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Abstract
This research purposes to identificate the mentality of student attitudes toward build
entrepreneur.Background of this research are there is matter how to understand and improve the
mentality of Student attitude toward entrepreneurship, where they still considered the main of
important to build entrepreneurship is capital. That can describe the dominant factors much
influence for all of the student.The Results for this research are intrepretation for mentality
attitude to build entrepreneurship consist of the average of visioner is 4.37, creativity and
inovative is 3.91, can make opportunity is 3.79, leadership is 4.02, and self confidence is 3.8. it

can describe, it is still under average about some of student attitudes toward build
entrepreneurship, it is especially creativity and inovative, can make opportunity, self
confidence, so the solution is make understanding for all of student that one of
important thing for growing entrepreneurship that build the high mental capability
Keyword: attitude toward, entrepreneurship
I.

PENDAHULUAN

Dilingkungan yang tidak pasti
dan kompetitif ini, menuntut kita
agar selalu berinovasi, berkreasi
disetiap bidang manapun, baik itu di
lingkungan formal maupun informal ,
baik di lingkungan nasional dan
lingkungan
international,
di
lingkungan nasional sendiri kita
dapat melihat fenomena / dinamika
yang memaksa kita agar selalu
berkompetisi,
berinovasi
dan
berkreasi, menurut (Moko, 2005) ada
beberapa fenomena yang terjadi di
Indonesia, diantaranya semakin
bertambahnya penduduk Indonesia
dan
setiap
tahun
diikuti
bertambahnya
angkatan
kerja,
dimana terdapat sekitar 11 juta
pengangguran di Indonesia, dan lebih
dari 245 ribu diantaranya adalah
lulusan sarjana S1, sumber daya alam
diindonesia yang sangat banyak
namun tidak diefisienkan
dan
digunakan serta diolah sebaik
mungkin untuk tujuan ekonomi dan

bisnis,
semakin
berkembang
kemajuan teknologi dan informasi
yang
mendukung
kegiatan
perekonomian masyarakat, besarnya
potensi yang dimiliki oleh Indonesia,
namun
masih
terhambat
perkembangannya
dikarenakan
sedikitnya orang – orang potensial
dan orang yang mampu mengelola
serta mengembangkannya selain itu
dapat
dilihat
dengan
keanekaragaman budaya dan hasil
kerajinan
tangan,
tanah
dan
keanearagaman hayati yang belum
dikembangkan potensinya padahal
sumber
daya
tersebut
dapat
menunjang
pembangunan
dan
perekonomian bangsa
Bedasarkan fakta – fakta
diatas maka kita dapat menarik
kesimpulan
diperlukan
seorang
entrepreneur untuk dapat mengelola
potensi yang ada tersebut, dimana
kita ketahui bahwa semakin banyak
Entrepreneur
maka
dapat
menunjukan kemakmuran suatu

bangsa, karena entrepreneur dapat
mendorong dua indikator penting
dalam suatu Negara agar dapat lebih
maju dan lebih makmur secara
ekonomi terpenuhi, yaitu rendahnya
angka penganguran dan tingginya
devisa terutama dari produk yang
dihasilkan (Moko, 2005)
Jadi dapat kita lihat bahwa
pentingnya arti seorang entrepreneur
dalam memajukan perekonomian
suatu bangsa dan Negara, dalam hal
kemampuan dan peningkatan daya
beli, peningkatan taraf kesejahteraan
hidup dan kemakmuran bangsa yang
merata dan dirasakan secara nyata,
namun seperti yang dirasakan
sekarang ini visi – visi pencapaian
kemakmuran
tersebut
belum
sepenuhnya kita rasakan , hal ini
disebabkan salah satunya adalah
kurangnya atau masih sedikitnya
jumlah entrepreneur diindonesia,
namun tidak hanya itu kemajuan dan
pembangunan
Indonesia juga
membutuhkan seorang entrepreneur
yang mamiliki jiwa dan semangat
serta dedikasi tinggi yang tidak cepat
berputus asa apabila terjadi suatu
permasalahan dalam kegiatan atau
usahanya.
Dari penjelasan diatas jelasnya
Indonesia
membutuhkan
enterprenenur dalam
memajukan
dan
mendukung perekonomian
bangsa, oleh sebab itu peran serta
generasi muda penting didalamnya,
khususnya bagi mahasiswa sebagai
pemuda dan harapan bangsa sebagai
tonggak
perjuangan
dan
pembangunan perlunya dididik dan
di bina menjadi seorang yang
memiliki
jiwa
seorang
entrepreneurship, yang mempunyai
II. Kajian Literatur
2.1 Asal Kata Enterpreneurship

