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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Minat Berwirausaha

1. Pengertian Minat

Menurut Sukaji (dalam Shofiah dk, 2006) mengemukakan minat

sebagai dorongan diri seseorang atau faktor yang menimbulkan

ketertarikan atau perhatian secara selektif yang menyebabkan dipilihkan

suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan atau

mendatangkan kepuasan. Menurut Nasutian (dalam Herlina, 2008) minat

merupakan pemusatan pemikiran atau kosentrasi terhadap suatu hal

dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, yang diiringi perasaan

senang. Oleh karena itu minat timbul dan meningkat setelah informasi

tentang objek atau suatu kegiatan atau masalah diterima seseorang, maka

objek dari minat tersebut umumnya berkisar pada hal-hal yang sudah

dikenal.

Menurut Djali (2009) minat merupakan rasa lebih suka atau

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

Menurut Crow & Crow (dalam Djali, 2009), minat adalah sesuatu yang

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau

merasa tertarik pada orang, benda atau kegiatan ataupun bisa berupa

pengalaman yang afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan paparan tentang minat yang telah dikemukakan oleh

beberapa ahli tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa minat adalah
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pemusatan perhatian individu terhadap suatu pekerjaan dan dengan senang

hati melakukan aktivitas tersebut.

2. Pengertian Wirausaha

Pengertian wirausaha menurut Joseph Schumpeter adalah orang

yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan

barang dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru

atau pengahan bahan baku baru ataupun bisa pula dilakukan dalam

organisasi wirausaha yang sudah ada.

Secara sederhana arti wirausaha adalah orang yang berjiwa berani

mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan

berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan berani

memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam

kondisi tidak pasti (Kasmir,2007).

Jean Baptista Say (1921) seorang wirausaha adalah agen yang

menyatukan berbagai alat-alat produksi dan menemukan nilai dari

produksinya.

Frank Knight (1921) wirausaha mencoba untuk memprediksi  dan

menyikapi perubahan pasar. Definisi ini menekankan pada peranan

wirausaha dalam menghadapi ketidakpastian pada dinamika pasar.

Berdasarkan definisi wirausaha diatas dapat disimpulkan bahwa

wirausaha merupakan segala proses yang dilakukan untuk menciptakan

sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya

disertai menanggung resiko dan mengembangkan sesuatu dengan tujuan

melakukan perubahan menjadi lebih baik.
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3. Pengertian Minat Berwirausaha

Menurut Yanto (dalam Suryaman, 2006) minat berwirausaha

adalah kemampuan untuk memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan

hidup serta memecahkan permasalahan hidup, memajukan usaha atau

menciptakan usaha baru dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri.

Seseorang yang memiliki perasaan suka, senang, kemudian tertarik dan

cenderung untuk mengarahkan atau memberi perhatian lebih dan

menganggapnya sangat berharga atau berarti, kemudian menimbulkan

suatu dorongan atau keinginan yang kuat untuk berhasil

Wijandi (dalam Zulkarnain, 2006) menulis bahwa pengertian

wiraswasta bukanlah teladan dalam usaha parikelir (swasta), melainkan

adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dan semangat yang

bersumber dari kekuatan sendiri, dari seorang pendekar kemajuan, baik

dalam kegiatan pemerintah maupun dalam kegiatan apa saja diluar

pemerintah dalam arti yang menjadi pangkal keberhasilan seseorang.

Menurut Peter F. Drucker (Ifham dkk, 2002) kewirausahaan adalah

semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu yang menangani usaha

atau kegiatan yang mengarahkan pada upaya mencari, menciptakan,

menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan

efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau

memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Meredith (2005) menyatakan bahwa minat wirausaha adalah

orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai
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kesempatan-kesempatan usaha mengumpulkan serta sumber daya yang

dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil

tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Para wirausaha

merupakan pengambil resiko yang telah diperhitungkan, mereka bergairah

dalam  menghadapi tantangan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian minat

berwirausaha adalah kemampuan melihat kesempatan usaha dan

pemusatan perhatian terhadap pekerjaan dan dengan senang hati

melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang

mengandalkan kemampuan untuk memikul resiko, membuat keputusan

yang sesuai dengan peluang yang ada.

