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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 

pengaruh motivasi dan mental terhadap jiwa berwirausaha pada 

mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Objek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2010 

yanng telah mengambil mata kulian kewirausahaan. adapun jumlah 

sampel yang diteliti adalah 74 mahasiswa dari 292 total 

keseluruhan mahasiswa akuntansi angkatan 2010. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer berupa 

kuesioner. Keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan 

menggunakan spss 17 dan di uji dengan analisis regresi linier 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hanya variabel 

mental berpengaruh positif terhadap jiwa berwirausaha, sementara 

motivasi tidak berpengaruh terhadap jiwa berwirausaha pada 

mahasiswa akuntansi. 

Kata kunci: Motivasi Berwirausaha, Mental Berwirausaha, Jiwa 

Berwirausaha 

 

1. Pendahuluan  

Setiap mahasiswa sudah tentu mempunyai harapan dapat 

mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat 

selama studi sabagai salah satu pilihan untuk berprofesi. Begitu 

pula dengan mahasaiswa yang ada di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji, berharap dapat mengamalkan ilmu yang didapat di bangku 

kuliah. Dilihat dari kenyataan yang ada pada dasarnya ada tiga 

pilihan yang mungkin akan dialami oleh lulusan perguruan tinggi. 

Pertama, menjadi pegawai negeri atau karyawan perusahaan swasta. 

Kedua, kemungkinan menjadi pengangguran intelektual, karena 

sengitnya persaingan dalam mencari pekerjaan. Ketiga, membuka 

usaha sendiri dibidang usaha yang sesuai dengan ilmu pengetahuan 

dan tekonologi yang didapat selama di Perguruan Tinggi. 



Dalam hal ini pilihan untuk berwirausaha merupakan pilihan 

yang tepat dan logis, sebab banyak peluang yang bisa diperoleh 

dengan berwirausaha. Dan hal ini pun sesuai dengan program 

pemerintah dalam percepatan penciptaan pengusaha kecil dan 

menengah yang kuat dan bertumpu pada ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi ( Indarti dan Rostiani dalam Tama, 2010).  

Dari latar belakang permasalahan diatas maka, penulis menarik 

dilakukan suatu penelitian dengan judul: “PENGARUH MOTIVASI DAN 

MENTAL BERWIRAUSAHA TERHADAP JIWA BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA 

AKUNTANSI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI”. 

Motivasi menjadi entrepreneur adalah sesuatu yang melatar 

belakangi atau mendorong seseorang melakukan aktivitas dan 

memberi energi yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan dengan membuka 

suatu usaha atau bisnis (Zimmerer dalam Tama, 2010). Mental 

berwirausaha yaitu sikap seseorang dalam berperilaku. Manusia 

yang bermental wirausaha mempunyai kemampuan keras untuk 

mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya (Purnomo dalam Setiadi, 

2010). Jiwa berwirausaha disini adalah sifat dan karakter 

wirausaha yang telah tertanam dalam diri individu sebagai akibat 

dari proses belajar individu seumur hidupnya (Suryana, 2009: 2). 

Berdasarkan latar belakang diatas maka, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah motivasi berwirausaha berpengaruh 

terhadap jiwa berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji, apakah mental berwirausaha berpengaruh 

terhadap jiwa berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji, dan apakah motivasi dan mental 

bewirausaha berpengaruh terhadap jiwa berwirausaha pada  

mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motivasi 

berwirausaha berpengaruh terhadap jiwa berwirausaha pada 

mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji, untuk 

mengetahui apakah mental berwirausaha berpengaruh terhadap jiwa 

berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji dan untuk mengetahui apakah motivasi dan mental 

berwirausaha berpengaruh  terhadap jiwa berwirausaha pada 

mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

2. Landasan Teori 
1. Jiwa Berwirausaha 

Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang baru pada 

nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, menanggung 

risiko keuangan fisik, serta resiko sosial yang mengiringi, 

menerima imbalan moneter yang dihasilkan, serta kepuasan dan 

kebebasan pribadi. (Hisrich, 2010: 10). Sikap inovatif dan 

kreatif hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai jiwa 

berwirausaha. Jiwa berwirausaha disini adalah sifat dan karakter 

wirausaha yang telah tertanam dalam diri individu sebagai akibat 



dari proses belajar individu seumur hidupnya. Menurut Suryana 

(2009: 3) jiwa kewirausahaan adalah orang yang memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: 

1) Penuh percaya diri yaitu penuh keyakinan, optimis, 

berkomitmen, disiplin dan bertanggungjawab. 