wawasan/pengetahuan, mental, dan
motivasi
yang
tinggi,
dan
pembentukan
jatidiri.
seorang
entrepreneur
di
diri
seorang
mahasiswa tidak terlepas oleh
perilaku dan sikap yang dia miliki
atau mahasiswa tersebut miliki,
karena dalam pembentukan jiwa
seorang entrepneur terdapat sikap
dan mental yang harus dibentuk dan
dididik serta dibina oleh mahasiswa
tersebut agar termotivasi dan
berkeinginan
menjadi
seorang
entrepreneur yang sukses, hal ini
didukung oleh peryataan (astamoen:
2005), entrepreneur bukan sekedar
pengetahuan,
teknik,
atau
keterampilan, tetapi lebih kepada
masalah sikap mental melalui suatu
proses diri dengan praktik dan
pengalaman karena dorongan dari
motivasi diri sendiri, oleh sebab itu
dalam
pembentukan
jiwa
entrepreneur perlu dikikis dan perlu
di hindarkan sikap – sikap yang
menghambat sikap mental generasi
muda dalam hal ini mahasiswa
khususnya
dalam
membangun
jatidirinya
sebagai
seorang
entrepreneur dan nantinya dalam
menjalankan usahanya agar tidak
terjadi suatu kegagalan yang tidak
diinginkan
dalam
melakukan
usahanya kelak.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi
sikap
mental
mahasiswa dalam berwirausaha,
sehingga dengan demikian dapat
diidentifikasi sikap mental apa saja
yang perlu di tingkatkan sehingga
dapat memotivasi mahasiswa dalam
keinginan
mereka
untuk
berwirausaha

Pada awal tahun 1980, Dr.
Soeparman Soemahamidjaja secara
gencar
memasyarakatkan
kewiraswastaan
diindonesia
,

Wiraswasta mungkin diambil dari
terjemahan entrepreneur, dimana
wiraswasta terdiri dari suku kata wira
– swa – sta, dimana wira berarti
manusia unggul, pahlawan , pendekar,
teladan berbudi luhur , berjiwa besar ,
gagah
berani
serta
memiliki
keagungan watak , sedangkan Swa
berarti sendiri atau mandiri, dan Sta
berarti tegak sendiri(Moko, 2005)
Kemudian pada jaman orde
baru mungkin terdapat kekhawatiran
bahwa
pengunaan
istilah
kewiraswataan dapat mempersempit
makna yang sebenarnya, khususnya
istilah swasta bila dikaitkan dengan
arti kata pemerintah, padahal secara
maknawi, istilah kewiraswataan juga
mencakup sikap dan sifat yang harus
dimiliki oleh pemerintah atau birokrat,
namun demikian , pemerintah orde
baru lebih suka mengunakan istilah
wirausaha(Moko, 2005)
Usaha berarti awal, bekerja ,
berbuat sesuatu.Dalam hal ini dapat
diartikan bekerja pada bidang usaha
tertentu seperti pertanian, industri,
jasa,
pertambangan,
perikanan,
perdagangan, pariwisata, dan lain –
lain.Kata kewirausahaan sebagai
terjemahan
dari entrepreneurship
dilontarkan pada tahun 1975 dan
mulai digunakan diantara anggota
kelompok tahun 1975 dan mulai
digunakan
diantara
anggota
kelompok entrepreneur Development
Program – Development Technology
Centre (EDP – DTC), Institut
Teknologi Bandung,
2.2Pengertian Entrepreneuship
( kewirausahaan)
Beberapa
pengertian
Entrepreneuship (kewirausahaan) dari
beberapa ahli dapat dinyatakan:
1. Menurut
Peter.
F.
Drucker
Entrepreneurship
(kewirausahaan)
adalah
kemampuan
untuk