4. Aspek-aspek Minat Berwirausaha

Aspek-aspek minat dijelaskan oleh Pintrich dan Schunk (1996)

sebagai berikut :

1. 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. Misalnya

seseorang akan bertingkah laku sesuai dengan kegiatannya dalam

menyukai atau tidak menyukai aktivitas berwirausaha dalam hal

tersebut ia akan bersikap positif dalam menjalaninya.

2. Kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas (specivic conciused for or

living the activity) yaitu memutuskan untuk menyukai suatu aktivitas

atau objek. Misalnya individu akan memutuskan untuk melakukan

berwirausaha apa yang disukainya dan akan dijalaninya.
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3. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity) yaitu

individu merasa senang dengan segala hal yang berhubungan dengan

berwirausaha.

4. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personal

importence or significance of the individual), berwirausaha sangat

berarti bagi individu.

5. Adanya minat intriksik dalam isi aktivitas ( instrinsic interes in the

content of the activity) yaitu emosi yang menyenangkan yang berpusat

pada aktivitas itu sendiri, individu akan menyenangi aktivitas

berwirausaha.

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

activity) yaitu individu memilih atau berpartisipasi dalam aktivitas

berwirausaha.

Kesimpulan dari aspek-aspek diatas, wirausaha adalah seorang

yang memiliki sikap sekektif terhadap pemilihan aktivitas atau pekerjaan,

karena menganggap bahwa aktivitas tersebut berharga baginya. Yang

dapat menentukan tingkah laku menuju satu arah atau sasaran (tujuan)

disebabkan adanya alasan yang mendorong seseorang untuk berwirausaha.

Dengan demikian aspek-aspek dapat digunakan untuk mengukur minat

berwirausaha dalam penelitian ini.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha

Minat seseorang terhadap suatu objek diawali dari perhatian

seseorang terhadap objek tersebut. Minat merupakan sesuatu yang sangat

menentukan dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuh kembangkan
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pada diri setiap mahasiswa. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan

tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Brow et al (dalam Fauzan, 2010) mengatakan bahwa religiusitas

memberikan sumbangan yang cukup besar dalam membentuk perilaku etis

dalam berbisnis, perilaku ini tidak akan terlepas dari dua faktor yaitu faktor

individual (seseorang) dan faktor situasional atau lingkungan luar. Faktor

individual misalnya masa kerja, usia, psikis, fisik, jenis kelamin dan

motivasi berperilaku. Faktor situasional atau lingkungan luar misalnya

suasana kerja, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Keinginan berperilaku

merupakan salah satu keinginan manusia dalam berkehidupan, keinginan-

keinginan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat manusia yang tidak

pernah puas dan selalu ingin mendapatkan yang lebih dari yang telah

didapatnya. Lingkungan juga ikut membentuk manusia dengan adanya

interaksi dan internalisasi nilai-nilai. Dengan interaksi dan internalisasi

nilai-nilai tersebut, manusia dapat berubah perilakunya yang  akan

berpengaruh pada aktivitas wirausahanya (Fauzan, 2013).

1. Faktor individual/personal

Pengaruh pengalaman hidup baik oleh lingkungan sekitar atau

lingkungan keluarga.

a. Masa kerja, pengalaman kerja yang dijalani individual akan

mendorong diri individu untuk berhubungan dengan dunia bisnis

dengan cara berwirausaha.
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b. Usia, usia yang mungkin sudah meninjak dewasa, membuatnya

untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam yaitu dengan

menjalankan wirausaha.

c. Psikis, kemauan yang berasal dari dalam diri.

d. Fisik, memiliki kesempurna dan mampu untuk menjalankan bisnis

akan memicu dirinya untuk menjadi seorang wirausaha.