2) Memiliki inisiatif adalah penuh energi, cekatan dalam 

bertindak dan aktif. 

3) Memiliki motif berprestasi terdiri atas orientasi pada hasil 
dan wawasan kedepan. 

4) Memiliki jiwa kepemimpinan adalah berani tampil beda, dapat 
dipercaya dan tangguh dalam bertindak. 

5) Berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. 
 

2. Motivasi Berwirausaha 

Motivasi berwirausaha pada mahasiswa yaitu dorongan dan usaha 

mahasiswa untuk melakukan upaya kreatif, inovatif dan bermanfaat 

dengan jalan mengembangkan ide dan sumber daya untuk menemukan 

peluang dan perbaikan hidup, serta terjun dalam persaingan 

bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berwirausaha 

adalah sebagai berikut: 

1) Rasa percaya diri yaitu memiliki keyakinan yang kuat atas 

kekuatan yang ada  pada dirinya, 

2) Inovatif merupakan suatu kreativitas yang diimplementasikan 
dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki 

dan kreatif merupakan hal-hal yang belum terpikirkan oleh 

orang lain, 

3) Memiliki jiwa kepemimpinan yang mana sebagai faktor penting 
dalam mempengaruhi kinerja,  

4) Efektif dan efesien, efektif adalah suatu pekerjaan yang 

dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan .dengan perkataan lain, efektif adalah 

sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti 

kualitas dan kuantitas. Efisien adalah perbandingan yang 

tebaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil 

usaha ,atau antara pengeluaran dan pendapatan .dengan 

perkataan lain, efesien adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

dengan berdaya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan 

dengan tepat, cepat, hemat dan selamat.  

5) Berorientasi masa depan artinya mampu melihat peluang. 

Individu demikian selalu melihat kedepan dan tidak akan 

mempersoalkan apa yang telah dikerjakan kemarin, malainkan 

lebih mempersoalkan apa yang akan dikerjakan besok. 

 

3.  Mental Berwirausaha 

Mental merupakan hal yang mendasar yang dimiliki oleh 

seseorang. Definisi mental sendiri yaitu sikap seseorang dalam 

berperilaku. Manusia yang bermental wirausaha mempunyai 

kemampuan keras untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. 

Ciri-ciri seseorang yang mempunyai mental wirausaha memiliki 

tujuh kekuatan pribadi menurut Purnomo dalam Setiadi (2010), 



yaitu berkemauan keras, Mempunyai kekuatan pribadi, adanya 

pengenalan diri, percaya diri, dan pemahaman tujuan dan 

kebutuhan, Kejujuran dan Tanggungjawab, adanya moral yang tinggi 

dan disiplin diri sendiri, Ketahanan Fisik, seperti kesehatan 

jasmani dan rohani, kesabaran, dan ketabahan, Ketekunan dan 

Keuletan untuk bekerja keras, Pemikiran yang konstruktif dan 

kreatif dan Berorientasi ke masa depan. 

 

4.  Kerangka Penelitian 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

H1= Diduga motivasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap 

jiwa berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

H2= Diduga mental berwirausaha berpengaruh positif terhadap jiwa 

berwirausaha pada mahasiswa akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. 