menciptakan sesuatu yang baru dan
berbeda (ability to create the new and
different)
2. Menurut Thomas W. Zimmerer ,
entrepreneurship
(kewirausahaan)
adalah penerapan kreativitas dan
keinovasian
untuk
memecahkan
permasalahan
dan
upaya
memanfaatkan peluang – peluang
yang dihadapi orang setiap hari.
3. Menurut Andrew J. Dubrin ,
entrepneurship
(kewirausahaan0
adalah proses mendirikan dan
menjalankan sebuah usaha yang
inovatif
4. Menurut Robbin dan Counter,
entrepreneurship adalah
proses
dimana seseorang atau sekelompok
orang yang mengunakan serta
mengusahakan
dan
mengorganisasikan yang bertujuan
untuk mengejar kesempatan dan
menciptakan nilai serta memenuhi
kebutuhan yang diinginkan melalui
inovasi dan keunikan
2.3 Ciri – ciri orang yang memiliki
jiwa Entrepreneurship
Diantara ciri – ciri orang yang
memiliki jiwa entrepneur diantaranya
(Astamoen : 2005)
1. Mempunyai Visi , dimana seorang
entrepeur hendaknya memiliki visi
kedepan , dan memiliki pandangan
jauh kedepan untuk mendapatkan apa
yang menjadi sasaran atau tujuannya,
dimana tujuannya digunakan dalam
penjuangan yang diinginkan
2. Kreatif dan inovatif, dimana seorang
entrepreneur harus selalu kreatif dan
inovatif sehingga akan selalu dan
dapat melahirkan ide – ide dan
kreatifitas yang baik yang dapat
diimplementasikan dalam bentuk
inovasi produk yang dihasilkan
nantinya
3. Mampu melihat peluang , dimana
seorang entrepreneur juga harus

mampu melihat peluang yang ada ,
dimana dengan kemampuan seorang
entrepreneur melihat peluang dapat
meningkatkan peluang usahanya juga,
dan juga dapat melihat celah – celah
pasar yang belum dimasuki dan yang
dapat
dimasuki
oleh
seorang
entrepreneur
4. Orientasi pada kepuasaan konsumen
atau pelanggan disini seorang
entrepreneur
juga
harus
memperhatikan apa yang diinginkan
oleh seorang konsumen ataupun
pelanggannya,
dikarenakan
pelanggan merupakan kunci dan
tonggak
kesuksesan
seorang
entrepreneur yang dilihat dari sudut
pendapatan yang akan diperoleh oleh
seorang wirausaha (entrepreneur)
5. Orientasi pada laba dan pertumbuhan,
suatu hal yang wajar apabila seorang
entrepreneur menginginkan laba dan
pertumbuhan yang meningkat, tidak
jarang seorang entrepreneur mencari
suatu tambahan modal dalam upaya
ekspansi / perluasan usahanya , dalam
upaya peningkatan laba akhirnya,
sumber
permodalan
tambahan
tersebut
didapatkan
seorang
entrepreneur dari berabagai sumber
baik dari modal yang bersumber dari
internal (diri sendirinya ) atau
bersumber dari eksternal (pihak
lainnya)
6. Berani menanggung resiko, hal yang
terpenting
bagi
seorang
entrepenurship dalam menjalankan
usahanya dan pencapaian hasil yang
diinginkannya adalah keberanian
dalam menanggung resiko yang akan
dia hadapi atau yang sedang
dihadapinya,
karena
terkadang
kegagalan dan berhentinya suatu
usaha yang dijalankan oleh seorang
entrepreneur ini dapat disebabkan
karena putus asanya ketika dia
menghadapi suatu masalah ataupun
halangan, oleh sebab itu seorang
entrepreneur
hendaknya
selalu

