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ABSTRAK  

Reki Okta Iis Eliansya/212015255/2020/Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan 

Pembelajaran Terhadap Keputusan Berwirausaha Masyarakat di Kecamatan 

Seberang Ulu II Palembang/Manajemen Pemasaran.  

  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) adakah pengaruh motivasi, 

persepsi, dan pembelajaransecara bersam-sama terhadap keputusan berwirausaha 

di Kecamatan Sebrang Ulu II  Palembang, 2) adakah pengaruh motivasi, persepsi, 

dan pembelajaransecara parsial terhadap keputusan berwirausaha di Kecamatan 

Sebrang Ulu II Palembang. Tujuannya untuk: 1) untuk mengetahui pengaruh 

motivasi, persepsi, dan pembelajaransecara bersam-sama terhadap keputusan 

berwirausaha di Kecamatan Sebrang Ulu II  Palembang, 2) untuk mengetahui 

pengaruh motivasi, persepsi, dan pembelajaransecara parsial terhadap keputusan 

berwirausaha di Kecamatan Sebrang Ulu II Palembang. Penelitian ini termasuk 

penelitian asosiatif. Variabel dalam penelitian ini adalah: motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan keputusan berwirausaha. Sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 orang kosumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa: 1) ada pengaruh sebagai motivasi, persepsi, dan pembelajaran 

secara bersama-sama terhadap keputusan berwirausaha masyarakat di Kecamatan 

Seberang Ulu II Palembang. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 4,567 

> Ftabel sebesar 3,09; 2) ada pengaruhsebagai motivasi, persepsi, dan pembelajaran 

secara parsial terhadap keputusan berwirausaha masyarakat di Kecamatan Seberang 

Ulu II Palembang. Hal ini dapat dilihat bahwa masingmasing nilai Fhitung> Ftabel 

sebesar 1,66.  

  

Katakunci: pengaruh, motivasi, persepsi, pembelajaran, keputusan berwirausaha.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Konsep pemasaran diperlukan oleh setiap organisasi. Pemasaran 

memberikan arah dan pengembangan setiap organisasi agar tetap dapat bertahan 

dan terus berinovasi secara berkelanjutan. Sebagai sebuah organisasi yang tujuan 

utamanya memperoleh keuntungan, pemasaran tentu memberikan arti sangat 

penting bagi pengelolaannya dalam rangka menawarkan produk yang bernilai. 

Banyak produk diperlukan pasar sehingga sangat penting  bagi perusahaan 

menggunakan konsep pemasaran untuk memperoleh keuntungan.  

Salah satu pembahasan dalam pemasaran adalah perilaku konsumen. 

Seorang pemasar selalu mengawali usahanya dengan memperhatikan perilaku 

konsumen. Lewat perhatian terhadap perilaku konsumen, pemasar dapat 

menyesuaikan apa saja produk yang diinginkan konsumen sehingga pemasar 

selanjutnya dapat membuat dan menawarkan produk tersebut. Kesesuaian 

produk dengan keinginan konsumen akan mendorong konsumen melakukan 

pembelian sehingga pemasar memperoleh keuntungan.  

Banyak factor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Motivasi 

termasuk salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen 

(Kotler & Keller,2009). Semakin kuat dorongan internal yang berasal dari diri 

seseorang dan eksternal yang berasal dari luar pribadinya, maka semakin kuat 

dorongan itu mengarahkannya pada tindakan-tindakan yang diinginkan.  

Demikian sebaliknya.  
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Faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah 

persepsi (Kotler & Keller, 2009). Sebahagian besar orang berfikir dan 

mengambil keputusan berdasarkan persepsinya. Dalam pemasaran sering 

persepsi lebih penting dari pada realitas karena persepsi akan mengarahkan 

perilaku aktual konsumen. Beberapa orang mungkin memiliki persepsi yang 

berbeda terhadap objek yang sama. Hal itu dikarenakan setiap orang memiliki 

sumber informasi dan pengalaman yang mungkin berbeda terhadap suatu produk 

tertentu sehingga mereka mungkin memiliki persepsi yang berbeda.  

Pengetahuan juga berpengaruh terhadap perilaku konsumen (Kotler & 

Keller, 2009). Pengetahuan memberikan bermacam-macam informasi tentang 

manfaat sebuah produk kepada konsumen. Makin banyak manfaat yang bakal 

diterima dari sebuah produk, maka makin kuat keinginan konsumen untuk 

melakukan pembelian. Akan tetapi sebagus apa pun sebuah produk, apabila 

konsumen tidak mengetahui informasi tersebut maka konsumen tidak akan 

tergerak untuk meresponnya menjadi keputusan pembelian   

Perilaku konsumen juga dapat digunakan dalam pengembangan 

Berwirausaha di Indonesia. Kewirausahaan mengalami perkembangan yang 

cukup pesat di berbagai negara. Kewirausahaan tidak hanya berperan dalam 

meningkatkan output dan pendapatan per kapita, namun melibatkan pengenalan 

atau penerapan perubahan dalam struktur bisnis maupun masyarakat (Slamet 

et.al, 2014). Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ikut memiliki andil 

dalam mendorong praktik kewirausahaan yang pada akhirnya memunculkan 

berbagai penemuan-penemuan produk dan jasa baru bagi konsumen. Hal ini 
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tentunya membuka peluang kerja baru, membuka pasar baru, dan dalam jangka 

panjang akan mampu menciptakan pertumbuhan usaha di berbagai sektor.  