e. Motivasi berperilaku, memiliki motivasi berperilaku akan

mendorongnya untuk menjalankan wirausaha

2. Faktor Situasional/lingkungan luar

a. Suasana kerja

Lingkungan pekerjaan yang nyaman tidak akan menstimulasi

seseorang untuk berkeinginan menjadi pengusaha. Namun bila lingkungan

kerja tidak nyaman, hal ini akan mempercepat seseorang memilih jalan

karirnya untuk menjadi seorang pengusaha.

b. Tingkat pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin kecil

pengaruhnya terhadap keinginan untuk memilih menjadi pengusaha. Rata-

rata justru mereka yang tingkat pendidikannya yang tidak terlalu tinggi

mempunyai hasrat yang kuat untuk memilih karir menjadi wirausaha.

c. Dorongan keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam menumbuhkan serta

mempercepat seseorang untuk menjadi wirausaha.
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B. Religiusitas

1. Pengertian Religiusitas

Daradjat (dalam Rizka, 2008) menyatakan bahwa manusia yang

akan mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, kelakuan, dan

cara-cara mengendalikan tiap-tiap masalah, oleh sebab itu agama berfungsi

sebagai tenaga pendorong dan pencegah bagi tindakan-tindakan sesuai

dengan keyakinan yang dianut seseorang.

Menurut Ahyadi (1988) agama adalah meliputi rasa keberagamaan

(religiusitas), pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan tingkah laku

keagamaan yang terorganisir dalam sistem mental kepribadian. Agama

juga menyangkut aspek-aspek afektif, konatif, dan motorik, ini disebabkan

agama melibatkan seluruh fungsi jiwa dan raga manusia. Penanaman rasa

beragama sangatlah penting, karena apabila agama telah dimiliki oleh

setiap individu maka diharapkan dapat berperilaku, membimbing,

mengambil keputusan dengan bijaksana.

Menurut Glock dan Stark (dalam Ramat, 2003) religiusitas adalah

keseluruhan dari fungsi jiwa individu mencakup keyakinan, perasaan, dan

perilaku yang diarahkan secara sadar dan sungguh-sungguh pada ajaran

Agama dengan mengerjakan lima dimensi religiusitas.

Dister (1989) mengartikan religiusitas sebagai keberagamaan yang

berarti adanya unsur internalisasi agama kedalam diri seseorang. Lebih

lanjut Dister mengemukakan bahwa religiusitas adalah keadaan dimana

seseorang merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang

menaugi kehidupan dan hanya kepadanya bergantung dan berserah diri.
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Darajat (1997), menyatakan bahwa religiusitas dapat memberikan

jalan keluar kepada individu untuk mendapatkan rasa aman, berani dan

tidak cemas  dalam menghadapi permasalahan yang meliputi

kehidupannya. Agama Islam sendiri mengajarkan bahwa dengan

mendekatkan diri kepada Allah maka seseorang akan mendapatkan

ketenangan hidup lahir dan batin serta dapat mengontrol perilakunya.

Berdasarkan paparan religiusitas yang telah dikemukakan oleh

beberapa ahli tadi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa religiusitas adalah

sesuatu yang mengikat dan mengukuhkan seseorang atau sekelompok

orang dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan

lingkungan sekitar.

2. Dimensi-dimensi Religiusitas

Menurut Glock dan Stark (dalam rahmat, 2003) ada lima

dimensi atau aspek yang perlu diperhatikan untuk melihat tingkatan

kadar religiusitas seseorang. Adapun penjelasan dari lima dimensi

tersebut adalah :

a. Dimensi ritual (ritual involvement) yaitu menunjukkan tingkat

kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan

Agama.

b. Dimensi ideologis, yaitu tingkat keyakinan seseorang terhadap

kebenaran agamanya terutama ajakan-ajakan yang bersifat

fundamental dan dogmatik.
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c. Dimensi intelektual, yaitu menunjukkan tingkat pengetahuan dan

pemahaman seseorang terhadap ajaran agamanya.

d. Dimensi pengalaman , yaitu menunjukkan seberapa jauh tingkat

seseorang dalam merasakan dan mengalami perasaan atau

pengalaman-pengalaman unik dalam agama..

e. Dimensi konsekuensial, yaitu menunjukkan tingkatan seseorang

dalam berperilaku dimotovasi oleh agamanya.

Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) dimensi religiusitas.

Dimensi intelektual tidak digunakan karena sudah tercakup didalam

keempat dimensi yang lain. diasumsikan bahwa pengetahuan subjek

mahasiswa tersebut setara, karena sama-sama diberi pelajaran agama

walaupun ditempat yang berbeda. Cakupan pengetahuan itu tidak dapat

ditentukan sejauhmana pengetahuan yang dimaksud.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas

Menurut Thouless, 1992 (dalam Yulita, 2005) faktor-faktor yang

mempengaruhi keberagamaan ada empat macam, yaitu :

1. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dari berbagai tekanan sosial

(faktor eksternal)

2. Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk

sikap keagamaan terutama pengalaman-pengalaman mengenai

keindahan, keselarasan, dan kebaikan dunia lain (faktor alamiah),

adanya konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan (faktor

Afektif).
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3. Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi terutama kebutuhan terhadap

keamanan, cinta kasih, harga diri, dan ancaman kematian.

4. Berbagai proses pemikiran verbal atau proses intelektual

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberagamaan

(religiusitas) suatu individu terhadap suatu hal adalah mencangkup

pendidikan atau pengajaran, dari pendidikan atau atau pengajaran tersebut

akan muncul pengalaman yang dialami oleh individu dan membentuk

sikap keagamaan mengenai keselarasan, kebaikan, cinta kasih dan harga

diri.

4. Fungsi religi dalam masyarakat

Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia, karena agama itu sendiri diperlukan dalam kehidupan

bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat (dalam

Jalaluddin, 2002) antara lain :

1. Berfungsi edukatif

Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang

mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi, ajaran

agama secara yuridis berfungsi menyeluruh dan melarang. Kedua

unsur suruhan dan larangan ini mempunyai latar belakang

mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan

terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.
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2. Berfungsi penyelamat

Dimanapun manusia berada selalu mengiginkan dirinya

selamat, keselamatan yang meliputi bidang yang luas adalah

keselamatan yang diajarkan oleh agama.

3. Berfungsi sebagai pendamaian

Melalui pedamaian ini manusia yang mengalami berbagai

kesulitan didalam kehidupan sehari-hari dengan ia melakukan sholat

maka akan mendapatkan pendamaian didalam dirinya.

C. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori

tentang religiusitas oleh Glock & Stark (dalam Rahmat, 2003) dan teori

Pintrich dan Schunk (1996) yaitu tentang minat berwirausaha.

Minat merupakan pilihan yang tepat bagi mahasiswa untuk

melihat, menciptakan dan memulai usahanya setelah lulus dari bangku

perkuliahan. Pada dasarnya berwirausaha merupakan pilihan yang cukup

rasional dalam situasi dan kondisi yang tidak dapat diandalkan, akan tetapi

berwirausaha belum merupakan sebuah pilihan karir yang diminati dan

dinanti oleh bagi para sarjana yang sedang putus asa mencari pekerjaan.

Menurut Meredith (2000) para wirausaha adalah individu-individu yang

berorientasi kepada tindakan, dan bermotivasi tinggi yang mengambil

resiko dalam mengejar tujuannya.
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Minat dalam berwirausaha mempunyai nilai strategis, apalagi pada

masa krisis moneter seperti saat ini, mengingat sulitnya mencari pekerjaan,

jumlah pengangguran terdidik yang semakin meningkat, sehingga perlu

diciptakan pekerjaan baru dengan cara membuka usaha. Karena setiap

tahunnya lulusan para sarjana selalu meningkat namun lapangan kerja

yang tersedia sangat terbatas baik disektor pemerintah maupun sektor

swasta. Peter ((Ifham dkk, 2002) mengartikan kewirausahaan sebagai

semangat, kemampuan, sikap, perilaku individu dalam menangani usaha

atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan,

menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan

efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan

memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menurut Meredith ( 2002:5) para wirausaha adalah orang-orang

yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-

kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan

guna memastikan sukses.