berupaya untuk mengantisipasui hal
yang demikian
7. Berjiwa
kompetisi
seorang
entrepreneur harus menyadari bahwa
di lingkungan bisnis ini terlalu
banyak pesaing dan pelaku – pelaku
wirausaha
yang
lahir
serta
berkembang, oleh sebab itu seorang
entrepreneur hendaknya memiliki
jiwa kompetisi, dalam hal ini yang
harus
dimiliki
oleh
seorang
entrepreneur adalah jiwa kompetisi
yang sehat , oleh sebab itu seorang
entrepreneur
harus
selalu
memperbaharui diri dan senantiasa
meningkat inovasi – inovasi terbaru
untuk memenangkan suatu persaingan.
8. Cepat tanggap dan bergerak cepat
dimana seorang entrepreneur juga
harus menyadari bahwa dilingkungan
ini segala sesuatunya cepat berubah
baik disadari maupun tidak di sadari
baik yang diinginkan maupun yang
tidak diinginkan oleh sebab itu
seorang entrepreneur harus cepat
tanggap terhadap perubahan, jika
seorang
entrepreneur
ingin
memenangkan
persaingan
dan
memenuhi keinginan pelanggan
9. Berjiwa sosial
dengan menjadi
dermawan (phylantropis) dan berjiwa
altruis dimana maksudnya disini
seorang entrepreneur yang sukses
hendaknya
juga
memperhatikan
lingkungan masyarakat sekitarnya
dimana
maksudnya
seorang
entrepreneur juga harus memiliki
tanggung
jawab
social
dan
kemanusian , yang ditujukan untuk
orang sekitarnya
2.4 Sikap yang harus dimiliki seorang
entrepreneurship :
Dibawah ini beberapa sikap mental
yang harus dimiliki oleh seorang
wirausaha
(Astamoen,:
2005)
diantaranya

1. Kreatif, inovatif , banyak ide atau
gagasan dalam segala hal yang
meliputi bagaimana menghasilkan
produk baru, dan cara atau proses
baru
2. Mencari dan mengisi
peluang
dengan cara menciptakan pasar yang
baru, dengan meluncurkan layanan,
produk, dan cara – cara baru yang lain
dari pada yang lain :
Selain itu menurut John A.Welsh dan
Jerry F. White dalam (Astamoen,:
2005) , profil seorang entrepreneur
adalah
1. Sehat rohani dan jasmani dalam hal
ini
seorang entrepreneur harus
memiliki jiwa dan fisik yang kuat ,
dan dapat bekerja dalam kondisi dan
waktu yang lama dimana saja
2. Memiliki sikap mengarahkan dan
mengendalikan dimana dalam hal ini
II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang di gunakan
dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan mengunakan teknik
kuisioner (mengunakan skala likert)
terhadap variabel – variabel sifat –
sifat wirausaha dan ruang lingkup
penelitian
dilakukan
kepada
mahasiswa yang telah mempelajari
mata kuliah entrepreneurship dan
mahasiswa yang sedang atau telah
menjalankan usaha, jenis dan sumber
data yaitu berupa data primer yang
diperoleh dari kuisioner
yang
diberikan
dan
data
sekunder
diperoleh melalui library research
dan observasi, sedangkan teknik
analisis data yang digunakan adalah
melalui analisis deskriptif dan
intreprestasi nilai rata-rata ,

sikap yang mampu melakukan
sesuatu yang lebih baik dari orang
lain, serta memiliki tanggung jawab
yang maksimal serta akuntabilitas
maksimal
3. Percaya diri, seorang entrepreneur
harus memiliki rasa kepercayaan diri
yang tinggi terhadap apa yang mereka
miliki dan mereka usahakan , selain
itu mereka harus dapat menangani
masalah dengan segera dan langsung ,
dan gigih terhadap apa yang mereka
perjuangkan
4. Tidak pernah berhenti beraktifitas
seorang entrepreneur selalu berupaya
untuk mencari sesuatu yang baru dan
ingin melakukan sesuatu yang baru ,
dimana upaya tersebut dilakukan
untuk membuat seorang entrepreneur
agar selalu beraktifitas dan bergerak.

