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Abstrak
Penelitian ini akan mengalisis seberapa besarnya pengaruh pengetahuan
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa manajemen
Fakultas Ekonomi, besarnya pengaruh motivasi berwirausaha terhadap minat
berwirausaha pada mahasiswa Management Fakultas Ekonomi. Penelitian ini
menggunakan penelitian survei. Sampel yang diambil dalam penelitian ini
sebanyak 100 responden yaitu, mahasiswa Program Studi Management
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teknik Indusri. Hasil penelitian ini
menunjukan: (1) Pengetahuan Kewirausahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Minat Berwirausaha, (2) Motivasi Berwirausaha
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa
Management. Dengan temuan ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa
yang sudah dibekali pengetahun berwirausaha akan lebih cenderung dapat
mengembangakan bisnisnya kedepan lebih adaptif.
Kata kunci: Minat Berwirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, Motivasi
Berwirausaha

INTRODUCTION
Saat ini, seluruh negara dilanda pandemi COVID-19, termasuk Indonesia juga
mengalami hal yang serupa. Di tengah pandemi, seluruh industri baik yang
memproduksi barang dan jasa mengalami goncangan yang cukup besar, sehingga
banyak perusahaan besar mengurangi jumlah tenaga kerja, yang disebabkan
berkurangnya jumlah produksi dan penjualan (Steven et al., 2021). Sejak pandemi
melanda Indonesia, Indonesia memiliki jumlah pengangguran dengan tingkat
pengangguran terbuka pada Agustus 2020 di angka 7.07 %, sedangkan pada
Agustus 2021 di angka 6.49 %, sehingga adanya pengurangan sebanya 0.58 %
(BPS Indonesia, 2021). Akibat COVID-19 sebagian besar penduduk Indonesia
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terkena dampaknya seperti halnya kehilangan pekerjaan ataupun jam kerja
dikurangi oleh pihak perusahaan.
Pengangguran yang dikarenakan oleh COVID-19 pada bulan Agustus 2020
sebesar 2.56 juta orang, sedangkan Agustus 2021 1.82 juta orang, sehingga dapat
dinyatakan sejak tahun 2020 sampai 2021 pengangguran mengalami penurunan
sebesar 28.96 % (BPS Indonesia, 2021). Menurut BPS Indonesia, tingkat
wirausaha di Indonesia masih sangat rendah yaitu di angka 1.65% (BPS
Indonesia, 2021). Rasio wirausaha di indoensia termasuk rendah dibandingkan
dengan negara Malaysia dan Singapura (Kim et al., 2018). Jumlah pertumbahan
ekonomi di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3.51% sejak tahun 2020
sampai tahun 2021 (BPS, 2021).
Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 merupakan masa sulit bagi negara Indoensia,
disaat yang bersamaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami
peningkatan juga disebabkan adanya dukungan dan dorongan pemerintah terhadap
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Thasya et al., 2018). Dukugan
tersebut memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan pelatihan yang diberikan
secara terpadu. Namun demikian, masih banyak pelaku wirausaha tidak yakin
dengan usahanya di masa yang akan dating (Purba & Tan, 2018). Menurut global
entrepreneurship monitor report, Indonesia memiliki nilai yang cukup tinggi
dengan batasan angka dari 1 – 10, dalam rerangka beberapa faktor kondisi