H3=  Diduga motivasi dan mental berwirausaha berpengaruh positif 

terhadap jiwa berwirausaha pada mahasiswa akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

3. Metodologi Penelitian  

1. Definisi Operasional Variabel dan Indikator 

a. Motivasi menjadi entrepreneur adalah sesuatu yang melatar 

belakangi atau mendorong seseorang melakukan aktivitas dan 

memberi energi yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan dengan membuka 

suatu usaha atau bisnis (Zimmerer dalam Tama, 2010). Adapun 

indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut (Tama, 2010): 

-Percaya Diri 

MOTIVASI 

BERWIRAUSAHA 

(X1) 

MENTAL 

BERWIRAUSAHA 

(X2) 

JIWA 

BERWIRAUSAHA 

(Y) 



-Inovatif dan Kreatif 

-Memiliki jiwa kepemimpinan 

-Efektif dan Efisien 

-Berorientasi pada masa depan 

 

b. Mental berwirausaha yaitu sikap seseorang dalam berperilaku, 

manusia yang bermental wirausaha mempunyai kemampuan keras untuk 

mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya, indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Setiadi, 2010): 

-Berkemauan keras 

-Percaya pada diri sendiri 

-Kejujuran 

-Tanggung jawab 

-Disiplin diri sendiri 

-Kesabaran 

-Pemikiran kreatif 

c. Jiwa berwirausaha disini adalah sifat dan karakter wirausaha 

yang telah tertanam dalam diri individu sebagai akibat dari 

proses belajar individu seumur hidupnya, indikator dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut (Suryana, 2009: 2): 

-Keyakinan 

-Optimis 

-Motif berprestasi 

-Kreatif 

-Inovatif 

-Inisiatif 

-Keterampilan kepemimpinan 

-Berani mengambil resiko 

-Komitmen tinggi 

 

2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi,  

semester enam angkatan 2010 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 



Universitas Maritim Raja Ali Haji sebanyak 292 mahasiswa. Dengan 

menggunakan rumus slovin maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 74 responden. 

 

3. Jenis dan Sumber Data  

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui 

sumber asli secara langsung. Teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data primer ini adalah dengan alat kuesioner, 

kuesioner disebarkan kepada responden dengan panduan serta tata 

cara pengisian kuesioner. Sementara itu data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dari lembaga yang bersangkutan maupun dari 

jurnal, skripsi dan buku-buku yang menjadi referensi dalam 

penelitian. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan 

data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada karyawan. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yaitu 

skala yang berisikan lima tingkatan preferensi jawaban dengan 

pilihan (1) Sangat Tidak Setuju (STS),(2) Tidak Setuju (TS), (3) 

Netral ( N ), (4) Setuju ( S ),(5) Sangat Setuju (SS),(4). 

 

4.Pembahasan  

1. Deskripsi Responden 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 74 mahasiswa semester 

enam angkatan 2010. Responden sebagian besar berjenis kelamin 

perempuan, yaitu sebanyak 51 orang atau 68.9%, dan sisanya 

adalah responden berjenis laki-laki yaitu sebanyak 23 orang atau 

31.1%.  

 

2. Uji Kualitas Data 

1). Uji Validitas 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini menggunakan 

metode korelasi Bivariate Pearson (Priyatno, 2010). Kriteria 

pengujian kriteria pengujiannya adalah jika r hitung ≥ r tabel 

Setiap. Rumus yang digunakan untuk mencari nilai r tabel adalah 

df = n-2. Jumlah data (n) = 74, maka didapat r tabel sebesar 

0,229.   item pernyataan kuesioner untuk masing-masing variabel 

menunjukkan bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel 

(0,229) maka semua item pernyataan tersebut dinyatakan valid.  



2). Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas kuesioner menggunakan nilai Alpha Cronbach, 

suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach 

adalah lebih besar dari 0,6. Hasil pengujian reliabilitas dengan 

Alpha Cronbach’s dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  

Alpha Cronbach’s pada semua variabel lebih besar dari 0,6 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini adalah reliabel dan dapat dipercaya (Ghozali,2006). 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

1). Uji Normalitas 

Dalam Priyatno (2011: 277), uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau 

tidak. Ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji 

normalitas pada model regresi antara lain dengan analisis grafik 

(normal P-P Plot) regresi dan uji one sample Kolmogorov-smirnov. 

Cara pertama analisis grafik grafik P-P Plot dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot. 