berikut di jabarkan berdasarkan
panjang kelas interval , Sudjana
(2000:79) dimana diperoleh dengan
perhitungan :
Panjang Kelas Interval :
Rentang Nilai
Banyak Kelas Interval
Dimana :
Rentang Nilai = Nilai Tertinggi –
Nilai Terendah
Banyak Kelas Interval = 5
Berdasarkan rumus diatas maka
panjang kelas interval :
Panjang Kelas Interval = 5 – 1 = 0.8
5

Tabel 1. Interprestasi Nilai Rata – Rata
Sikap Mental Berwirausaha Mahasiswa
No
1

Nilai
1.00 – 1.79

2
3
4
5

1.80 – 2.59
2.60 – 3.39
3.40 – 4.19
4.20 – 5.00

Keterangan
Sangat
Tidak
Baik
Tidak Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

4. PEMBAHASAN
4.1 Profil responden :
Dalam
penelitian
ini
digambarkan untuk profil responden
berdasarkan
Usia Dewasa Awal
dengan kisaran umur antara 18 tahun
sampai dengan 40 tahun, dan untuk
kelompok responden berdasarkan
jenis kelamin dimana pria sebanyak
90%, dan wanita sebanyak 10 %
dengan kondisi bahwa mahasiswa
telah mempelajari materi mengenai
entrepreneurship dan juga pernah dan
atau sedang menjalankan suatu usaha.
Sedangkan usaha yang dijalankan
dikelompokkan dengan berbagai
macam jenis usaha diantaranya usaha
pakaian (33.33)%, bidang perikanan
(13.33%),
makanan
(30%),
aksesoris(30%),
informasi
dan
teknologi (6.67%).

4.2. Uji valiliditas dan reliabilitas
Dari item kuisioner dapat
dijelaskan
bahwa
penentuan
Realibilitas suatu konstruk variabel
dikatakan baik jika memiliki nilai
Cronbach’s Alpha > 0,60. Dan Uji
validitas menurut (Nugroho:2005:67)
uji validitas digunakan untuk
mengetahui kelayakan butir-butir
dalam suatu daftar (konstruk)
pertanyaan dalam mendefinisikan
suatu variabel.
Butir pertanyaan dikatakan valid jika
nilai r-hitung yang merupakan nilai
dari
Corrected
Item-Total
Correlation > dari r-tabel, dimana
dapat di jelaskan bahwa pada nilai α:
5 % dan derajat bebas (N – 2), maka
nilai R tabel adalah : 0.374, maka
dapat diberi kesimpulan bahwa
keseluruhan item peryataan kuisioner
adalah valid dan reliabel.

Tabel 2. Validitas dan Reliabilitas Kuisioner
Sifat Mental Dalam Berwirausaha
No

Indikator

1

Kepemimpinan

2

Kreatifitas dan
Inovasi

3

Mampu Melihat
Peluang

Item Peryataan

-

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Korelasi
Item –
Total
.582
.531
.651
.614
.558
.478
.647
.379
.502
.420

Cronbach
alpha

.781

.730

.635

4

Percaya Diri

5

Visioner

6

Kerja Keras

-

c. Intepretasi Nilai rata – rata
Sikap Mental
Intrepretasi nilai rata – rata dari
Responden mengenai sikap mental

V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19

.388
.547
.748
.527
.497
.433
.354
.826
.826

.757

.611

.890

dalam memotivasi mahasiswa
untuk berwirausaha, berikut di
jabarkan

Tabel 3. Intrepretasi Nilai Rata – rata
sikap mental mahasiswa dalam Berwirausaha