ekonomi di Indonesia, seperti kebijakan peraturan pemerintah, pajak dan birokrasi
mendapatkan nilai 6.1, pendidikan wirasusah di sekolah memiliki nilai 6.6,
pendidikan wirausaha setelah sekolah dengan nilai 7.2, serta penelitian dan
pengembangan dengan nilai 6.5, dimana aspek – aspek ini mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2019 (GEM, 2021).
Pemerintah Indonesia terus mendorong Kewirausahaan agar dapat mendukung
pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menyediakan kegiatan – kegiatan
yang dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan di setiap propinsi dengan program
– program yang inovatif (Indramawan et al., 2018). Setiap krisis yang terjadi
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menyebabkan adanya tantangan dan ancaman bagi kewirausahaan dan juga
perusahaan, disamping hal – hal yang disebabkan oleh perilaku manusia, bencana
alam atau perubahan mekanisme ekonomi (Doern et al., 2019).
Dengan adanya situasi yang mendesak, mulai mendorong lahirnya banyak
wirausaha di Indonesia untuk menopang biaya hidup keluarga (Sidik Budiono,
2012); (Sidik Budiono & Purba, 2020). Selanjutnya, perkembangan usaha di
Indonesia pun banyak yang beralih ke penjualan secara online, tetapi tidak
semuanya dapat diselesaikan secara online, karena banyak juga pelaku wirausaha
menghadapi kesulitan seperti harus menutup usahanya, ataupun mengambil
langkah untuk berjaga – jaga agar dapat melalui masa sulit ini, dikarenakan
batasan – batasan dari pemerintah yang membatasi pergerakan masyarakat (Sidik
Budiono & Purba, 2020). Pelaku wirausaha perlu melakukan inovasi dalam bisnis
usaha yang dikelola untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti kebijakan
pemerintah dan dukungan keuangan (Kuckertz et al., 2020). COVID-19
memberikan pengaruh terhadap kewirausahaan pada umumnya dalam hal proses
membuat keputusan, komunikasi dan konflik manajemen, kesejahteraan dan hasil
dari wirausaha (Dvouletý et al., 2021).
Minat berwirausaha adalah bagian terpenting dalam perilaku wirausaha secara
individu (Liu et al., 2019). Motivasi berwirausaha sangat penting untuk kreasi
usaha dan pertumbuhan usaha yang bar, dan teuntukan keputusana wirausahawan
untuk mencari, evaluasi dan peluang eksploitasi wirausaha (Malebana, 2021).
Pertumbuhan seseorang dalam sebuah keluarga, latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja, akan mempengaruhi ekspektasi dan persepsi dari minat
individu terhadap perilaku wirausaha, ini juga menarik perhatian khusus untuk
dapat memahami bagaimana pengalaman setiap individu dan pendidikan dapat di
transformasikan menjadi pengetahuan yang berharga (Rajagukguk et al., n.d.);
(Purba & Rajagukguk, 2017). Demikian juga perlu diketahui bagaimana
pengetahuan dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi dan minat wirausaha
(Kautonen et al., 2010; Miralles et al., 2016).
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Motivasi berwirausaha memerankan peranan penting dalam setiap tahapan proses
wirausaha dan tergantung pada hasil output yang diinginkan dari proses tersebut,
sehingga dapat membuat pelaku usaha berkomitmen terhadap perusahaan yang
dikelolanya (Murnieks et al., 2020). Seorang penulis membahas pengaruh minat
wirausaha dan motivasi wirausaha terhadap generasi muda di Afrika selatan yang
masih