Psikologis yang berpengaruh ketika seseorang memiliki minat

berwirausaha, maka perilakunya dalam berperilaku akan berpengaruh

pada aktivitas kerja seperti kejujuran, kedisiplinan, kesetiakawanan,

keoptimisan, semangat dan toleren. Contohnya seseorang yang selalu taat

melakukan ritual keagamaannya, misalnya sholah khusyu’ akan

berimplikasi terhadap aktivitas kerjanya, salah satunya adalah disiplin.

Yaitu disiplin dalam menjalankan aktivitas wirausaha,  memiliki semangat
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dalam berwirausaha, keoptimisan dan akan lebih bersifat toleren (Fauzan,

2013).

Dimana kita ketahui manusia memiliki naluri religiusitas, yaitu

naluri untuk berkepercayaan. Naluri itu muncul bersamaan dengan hasrat

memperoleh kejelasan tentang hidup dan alam raya yang menjadi

lingkungan hidup sendiri. Keberagaman atau religiusitas diwujudkan

dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya

terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga

ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supra natural.

Menurut Suhardiyanto (2001), religiusitas adalah hubungan pribadi

dengan pribadi ilahi Yang Maha kuasa, Maha Pengasih dan Maha

Penyanyang (Tuhan) yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada

pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendaknya dan menjauhi

larangannya. Hubungan pribadi yang baik dengan pribadi yang ilahi ini

menurut Suhardiyanto (2001) memampukan orang untuk melihat kebaikan

Tuhan dalam sesama, suatu sikap yang setelah tumbuh dan berkembang

dalam diri seseorang akan membuahkan cinta tidak hanya pada Tuhan saja

tetapi juga pada sesama ciptaan Tuhan, baik itu manusia, maupun alam

ciptaan lain sehingga dalam hidup sehari-hari sebagai buahnya bagi

manusia akan tumbuh atau muncul sikap saling menghargai, saling

mecintai, dan muncul rasa sayang pada alam lingkungan sehingga

kesejahteraan bersama lahir dan batin terwujud terutama dalam

menjalankan sikap dalam berwirausaha (Fauzan, 2013).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa religiusitas erat

kaitannya dengan minat dalam berwirausaha, karena religiusitas

merupakan kemampuan untuk mengendalikan berbagai tingkah laku

individu dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan

pemahaman diatas, dapat digambarkan alur kerangka berpikir berdasarkan

gejala-gejala dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1
Alur Kerangka Berpikir

Variabel yang diteliti

Minat Berwirausaha (Y)Religiusitas (X)

1. Sikap umum terhadap
aktivitas     (sikap terhadap
wirausaha)

2. Kesadaran spesifik untuk
menyukai aktivitas wirausaha

3. Merasa senang dengan segala
hal yang berhubungan dengan
aktivitas wirausaha

4. Aktivitas wirausaha
mempunyai arti penting bagi
individu

5. Adanya minat intrinsic dalam
isi aktivitas wirausaha (hal
yang menarik dari aktivitas
tersebut

6. Berpartisipasi dalam aktivitas
wirausaha.

1.Dimensi ritual
2.Dimensi ideologis
3.Dimensi Pengalaman
4. Dimensi
Konsekuensial
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2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan

antara religiusitas dengan minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas

Psikologi UIN Suska Riau. Hipotesis tersebut mengandung arti bahwa

semakin tinggi religiusitas maka semakin tinggi pula minat berwirausaha pada

mahasiswa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah religiusitasnya, maka

semakin rendah pula minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Psikologi

UIN Suska Riau.