1
2
3
4
5

Variabel
Visioner
Kreatif dan
Inovatif
Mampu Melihat
peluang
Kepemimpinan
Percaya Diri

Dari perolehan nilai rata –
rata sikap mental mahasiswa dalam
berwirausaha dapat dijelakan bahwa
untuk
variabel
sikap
mental
diantaranya Sikap Visioner, Kreatif
dan Inovatif, mampu melihat peluang
dan kepemimpinan serta percaya diri,
dapat
diinterpretasikan
/dikateegorikan baik, namun apabila
kita melihat besarnya nilai rata – rata
dari masing – masing
variabel
dikategorikan memiliki nilai rata
rata yang masih rendah , dan belum
termasuk kategori nilai rata – rata
yang sangat baik untuk sikap mental
dalam berwirausaha , oleh sebab itu
perlu adanya lagi peningkatan –
peningkatan
ataupun
perbaikan
dalam hal sikap mental mahasiswa,
terutama untuk sikap kreatif dan
inovatif, mampu melihat peluang dan
sikap percaya diri, yang mana masih

Nilai rata -rata
4.37
3.91
3.79
4.02
3.8
dikategorikan memiliki nilai rata –
rata yang rendah dibandingkan
variabel sikap mental lainnya seperti
sikap Visioner, dan kepemimpinan,
menurut Charles Schriber dalam
(Alma :2011: 18) keberhasilan
seorang wirausaha ditentukan oleh
pendidikan formal sebesar 15% dan
selebihnya (85%) ditentukan oleh
sikap mental atau kepribadian, oleh
sebab itu sikap mental merupakan
hal yang paling penting dan
merupakan
pondasi
bagi
keberhasilan seorang wirausaha,
Dalam menyikapi tingkat
nilai rata – rata (mean) sifat mental
mahasiswa dalam berwirausaha
terutama untuk sifat percaya diri,
mampu melihat peluang dan kreatif
serta inovatif, disini perlu lagi
kesadaran bagi mahasiswa dalam
upaya
peningkatan
kapabilitas

kepribadian mereka beberapa solusi
dalam
menjawab permasalahan
diatas diantaranya :
1. Sifat Percaya diri : Dalam Upaya
peningkatan Sifat Pada dasarnya
pembentukan sikap kepercayaan
diri merupakan perpaduan antara
sikap dan keyakinan sesorang dan
nilai - nilai kepercayaan diri ini
berasal dari internal individu itu
sendiri , dan banyak ditentukan
oleh kemampuan individual untuk
menumbuhkan sifat kepercayaan
dirinya, kepercayaan diri juga
tergantung
atas
karakteristik
kematangan seseorang, yang
mandiri dan memiliki rasa
tanggung jawab yang besar,
emosional yang stabil dan oleh
sebab itu seorang entrepreneur
harus berusaha dalam
peningkatan kepercayaan dirinya
dengan dapat dengan menumbuh
kembangkan karakter diatas
2. Sifat mampu melihat peluang :
mencari
peluang
usaha
merupakan hal terpenting dalam
menjalankan bisnis/ usha , karena
efektif
dan
tepatnya
serta
berhasilnya suatu usaha yang
dijalankan tergantung dengan
ketepatan dalam memilih serta
mencari peluang usaha, oleh
sebab itu seorang enterpreneur
harus tahu bagaimana cara untuk
memperoleh ide/peluang usaha,
menurut (www.wartausaha.com)
beberapa cara yang dapat
dilakukan diantaranya :
a) Peluang usaha tersebut dapat di
peroleh dan muncul dari diri
sendiri, dimana jika kita
mempunyaI kemauan yang
sangat
kuat
dalam
berwirausaha,
maka
enterpreneur akan berusaha
untuk mencari peluang –
peluang yang tersedia,