sangat

jarang

(Malebana,

2014a).

Kemudian

penulis

lainnya

menginvestigasi motivasi kewirausahaan di Afrika selatan khususnya pada murid
wanita generasi Y (Hamilton & Klerk, 2019). Tidak begitu banyak yang
melakukan pembahasan hubungan antara pengetahuan wirausaha dan motivasi
wirausaha terhadap motivasi wirausaha (Santoso et al., 2020); (Primahendra et al.,
2021). Sehingga, dalam pembahasan ini akan dikhususkan pada mahasiswa
manajemen yang telah dibekali pengetahuan kewirausahaan di Jakarta, serta
menentukan apakah pengetahuan wirausaha dan motivasi wirausaha memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap minta wirausaha pada mahawiwa manajemen
(Sincovich et al., 2020) (Yue et al., 2019).

KAJIAN LITERATUR
Pengetahuan Kewirausahaan
Pengetahuan wirausaha sangat penting dikarenakan akan mempengaruhi
perekonomian suatu Negara (Purba et al., 2016); (Rajagukguk & Purba, 2012).
Pemerintah dan orang banyak telah melihat bahwa pendidikan kewirausahaan
sebagai respon dari kompleksitas dunia tempat manusia tinggal, yang
mengharuskan orang – orang dan organisasi dalam komunitas sosial untuk
dilengkapi dengan kompetensi wirausaha (Gibb, 2002). Dengan adanya kebutuhan
kompetensi wirausaha, sehingga universitas membuka kelas wirausaha. Namun
demikian, sering kali di sekolah atau universitas mengajarkan konsep wirausaha
dengan metode cara berpikir secara logik, dimana sikap wirausaha maupun pola
pikir seorang wirausaha tidak sejalan dengan cara berpikir seperti biasa, yang
diawali dengan menentukan serangkaian perkiraan dan tentukan gol yang harus
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dapat dikembangkan mengalami perubahan dari waktu ke waktu (Sarasvathy,
2014). Serangkaian perkiraan disini bukan hanya pengetahuan pada bisnis tetapi
modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut.
Pengetahuan wirausaha bukan hanya membahas konsep atau ide tentang bisnis,
pemasaran, perencanaan strategi tetapi harus memperluas dan meningkatkan sikap
wirausaha seperti cara berpikir kreatif, inovasi, dan berani mengambil resiko,
tetapi harus ada nilai wirausaha yang ditekankan (Abun et al., 2018). Pengetahuan
wirausaha seharusnya merupakan hasil dari pembelajaran bagaiman untuk
mengenali dan bertindak berdasarkan kesempatan dan peluang dalam wirausaha,
dan juga pembelajaran bagaimana mengatasi tantangan baru dalam usaha (Roxas,
2014). Selanjutnya, pengetahuan wirausaha dapat diuraikan sebagai konseptual
dan pengertian analitik yang diperlukan untuk mengenal dan bertindak pada
peluang kesempatan secara multi fungsional dan banyak segi dari proses
kewirausahaan (Roxas, 2014).
Pengetahuan wirausaha digambarkan sebagai sebuah tangki pengetahuan dimana
mayoritas dibangun melalui pembukaan secara individu pada pengalaman yang
meliputi pengaturan bagian manajemen, pengembangan aktivitas dengan struktur
yang formal tetapi dengan rintangan – rintangan maupun hambatan – hambatan
yang tak terduga, yang kemudian ditransformasikan menjadi pengetahuan secara
individu (Miralles et al., 2016). Konsep pengetahuan wirausaha sebagai wadah
atau tangki pengetahuan dapat dipenuhi melalui pengalaman, dapat juga
dijelaskan memiliki pengaruh yang terbatas terhadap program pendidikan
wirasusaha, yang memiliki efek pada minat untuk melibatkan perilaku wirausaha
(Bae et al., 2014). Dengan demikian, penelitian ini ingin menganalisis pengaruh
pengetahuan wirausaha terhadap minat wirausaha.
H1: Pengetahuan wirausaha memiliki pengaruh positif terhadap minat wirausaha

Motivasi Kewirausahaan
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Tujuan untuk mengejar kekayaan selalu dikaitkan dengan komponen paling utama
yaitu motivasi wirausaha. Banyak penulis yang menganalisis motivasi wirausaha
dari berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi dari sisi psikologi. Motivasi
wirausaha telah dipelajari dari berbagai perspektif termasuk alasan, minat maupun
gol pencapaian dari wirausaha dan juga teori ekspektansi. Motivasi dapat
dikaitkan dengan minat sehingga menjadi satu kesatuan (Hessels & van Stel,
2011; Holland & Garrett, 2015). Seorang penulis investigasi informasi dari akun
wirausaha di media sosial dan mengeksplorasi interaksi antara emosi positif dan
motivasi wirausaha (Su et al., 2020). Hasil yang diperoleh bahwa emosi yang
positif dapat mempengaruhi motivasi wirausaha dan proses dari kewirausahaan
secara signifikan.
Motivasi wirausaha merupakan faktor misi secara sosial yang mendorong untuk
menjadi seorang wirausaha di eropa (Bartha et al., 2019). Kemudian motivasi
wirausaha juga memiliki hubungan antara pengembangan perusahaan dalam
industri penjualan, menyatakan bahwa motivasi wirausaha secara positif akan
mempengaruhi pengembangan perusahaan (Hemmert et al., 2019; Rajabi et al.,
2018). Selanjutnya motivasi wirausaha dapat diinterpretasikan menjadi sebuah
tindakan untuk mengambil kesempatan yang ada. Motivasi membutuhkan adanya
faktor internal yang dapat mewujudkan tindakan dan faktor eksternal yang dapat
bertindak sebagai dorongan untuk bertindak (Locke & Latham, 2004).
Motivasi wirausaha berpengaruh pada tindaka wirausaha melalui pilihan yang
dibuat oleh seorang individu, usahanya, persistensi pada aktivitas yang dipilihnya.
Motivasi wirausaha mempengaruhi keputusan untuk mencari informasi, evaluasi
dan eksplotasi kesempatan yang ada, selanjutnya terdapat perbedaan dengan
motivasi dimana individu berusaha untuk mencapai kesempatan yang ada,
pengumpulan sumber daya dan bagaimana proses wirausaha dieksekusi
(Malebana, 2014a). Kuratko, (2007) mengemukakan bahwa usaha untuk
menciptakan usaha yang baru dan keinginan untuk bertahan dalam usaha tersebut
berhubungan

dengan

motivasi

wirausaha.