Jika data menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal 

maka residual pada model regresi tersebut terdistribusi secara 

normal. Berdasarkan hasil bahwa histogram menunjukan pola 

distribusi normal dan pada grafik norma P-P Plot, data menyebar 

disekitar garis diagonal mengikuti arah garis diagonal. 

Cara kedua metode one sample Kolmogorov-smirnov , metode 

pengujian normal atau tidaknya distribusi data dilakukan dengan 

melihat signifikasi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05 

atau 5% maka residual terditribusi secara normal. Dilihat nilai 

Asymp.Sig (2-tailed), sebesar 0.714 atau 71.4% berarti lebih 

besar dari 0.05 atau 5% maka dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal. 

 

2). Uji Mulitikolinieritas 

Suatu variabel menunjukan gejala multikolinieritas dimana 

nilai VIF kurang dari 10 (VIF < 10) dan tolerance lebih dari 0.1 

(Tolerence > 0.1), maka model regresi bebas dari gejala 

multikolinieritas. Berdasarkan hasil, dapat diketahui bahwa 

nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerence lebih dari 0,1. 

Dimana pada variabel Motivasi dan Mental nilai VIFnya yaitu 

sebesar 1.591 sedangkan nilai Tolerencenya yaitu sebesar 0.628. 

Maka untuk kedua variabel dapat disimpulkan bahwa model regresi 

tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

 

 

 

 



3). Uji Heterokedastisitas 

Pada uji heterokedastisitas dengan metode scatter plot titik-

titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah 

angka 0 pada titik Y, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi. Sedangkan dengan melihat 

nilai Unstandarized Residual nilai signifikansinya lebih dari 

0.05, yaitu pada variabel Motivasi berwirausaha sebesar 0.776 

dan pada variabel Mental berwirausaha 0.939, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

4). Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson, yang 

mana didapat dari output model summary. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Jika terjadi 

autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau 

tidak layak dipakai prediksi (Sunyoto, 2011: 91). Dari hasil di 

atas nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.993, dan DW berada di 

antara -2 dan +2 atau -2 ≤ DW ≤ +2. Maka dapat disimpulkan bahwa 

data di atas tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.Regresi Linier Berganda 

Model persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y= 3,087 + 0,313X1 + 0,880X2 + e 

Konstanta sebesar 3,087, menyatakan bahwa jika Motivasi 

berwirausaha dan Mental berwirausaha nilainya 0, maka Jiwa 

Berwirausaha pada mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji nilainya sebesar 3,087. 

Koefesin regresi variabel Motivasi berwirausaha bertanda 

positif menunjukan hubungan yang searah dengan nilai 0,313. Hal 

ini berarti apabila variabel Motivasi berwirausaha mengalami 

kenaikan satu satuan, maka variabel Jiwa Berwirausaha akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,313 satuan dengan asumsi 

variabel independen lainnya bernilai konstan. Koefesin regresi 

variabel Mental berwirausaha bertanda positif menunjukan 

hubungan yang searah dengan nilai 0,880. Hal ini berarti apabila 

variabel Mental berwirausaha mengalami kenaikan satu satuan, 

maka variabel Jiwa Berwirausaha akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,880 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya 

bernilai konstan. 

 

5. Uji Hipotesis 
1). Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen (priyatno, 2011:252). 

Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung dan ttabel dan dapat 

juga dilihat dari nilai signifikansi yang harus lebih kecil dari 

0,05. Jika thitung lebih besar dari ttabel  (thitung > ttabel) maka 

variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

dependen, begitu juga sebaliknya. 

Thitung  pada variabel motivasi berwirausaha sebesar 1,447 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,144, berarti thitung < dari ttabel 

(1,447 < 1,994) dan nilai signifikan > 0,05 (0,144 > 0,05). Maka 



H0 diterima dan Ha ditolak, artinya Motivasi berwirausaha tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jiwa 

Berwirausaha. 

Thitung  pada variabel mental berwirausaha sebesar 5,109 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000, berarti thitung > dari ttabel 

(5,109 > 1,994) dan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Mental berwirausaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jiwa Berwirausaha. 

 

2). Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2011:258). 

Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel dan dapat 

juga dilihat dari nilai signifikansi yang harus lebih kecil dari 

0,05. Jika Fhitung lebih besar dari Ftabel  (Fhitung > Ftabel) maka 

variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen, begitu juga sebaliknya. 

Berdasarkan nilai F pada tabel di atas Fhitung sebesar 29,824 

sedangkan Ftabel sebesar 3,976 yang mana Fhitung lebih besar dari 

Ftabel (29,824 > 3,976) dan pada nilai signifikan 0,000 lebih 

kecil dari 0,050 (0,000 < 0,050). Maka dapat disimpulkan H0 

ditolak dan Ha diterima yang mana artinya variabel independen 

Motivasi Berwirausaha dan Mental Berwirausaha berpengaruh dan 

signifikan bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel 

dependen yaitu Jiwa Berwirausaha.  

 

3).Koefisien Determinasi (R2) 

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui presentase 

sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Priyatno, 2011: 251). 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Adjusted R Square 

sebesar 0,441 atau 44,1%. Hal ini menunjukan bahwa presentase 

sumbangan pengaruh variabel Motivasi dan Mental terhadap Jiwa 

Berwirausaha sebesar 44,1%. Atau variasi variabel bebas yang 

digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 44,1% variasi 

variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 55,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dimasukin dalam model penelitian 

ini. 

 

5.Penutup 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, bahwa Motivasi 

Berwirausaha  tidak berpengaruh positif terhadap Jiwa 

Berwirausaha. Hal ini dapat disimpulkan jika nilai Motivasi 

Berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi tinggi atau rendah maka 

tidak berpengaruh pada Jiwa Berwirausaha pada mahasiswa 

akuntansi. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 1 ditolak. Dengan 

demikian penelitian ini tidak mendukung penelitian yang 

dilakukan Tama (2010), yang menyatakan bahwa Motivasi 

Berwirausaha berpengaruh terhadap Jiwa Berwirausaha. Perbedaan 

hasil penelitian dahulu dengan penelitian ini dikarenakan jika 

dilihat dari jawaban kuesioner, sebagian responden menganggap 

bahwa motivasi berwirausaha tidak selamanya mempengaruhi jiwa 



berwirausaha. Dimana motivasi berwirausaha dapat dipengaruhi 

oleh faktor ekstrinsik yang bisa mempengaruhi jiwa berwirausaha, 

misalkan lingkungan sekitar yang kebanyakan memilih bekerja 

sebagai pegawai negeri atau swasta. 

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, terbukti bahwa Mental 

Berjiwausaha berpengaruh positif terhadap Jiwa Berwirausaha pada 

Mahasiswa Akuntansi. Hal ini dapat disimpulkan jika Mental 

Berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi semakin meningkat maka 

Jiwa Berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi akan semakin 

meningkat. Hal ini berarti bahwa Hipotesis 2 dapat diterima. 

Mental berwirausaha merupakan sikap seseorang dalam berperilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian mental berwirausaha pada mahasiswa 

akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji berpengaruh positif 

dan siginifikan. Karakteristik mental berwirausaha yang mana 

adanya sikap berkemauan keras, percaya diri, kejujuran, tanggug 

jawab, disiplin, kesabaran, dan mempunyai pemikiran yang kreatif.  

Dilihat dari jawaban kuesioner, kebanyakan responden setuju jika 

mental mempengaruhi jiwa berwirausaha. 

Berdasarkan pengujian hipotesis di atas, terbukti bahwa 

Motivasi dan Mental Berwirausaha berpengaruh positif terhadap 

Jiwa Berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi. Hal ini dapat 

disimpulkan jika Motivasi dan Mental Berwirausaha meningkat maka 

Jiwa Berwirausaha pada Mahasiswa Akuntansi semakin menigkat. Hal 

ini berarti Hipotesis 3 dapat diterima. Nilai adjusted R-Square 

sebesar 44,1%. Hasil ini menunjukkan bahwa jiwa berwirausaha 

dipengaruhi oleh motivasi dan mental berwirausaha sebesar 44,1% 

sedangkan sisanya sebesar 63,9% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 
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Lampiran 