b) Mencari ide – ide atau peluang
dapat
dilakukan
melalui
inovasi
dengan
cara
menemukan sesuatu yang baru
dimana masyarakat/konsumen
membutuhkannya,
c) Membuat pelengkap yang
sudah ada diartikan seorang
entrepreneur dapat menambah
atau
memberi
pelengkap
terhadap produk yang sudah
ada
d) Melihat Trend Masyarakat :
dimana seorang entrepreneur
dapat melihat sendiri apa yang
menjadi trend atau sesuatu
yang
digemari
oleh
masyarakat sekarang
ini,
dengan melihat kecenderungan
tersebut dapat menjadi peluang
atau
ide
bagi
seorang
wirausaha dalam melihat atau
memasuki peluaang yang ada
e) Menambah pengetahuan dan
pengalaman serta belajar dari
usaha atu bisnis – bisnis yang
sudah berjalan sukses
3. Sifat Kreatif dan Inovatif : Kreatif
dan
Inovatif
merupakan
karakteristik
personal
yang
seharusnya terpatri kuat dalam
diri seorang entrepreneur sejati,
dimana hal ini juga dapat
dijelaskan bahwa tanpa adanya
kreatifitas dan inovatif dalam
menjalankan
bisnis, akan
menyebabkan bisnis tersebut
terhambat dan
tidak akan
berkembang, oleh sebab itu cara
mengembangkan kreatifitas dan
inovatif menurut (Zimmerer :
2009) dapat dilakukan dengan
cara mengembangkan ide ide
baru untuk menemukan cara –
cara baru dalam melihat masalah
dan peluang, sedangkan untuk
peningkatan
inovasi
dapat
dilakukan
dengan
cara
menerapkan solusi kreatif .

Kreativitas adalah kemampuan untuk
mengembangkan ide - ide baru dan
cara - cara baru dalam pemecahan
masalah dan menemukan peluang
(Thinking New Thing) , Pandangan
lain dalam hal peningkatan kreatifitas
menurut ( Suharyadi : 2007: 97)
dengan cara :menciptakan iklim yang
kreatif
dimana
baik
dalam
lingkungan usaha ataupun akademisi
berupaya menciptakan suasana yang
kondusif, dan mebuang semua
hambatan dalam berkreatifitas, serta
menciptakan
lingkungan
fisik,
psikologis, dan sosial yang kondusif
untuk dapat berkreatifitas , yang
dapat dilakukan juga dalam kegiatan
akademisidengan mengali opini,
mengali, diskusi, dan mahasiswa
dapat melibatkan diri dalam proses
berpikir yang divergen (imajinatif)
dan bukan convergen saja yakni
hanya bersifat praktis dan teknis
Inovasi adalah kemampuan untuk
menerapkan kreativitas dalam rangka
pemecahan masalah dan menemukan
peluang (Doing new thing) Menurut
kotler dalam (Suharyadi:2007:100)
Dalam mengembangkan inovasi
dapat dilakukan dan penekanan pada
:
a) Perbanyak budaya penemuan,
sehingga dengan demikian dapat
meningkatkan semangat motivasi
diantara para mahasiswa dalam
menjalankan usaha atau bisnisnya

b) Mengembangkan
inovasi
berdasarkan riset, sebab dengan
riset dapat
membangun dan
menghasilkan temuan baru baik
itu berupa produk ataupun jasa
tidak akan berjalan .
Beberapa alasan/ faktor sebagai
tambahan yang menyebabkan nilai
rata – rata dari sikap mental
berwirausaha mahasiswa masih
rendah hal ini dapat yang dijelaskan
berupa diagram dimana, mahasiswa
masih
mengangap
bahwa
kendala/faktor yang menghambat
mereka dalam memulai ataupun
menjalankan suatu usaha bahwa
faktor keuangan atau berupa modal
/materil (37%) merupakan faktor
yang paling dominan, diikuti dengan
sikap mental (25%), keahlian /skill
yang dimiliki untuk mendukung
usaha ( 11%), adanya persaingan
dalam menjalankan usaha (6%),
strategi yang akan dijalankan (17%),
serta pembagian waktu ( 2%), dalam
penentuan lokasi yang strategis ( 2%).
Modal merupakan faktor yang sangat
penting dalam menunjang usaha
yang dijalankan, pemahaman ini
perlu diluruskan kembali karena
dalam kegiatan usaha, sebenarnya
pada umumnya modal yang terseedia
untuk membuka usaha sangat minim,
dan modal utama adalah semangat
dan kejujuran (Alma: 2011:228)