Selanjutnya,

motivasi

dapat

dipertimbangkan sebagai hubungan antara minat dan tindakan (Carsrud &
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Brännback, 2011). Penulis lain menyatakan bahwa ditemukannya hubungan yang
signifikan antara motivasi wirausaha dan minat wirausaha (Solesvik, 2013).
Karena itu, minat wirausaha dan motivasi wirausaha dibentuk oleh faktor personil
dan lingkungan.
Motivasi wirausaha ditentukan oleh persepsi wirausaha dari lingkungan dan
kemampuan diri sendiri, karakterisik pribadi, lingkungan personil, lingkungan
usaha yang berkaitan, ide bisnis yang spesifik dan gol dari wirausaha (Estay et al.,
2013). Sedangkan, minat wirausaha menunjukkan bahwa faktor personil dan
lingkungan dapat mempengaruhi minat wirausaha baik secara langsung maupun
tidak langsung yang dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap dari wirausaha (Sharma,
2018). Aktivitas wirausaha dipengaruhi oleh nilai, norma dan budaya. Lingkungan
sosial mempengaruhi aktivitas wirausaha dengan berkontribusi pada sikap yang
positif terhadap wirausaha dan persepsi perilaku dimana dapat mempengaruhi
minat wirausaha (Malebana, 2014a). Dapat disimpulkan bahwa motivasi
wirausaha dapat memprediksi perilaku wirausaha dan juga mempengaruhi minat
wirasaua dengan tindakan. Dengan demikian, minat dan motivasi wirausaha
salaing berhubungan, sehingga terbentuklah hipotesis berikut.
H2: Motivasi wirausaha memiliki pengaruh positif terhadap minat wirausaha

Minat Kewirausahaan
Minat wirausaha merupakan variabel yang penting untuk memprediksi perilaku
pelaku wirausaha. Sebagai seorang wirausaha harus memiliki minat yang kuat
untuk berwirausaha, ini merupakan satu syarat mandatory untuk membuka sebuah
usaha baru (Hossain et al., 2021). Minat dapat diwujudkan dalam bentuk sebuah
perilaku yang konkrit (Castro et al., 2018). Namun, definisi minat secara umum,
tidak ada yang identik dengan definisi dari minat seorang wirausaha (Peng et al.,
2012). Selanjutnya, seorang penulis menguraikan bahwa minat wirausaha sebagai
oraientasi mental seperti, keinginnan dah harapan yang memberikan pengaruh
terhadap pilihan dari wirausaha (Abun et al., 2018); (S Budiono et al., n.d.).
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Penulis lainnya menyatakan bahwa minat wirausaha sebagai komitmen dan
keinginan untuk berusaha memulai sebuah bisnis yang baru (Miralles et al., 2016).
Minat wirausaha merupakan keinginan usaha ketika seseorang ingin mengambil
sebuah tindakan. Tindakan ini adalah perilaku yang selalu diarahkan oleh minat
(Zhou et al., 2015). Minat usaha sangat berhubungan erat dengan pengetahuan
ataupun pendidikan wirausaha. Menurut Liu et al., (2019) mengungkapkan bahwa
pendidikan dan pengetahuan wirausaha dapat memperkuat minat seorang individu
untuk berwirausaha, serta juga akan meningkatkan kinerja wirausaha (Kindangen
& Paulus Paruntu, 2015). Oleh sebab itu, dipercaya bahwa mahasiswa manajemen
dengan minat untuk berwirausaha, pengetahuan wirausaha dapat meningkatkan
tingkat kesusksesan untuk memulai sebuah usaha baru (Hendayani et al., 2021).
Minat wirausaha sebagai orientasi pribadi untuk memiliki usaha sendiri di masa
yang akan datang. Meskipun demikian banyak alasan lainnya mengapa seorang
ingin menjadi wirausaha, salah satu alasannya seperti tidak cocok dengan
pekerjaan yang ada saat ini, budaya, latar belakang individu dan keluarga, tidak
mau di kendalikan oleh orang lain. Minat juga dapat dikatikan dengan
karakteristik individu seperti orientasi untuk sukses, keinginan untuk mengambil
resiko, ketahanan dan intelegensi (Abun et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan untuk pengujian pengetahuan wirausaha dan motivasi
wirausaha terhadap motif niat wirausaha oleh mahasiswa manajemen selama
COVID-19 di Indonesia. Responden dari penelitian ini merupakan mahasiswa
manajemen yang tinggal di Jakarta, Depok, Bogor dan Bekasi. Metode
pengumpulan data dengan cara sampling