1. Hasil Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan 

r hitung 

r tabel 

Validitas 

Korelasi 

Person 

r hitung  

>  r 

tabel 

Motivasi 

Berwirausaha 

(X1) 

1 0.672 0.229 
Valid 

2 0.495 0.229 
Valid 

3 0.653 0.229 
Valid 

4 0.730 0.229 
Valid 

5 0.673 0.229 
Valid 

Mental 

Berwirausaha 

(X2) 

1 
0.583 

0.229 
Valid 

2 
0.633 

0.229 
Valid 

3 
0.644 

0.229 
Valid 

4 
0.659 

0.229 
Valid 

5 
0.624 

0.229 
Valid 

6 
0.583 

0.229 
Valid 

Jiwa 

Berwirausaha 

(Y) 

1 
0.751 

0.229 
Valid 

2 
0.753 

0.229 
Valid 

3 
0.775 

0.229 
Valid 

4 
0.689 

0.229 
Valid 

5 
0.732 

0.229 
Valid 

6 
0.745 

0.229 
Valid 

7 
0.634 

0.229 
Valid 

8 
0.521 

0.229 
Valid 

 

 

 

 

 



2. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Reliabilitas 

cronbach α > 

0.60 

Motivasi Berwirausaha (X1) 0.646 Reliabel 

Mental Berwirausaha (X2) 0.675 Reliabel 

Jiwa Berwirausaha (Y) 0.851 Reliabel 

 

3. Uji Asumsi 

1). Uji Normalitas 

 

 

 

 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandard

ized 

Residual 

N 74 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.01288976 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .081 

Positive .076 

Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .698 

Asymp. Sig. (2-tailed) .714 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

2). Uji Multikolonieritas 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Motivasi Berwirausaha  (X1) .628 1.591 

Mental Berwirausaha (X2) .628 1.591 

a. Dependent Variable: jiwa berwirausaha 

(Y) 

Sumber: Data primer yang diolah, 2013 

 



3). Uji Heterokedastisitas 

 

Correlations 

   

Motivasi 

(X1) 

Mental 

(X2) 

Unstandard

ized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Motivasi (X1) Correlation 

Coefficient 

1.000 .587
**
 -.034 

Sig. (2-tailed) . .000 .776 

N 74 74 74 

Mental (X2) Correlation 

Coefficient 

.587
**
 1.000 -.009 

Sig. (2-tailed) .000 . .939 

N 74 74 74 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

-.034 -.009 1.000 

Sig. (2-tailed) .776 .939 . 

N 74 74 74 

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



4). Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .676
a
 .457 .441 3.055 1.993 

a. Predictors: (Constant), Mental(X2), Motivasi(X1) 

b. Dependent Variable: JiwaBerwirausaha(Y) 

5). Analisis Regresi Linier Berganda 

Variables Entered/Removed 

Model 

Variables 

Entered Variables Removed Method 

1 skortotalX2, 

skortotalX1
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Consta

nt) 

3.087 3.820 
 

.808 .422 
  

Motivas

i (X1) 

.313 .212 .163 1.477 .144 .628 1.591 

Mental 

(X2) 

.880 .172 .564 5.109 .000 .628 1.591 

a. Dependent Variable: JiwaBerwirausaha(Y) 

 



6). Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constan

t) 

3.087 3.820 
 

.808 .422 
  

Motivasi 

(X1) 

.313 .212 .163 1.477 .144 .628 1.591 

Mental 

(X2) 

.880 .172 .564 5.109 .000 .628 1.591 

a. Dependent Variable: JiwaBerwirausaha(Y) 

 

7. Uji F 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

556.707 2 278.354 29.824 .000
a
 

Residual 662.658 71 9.333   

Total 1219.365 73    

a. Predictors: (Constant), Mental(X2), Motivasi(X1) 

b. Dependent Variable: Jiwa Berwirausaha(Y) 

8. Uji Koefesien Determinasi 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Mode

l R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .676
a
 .457 .441 3.055 1.993 

a. Predictors: (Constant), Mental(X2), Motivasi(X1) 

b. Dependent Variable: Jiwa Berwirausaha(Y) 