Gambar 1 : Persepsi mahasiswa mengenai faktor
penghambat dalam menjalankan kegiatan usaha atau
entrepreneurship

D. Faktor Penghambat dalam dalam
menjalankan kegiatan usaha atau
entrepreneurship
Dari
gambar
persepsi
mahasiswa
mengenai
faktor
penghambat
dalam
dalam
menjalankan kegiatan usaha atau
entrepreneurship
diatas
dapat
dijelaskan bahwa sebanyak 37%
mahasiswa
masih
beranggapan
bahwa
faktor
penentu
untuk
berwirausaha adalah ketersediaan
modal atau materi disini, mahasiswa
masih beranggapan bahwa modal
atau materi adalah faktor utama,
kemudian diikuti dengan sikap
mental sebesar 25% dimana sikap
mental dalam berwirausaha masih
perlu ditanamkan kembali atau di
tingkatkan kembali, dilanjutkan oleh
penetapan strategi sebesar 17% yang
masih dianggap merupakan faktor
penghambat dalam berwirausaha
dimana disini mahasiswa masih
mengalami
kesulitan
dalam
menetapkan atau merancang suatu
strategi
berwirausaha,
faktor
penghambat
berikutnya
adalah
persaingan
sebesar
6%
dan
dilanjutkan sebesar 11% untuk skill
atau keahlian dan sebesar 2%
mahasiswa
masih
beranggapan
waktu dan lokasi, juga merupakan
faktor
penghambat
dalam
berwirausaha.
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1.
Dari hasil interpretasi nilai
rata-rata
dari
responden
mengenai sikap mental dalam
rangka
meningkatkan
motivasi mahasiswa untuk
berwirausaha masih perlu
adanya
upaya
untuk
penumbuhan dan peningkatan
sikap mental, dan tidak hanya

2.

terbatas pada variabel –
variabel sikap mental tidak
hanya terbatas pada variabel
– variabel sikap mental pada
penelitian diatas, namun
untuk
sikap
mental
lainnya.perlu adanya upaya
untuk
penumbuhan
dan
peningkatkan sikap mental,
dan tidak hanya terbatas pada
variabel – variabel sikap
mental pada penelitian diatas,
namun untuk sikap mental
lainnya. lingkungan internal
dan lingkungan eksternal
kampus
dalam
upaya
peningkatan
serta
penumbuhan sikap mental
dalam berwirausaha, hal ini
dikarenakan karena sikap
mental merupakan modal
terpenting dalam membentuk
seorang entreprenur yang
sukses
Faktor utama penghambat
dalam dalam menjalankan
kegiatan
usaha
atau
entrepreneurship
:
37%
menurut persepsi mahasiswa
adalah ketersediaan modal
atau materi, misalnya dengan
inkubator bisnis, 25% sikap
mental dalam berwirausaha,
17% penetapan strategi, 11%
skill atau keahlian, 6%
persaingan, 2% waktu dan
lokasi,

5.2 Saran
1. Selain itu perlu adanya
pemahaman bagi mahasiswa,
modal materil/ keuangan
bukan merupakan faktor
yang paling menentukan
dalam
memulai
atau
menjalankan suatu usaha.

2 Perlu adanya lagi peran serta
aktif antara mahasiswa, dan
pihak akademisi, dan para

stakeholder dalam upaya
meningkatkan minat mahasiswa
dalam berwirausaha
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