menggunakan teknik purposive

sampling terhadap mahasiwa yang telah dibekali pengetahuan wirausaha (Radnan
& Purba, 2018); (Sekaran & Bougie, 2016), dengan mayoritas responden berusia
19-21 tahun termasuk golongan milenial (Alonso & Bressan, 2017) (Tan et al.,
2019).
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Penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner secara online. Pernyataan kuesioner
dalam bentuk skala likert. Populasi sampel merupakan elemen yang paling
penting dalam penelitian dan juga merupakan bagian dari observasi yang
dilakukan dalam penelitian ini (Jöreskog et al., 2016).
Menurut Ghozali, (2018), menyatakan bahwa responden haru mengisi data
kuesioner dengan karakteristik tertentu. Responden dari kuesioner yang telah
dikumpulkan termasuk dalam kategori generasi milenial. Kuesioner yang
disebarkan sebanyak 128 responden. Kuesioner data yang digunakan dalam
penelitian ini hanya 100 responden.
Rerangka Konseptual Penelitian

Figur 1 Rerangka Konseptual Penelitian
Tabel 1. Uji Reliabilitas
Variabel
PK
MB
MINAT

Cronbach’s alpha Keterangan
0,803
Reliabel
0,889
0,898

Reliabel
Reliabel

Sumber: Hasil Pengilahan Data (2022)
Uji reliabilitas memiliki nilai batasan minimum 0.6 dan dapat dinyakan valid.
Hasil pengujian dari reliabilitas setiap variabel dapat dilihat dari tabel yang
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memiliki nilai di atas 0.7, sehingga dapat disimpulakn seluruh variabel yang
digunakan dalam penelitian ini reliabel.
Tabel 2. Uji Koefisien Determinasi
Model

R
Square

Minat
0.485
Wirausaha
Sumber: Hasil Pengilahan Data (2022)

R Square
Adjusted
0.475

Tabel ini menyatakan nilai R dan R2. R square tentukan korelasi sederhana antara
variabel. Nilai ini memiliki arti variasi dari variabel dependen yaitu minat
wirausaha dapat dijelaskan oleh independent variabel termasuk pengetahuan
wirausaha dan motivasi wirausaha. Dalam penelitian ini nilai R2 atau R square
dengan nilai 0.485 yang berarti terdapat pengaruh antara variabel pengetahuan
wirausaha dan motivasi wirausaha terhadap minat wirausaha sebanyak 48.5 %,
sedangkan sisanya sebesar 51.5 % dipengaruhi oleh variabel – variabel lainnya
yang tidak dilakukan pengujian dalam penelitian ini.
Tabel 3. Uji Statistik F
Model
Minat Wirausaha
Sumber: Hasil Pengilahan Data (2022)

