di lampiran 7 yang disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 3. Hasil Statistik Minat Berwirausaha 

Keterangan Minat Berwirausaha 

Mean 89,11 

Median 90,50 

Mode 97 

Std. Deviation 7,023 

Minimum 72 

Maximum 99 

 

Selanjutnya untuk mempermudah memahami data Kesulitan dalam 

mengerjakan, maka data disajikan dalam bentuk gambar histogram dan poligon 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram dan Poligon Minat Berwirausaha 
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3.2 Uji Prasyarat 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data dari sampel penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi  normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS 21.00 lebih dikenal 

dengan Kolmograf-Smirnov. Kriteria dari uji normalitas adalah, bahwa data 

berdistribusi normal nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Hasil uji Normalitas ada 

di lampiran 8 yang disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

5,15020670 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,042 

Positive ,042 

Negative -,034 

Kolmogorov-Smirnov Z ,375 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,999 

 

Tabel 5. Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel Sign. 
Tingkat 

Kesalahan 
Keterangan 

Motivasi 0,316 0,05 Linier 

Intensitas Praktik Kerja 

Bisnis 
0,778 0,05 Linier 

 

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF α Keterangan 

Motivasi 0,804 1,244 10 Tidak terjadi multikolinieritas 

Intensitas 

Praktik Kerja 

Bisnis 

0,804 1,244 10 Tidak terjadi multikolinieritas   
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Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
taraf 

signifikansi 
Sig. Kesimpulan 

Motivasi 0,05 0,051 Bebas Heteroskedastisitas 

Intensitas Praktik 

Kerja Bisnis 

0,05 0,300 Bebas Heteroskedastisitas 

 

Sebelum melakukan uji t uji F, terlebih dahulu melakukan uji analisis 

regresi linier ganda. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji dua 

variabel independen yaitu lama usaha (X1) dan modal usaha (X2) teradap satu 

variabel dependen yaitu tingkat pendapatan (Y).  

Tabel 8. Rangkuman Hasil Regresi Linier Ganda 

Model B t Sig. 

 (Constant) 31,970   

Motivasi 0,305 4,214 0,000 

Intensitas Praktik Kerja Bisnis 0,363 4,372 0,000 

 R2 = 0,462 

Fhitung = 33,082  sig. = 0,000 
   

 

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = 31,970 + 0,305X1  + 0,363X2        (1) 

a. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai 

variabel Motivasi dan Intensitas Praktik Kerja Bisnis  dianggap konstan, maka 

akan meningkatkan Minat Berwirausaha sebesar = 31,970. 

b. Motivasi menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 satuan variabel Motivasi 

dengan menganggap variabel lain tetap, maka akan meningkatkan variabel 

Minat Berwirausaha sebesar 0,305. 

c. Intensitas Praktik Kerja Bisnis menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 satuan 

variabel Intensitas Praktik Kerja Bisnis  dengan menganggap variabel lain 

tetap, maka akan meningkatkan variabel Minat Berwirausaha sebesar 0,363. 

 Uji t digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh masing-maing 

variabel bebas (Motivasi  dan Intensitas Praktik Kerja Bisnis), sehingga dapat 

diketahui apakah dugaan yang sudah ada dapat diterima atau tidak secara individu 

adalah: 
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3.2.1 Uji t yang berkaitan dengan Motivasi (X) terhadap Minat Berwirausaha 

pada Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a. Komposisi hipotesis 

H0 : 1 = 0, berarti tidak ada pengaruh Motivasi terhadap Minat 

Berwirausaha pada Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

H1 : 1  0, berarti ada pengaruh Motivasi terhadap Minat Berwirausaha 

pada Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Level of significant = 0,05 

c. Nilai t tabel    = t /2; (n-k-1)     (2) 

  = t 0,025; 80 - 2 - 1 

  = 1,991 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel 

d. Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung 

sebesar 4,214.  

Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 

 

Gambar 4. Grafik Hipotesis 1 

3.2.2 Uji t yang berkaitan dengan Intensitas Praktik Kerja Bisnis (X2) terhadap 

Minat Berwirausaha (Y) 

Langkah-langkah pengujian : 

a. Komposisi hipotesis 

H0 : 2 = 0,  berarti tidak ada pengaruh Intensitas Praktik Kerja Bisnis  

terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Jurusan Akuntansi. 

-1,991 1,991 4,214 
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H1 : 2  0,  berarti ada pengaruh Intensitas Praktik Kerja Bisnis terhadap 

Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Jurusan Akuntansi. 

b. Level of significant = 0,05 

c. Nilai t tabel  = t /2; (n-k-1)     (3) 

 = t 0,025; 80 - 2 - 1 

 = 1,991 

Ho diterima apabila -ttabel  < thitung <-ttabel 

Ho ditolak apabila thitung > ttabel  atau -thitung < -ttabel 

d. Nilai t hitung 

Dari hasil perhitungan komputer SPSS versi 21.00 dapat diperoleh thitung 

sebesar 4,372. 

Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 

 

 

Gambar 5. Grafik Hipotesis II 

Uji F untuk mengetahui apakah Motivasi dan Intensitas Praktik Kerja 

Bisnis secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) 

terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah 

Surakarta jurusan akuntansi. 

Langkah-langkah pengujian : 

Ho :  1 = 2  = 0,  tidak ada pengaruh yang signifikan Motivasi dan Intensitas 

Praktik Kerja Bisnis terhadap Minat Berwirausaha secara 

individu pada Mahasiswa  jurusan Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta secara bersama-sama. 

H1 : 1  2  0,  ada pengaruh yang signifikan Motivasi dan Intensitas Praktik 

Kerja Bisnis terhadap Minat Berwirausaha secara individu pada 

-1,991 1,991 4,372 
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Mahasiswa  jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta secara bersama-sama. 

a. Level of signifikan = 0,05 = 5% 

b. Nilai F tabel = F  0,05; (n - k - 1) = 0,05; (80 – 2 – 1)    

F 0,05 :  3,092 

c. Mencari nilai Fhitung 

     
)1kn/()R1(

k/R
F

2

2

hitung
−−−

=       (3) 

      
)77/()462,01(

2/462,0

−
=hitungF  

Fhitung = 33,082 (hasil komputer SPSS versi 21.00) 

Dimana : 

R2  = Koefisien determinasi 

K  = Banyaknya prediktor, yaitu X1 dan X2 

N  = Banyaknya sampel 

Daerah Di tolak Daerah Di tolak

Daerah Di 
diterima

 

 

Gambar 6. Grafik Hipotesis III 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang dilakukan dan data-data yang dapat diperoleh, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari thitung = 4,214  > ttabel = 

1,991, maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh yang 

signifikan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha. Dari hasil ini menunjukkan 

bahwa hipotesis 1 yang menyatakan “Pengaruh Motivasi terhadap Minat 

Berwirausaha ekonomi mahasiswa   Universitas Muhammadiyah Surakarta” 

terbukti kebenarannya. 

 3,092 33,082 
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Dengan didapatnya Fhitung = 33,082 > Ftabel = 3,092, maka Ho ditolak 

sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Motivasi (X1) dan 

Intensitas Praktik Kerja Bisnis (X2) terhadap Minat Berwirausaha. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “Ada kontribusi yang 

signifikan intensistas Motivasi dan Intensitas Praktik Kerja Bisnis terjadap Minat 

Berwirausaha pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti 

kebenarannya. 

Dari hasil uji t ada menunjukkan ada motivasi terhadap Minat Berwirausaha 

ekonomi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta di kost sekitar Desa 

Gajahan dan dari hasil uji t ada pengaruh Intensitas Praktik Kerja Bisnis Dengan 

Mahasiswa terhadap Minat Berwirausaha ekonomi mahasiwa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta di kost Desa Gajahan. Sedangkan dari hasil analisis uji 

F menunjukkaan ada pengaruh Motivasi dan Intensitas Praktik Kerja Bisnis 

terhadap MInat Berwirausaha ekonomi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta di kost Desa Gajahan. 
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