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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi minat berwiraswasta dan faktor apa yang paling mempengaruhi 
minat berwiraswasta usahawan rental komputer. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan studi populasi dengan karakteristik pemilik rental komputer dan 
telah terdaftar sebagai anggota PERSEBA (Persatuan Rental Sekaran Banaran). 
Metode penelitian dengan menggunakan angket faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat berwiraswasta, skala dan teknik wawancara sebagai pelengkap. Analisis 
validitas menggunakan product moment dan reliabilitas menggunakan Alpha 
Cronbach, sedangkan analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata faktor yang mempengaruhi minat 
berwiraswasta pada kategori tinggi yaitu 76,45 %. Faktor inovasi yang tertinggi 
mempengaruhi minat berwiraswasta yaitu mencapai 83,27 %. Selanjutnya  
kebutuhan berprestasi dengan 82,66 pada taraf tinggi. Kemampuan berempati 
sebanyak 82,34 %. Faktor keempat yaitu kepercayaan diri dengan 81,38 %. 
Kemudian faktor selanjutnya yaitu sikap keterbukaan sebanyak 81,21 %. Motif 
untuk bekerja memberi pengaruh sebanyak 80,48 %. Selanjutnya yaitu faktor 
komitmen pribadi dengan 79,52 % dan pengambil resiko pada tingkat persentase 
79,44%. Wiraswasta yang memilih motif untuk kreatif menunjukkan 78,63 % 
pada kategori tinggi. Berikutnya 78,30 yaitu pengendalian diri pada kategori 
tinggi. Kebutuhan akan kepemimpinan dengan 77,00 % pada kategori tinggi. 
Kemudian kemampuan memasarkan usaha menunjukkan 76,00 % yang berminat. 
Selanjutnya 75,16% yaitu kemampuan adaptif. Interaksi dalam keluarga 
berpengaruh sebanyak 74,00 %. Kemampuan bersaing menunjukkan persentase 
yang tidak rendah pula dengan 73,11 %. Sedangkan berorientasi pada tugas 
menunjukkan 73,00 %. Rekan kerja sebanyak 71,45% pada kategori tinggi. 
Tingkat kemandirian mempengaruhi sebanyak 70,77 pada kategori tinggi, 
berorientasi masa depan menunjukkan 69,95 % pada taraf sedang. Kondisi fisik 
lingkungan 69,20 % pada kategori sedang. Serta yang terakhir yaitu kondisi sosial 
ekonomi menunjukkan 67,40 % pada kategori sedang. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan usahawan tertarik untuk berinovasi 
dengan memperbaiki pelayanan dengan menambah pengalaman melalui seminar-
seminar, mengikuti kursus untuk meningkatkan keahlian, persewaan komputer 



dan jasa olah data. Hasil tersebut menunjukkan usahawan rental komputer di 
Sekaran mampu mengelola faktor-faktor tersebut sehingga berpengaruh positif 
sebagai motivator ke arah yang lebih baik untuk dapat terus meningkatkan 
usahanya.  

Hasil penelitian menyarankan agar melalui penelitian ini diharapkan 
usahawan dapat lebih meningkatkan motivasi untuk berorientasi ke depannya dan 
bagi peneliti lain diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan 
bagi penelitian selanjtnya. 
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