F
45.03

Sig
.000b

Berdasarkan hasil ANOVA menunjukkan tingkat signifikansi dari sig adalah
0.000 < 0.005 dan kalkulasi F > tabel F adalah 45.03 > 2.37, sehingga dapat
disimpulkan variabel dari pengetahuan wirausaha dan motivasi wirausaha
menunjukkan hubungan signifikan dengan minat wirausaha.
Tabel 4. Uji Statistik T
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Tingkat nilai signifikan dari pengetahuan wirausaha adalah 0.058, dimana lebih
besar dari 0.05 dan T hitung 1.920 > dari T tabel 1.661 sehingga dapat dijelaskan
bahwa variabel dari pengetahuan wirausaha memiliki pengaruh yang penting
terhadap niat untuk berwirausaha. Dengan demikian H1 dapat diterima.
Berikutnya, angka signifikan dari motivasi wirausaha sebesar 0.0810 lebih besar
dari 0.05 dan T hitung 1.761 > dari T tabel 1.661, oleh sebab itu dapat dijelaskan
bahwa variabel dari motivasi wirausaha mempengaruhi minat untuk berwirausaha.
Dengan demikian H2 dapat diterima.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wirausaha memiliki
pengaruh yang positif terhadap minat wirausaha pada mahasiswa manajemen.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan terhadap
pengetahuan wirausaha terhadap minat wirausaha di negara afrika memiliki hasil
yang positif (Malebana, 2014b). Penelitian yang dilakukan di Afrika maupun di
Indonesia memiliki hasil yang sejalan yaitu pengetahuan memberikan pengaruh
terhadap minat untuk berwirausaha. Pengetahuan wirausaha ini terasosiasi juga
dengan persepsi perilaku dan minat untuk membuka usaha. Sehingga dukungan
dalam bentuk dana, pengetahuan, pemasaran, cara berusaha, ini semua merupakan
alat bantu yang tak ternilai untuk menstimulasi minat wirausaha (Nabi & Liñán,
2011). Dukungan yang diterima oleh wirausaha dapat memfasilitasi proses
pembuatan keputusan dalam start-up demikian juga akan mempengaruhi niat
wirausaha (Nabi et al., 2010). Pengetahuan wirausaha sangat penting karena dapat
juga mencipatakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah
pengangguran .
Variabel berikutnya yaitu motivasi wirausaha menunjukkan hasil yang signifikan
dan terdapat pengaruh antara motivasi wirausaha dan minat wirausaha. Hasil yang
didapati dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan di Afrika
selatan bagian daerah terpencil. Penelitian ini meskipun dilakukan di negara yang
berbeda memiliki hasil yang sama bahwa motivasi akan mempengaruhi niat
berwirausaha. Mahasiswa manajemen menyatakan bahwa semakin besar motivasi
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dari seseorang maka akan semakin besar pula minat untuk berwirausaha (Abun et
al., 2018).
Hasil ini juga didukung oleh penemuan yang dilakukan Hamilton & Klerk,
(2019), menyatakan bahwa pentinganya motivasi individu secara ekstrinsik, yang
berarti seorang individu lebih ditarik untuk menjalankan wirausaha daripada di
dorong atau dengan kata lain keinginan untuk menjadi seorang wirausaha inilah
yang mendorong orang tersebut untuk menjadi seorang wirausaha. Penelitian yang
dilakukan di afrika selatan ini menyatakan bahwa motivasi wirausaha
mempengaruhi minat wirausaha yang disebabkan mayoritas penduduk disana
ingin berwirausahaa karena ingin menjadi bos diri sendiri, kebutuhan untuk
menghadapai tantangan hidup, keperluan untuk menciptakan kreativitas
dikarenakan emmiliki talenta, untuk mendapatkan uang lebih banyak serta
kebutuhan dan keperluan untuk mempunyai pekerjaan yang menarik sesuai
dengan keinginannya. (Malebana, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan
penelitian yang dilakukan di negara yang berbeda tetap memiliki hasil yang sama
selama individu tersebut memiliki motivasi untuk berwirausaha.

SIMPULAN
Hasil penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil analisis data dari variabel
pengetahuan wirausaha, motivasi wirausaha dan minat wirausaha pada mahasiswa
manajemen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
dibagikan secara online kepada 100 responden. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi seberapa besar pengaruh pengetahuan wirausaha dan motivasi
wirausaha terhadap minat wirausaha pada mahasiswa manajemen. Penelitian ini
mengeksplorasi terdapatnyua hasil yang sifnigikan antara setiap variabel.
Variabel pengetahuan wirausaha memiliki pengaruh signifikan terhadap minat
wirausaha. Selanjutnya variabel motivasi wirausaha berdampak positif terhadap
minat wirausaha dalam lingkungan mahasiswa manajemen. Selanjutnya,
penelitian selanjutnya dapat dilakukan terhadap variabel lainnya seperti
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lingkungan keluarga, self-efficacy, individual attitude, culture, norma, dan
perceived behavioral control.
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