Di negara yang sedang berkembang, usaha-usaha yang banyak tumbuh 

di masyarakat umumnya tergolong sebagai usaha kecil. Fakta ini menunjukkan 

bahwa usaha kecil merupakan mayoritas kegiatan masyarakat yang memberikan 

kontribusi signifikan terhadap penciptaan pendapatan penduduknya. Beberapa 

fakta tersebut antara lain: 40% dari volume bisnis di banyak negara dilakukan 

oleh usaha kecil, 75% dari perkerjaan baru dihasilkan oleh sektor usaha kecil, 

usaha kecil menyumbang bagian tersebar dari penjualan di sektor manufaktur, 

dan hampir di semua negara usaha kecil adalah tempat lahirnya kewirausahaan. 

Namun demikian, terdapat juga fakta bahwa 50% dari usaha kecil gagal pada 

dua tahun pertama dan manajemen yang buruk adalah penyebab tersebar 

kegagalan usaha kecil (Daryanto 2013 :2). Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi 

juga ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian 

daerah pada umumnya di hasilkan dari kegiatan ekonomi berskala kecil dan 

menengah. Memang  keberadaan pengusaha kecil dan menengah merupakan 

proses awal perkembangan  

industrialisasi di daerah, tapi kenyataannya di lapangan, masih banyak kendala 

yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah. Menurut Prawiranegara dalam 

Suryanita (2006:5) kendala intern yang dihadapi oleh pengusaha kecil yaitu 

kualitas SDM yang masih rendah, lemahnya akses dan pengembangan pangsa 

pasar, lemahnya struktur pemodalan, terbatasnya penguasaan teknologi, 

lemahnya organisasi dan manajemen, serta terbatasnya jaringan usaha dan 
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kerjasama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Untuk menghadapi kendala 

tersebut, seorang pengusaha harus memiliki pondasi yang kuat sebelum 

mendirikan dan menjalankan usahanya. Seorang pengusaha harus memiliki 

orientasi kewirausahaan untuk menghadapi persaingan dan tekanan pasar yang 

terus meningkat (Kaur and Mantok , 2015).  

Faktor yang menyebabkan lemahnya usaha kecil antara lain:  

keterbatasan modal, permasalahan kepegawaian, biaya langsung yang tinggi, 

keterbatasan varian usaha, dan rendahnya kredibilitas (Daryanto 2013: 4). Selain 

itu, para  pengusaha belum memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat dalam  

menghadapi kelemahan-kelemahan tersebut dan bertahan dalam persaingan 

bisnis. Pengusaha akan dihadapkan dengan  berbagai permasalahan, sehingga 

diperlukan kemampuan manajemen yang kuat untuk menyusun strategi-strategi 

pemasaran agar dapat terus bertahan dalam dunia usaha. Kelancaran suatu 

strategi pemasaran tentunya membutuhkan orientasi kewirausahaan yang kuat 

dan kemampuan manajemen yang handal agar  

kinerja usaha dapat dihasilkan secara optimal.    

Menurut Scarborough dan Zimmerer (1993:5), wirausaha adalah 

orang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan 

ketidakpastian  dengan  maksud  untuk  memperoleh 

 keuntungan  dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan 

mengombinasikan sumbersumberdaya yang di perlukan untuk mempaatkan 

peluang tersebut.  
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 Peneliti melakukan wawancara pendahuluan untuk mengetahui daya tarik 

menjadi wirausaha kepada 30 orang. Dari sejumlah orang tersebut ternyata 19 

diantara mereka menyatakan senang menjadi wirausaha, sedangkan  sisanya 

sebanyak 11 orang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya ketika diajukan 

pertanyaan lebih lanjut tentang alasan mereka, berikut ditampilkan jawabannya 

:  

Tabel 1.1  

   Alasan Seseorang Memilih Setuju Berwirausaha    

No  Alasan  Jumlah  

(orang)  

1  Bekerja tidak dalam tekanan  3  

2  Sudah keinginan dari lahir  1  

3  Bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar  2  

4  Bisa membuka lapangan pekerjaan baru  2  

5  Masa depan terjamin  2  

6  Adanya pengalaman  2  

7  Melanjutkan usaha orang tua  3  

8  Ingin mandiri  1  

9  Tidak suka di atur dan di perintah orang lain  2  

10  Suka mencoba hal yang baru  1  

   Jumlah    19  

Sumber : Wawancara Pra Riset, 2019  
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Berdasarkan hasil dari wawancara prariset dari tabel I.1 tampak ragam 

alasan responden setuju untuk menjadi wirausaha. Adapun alasan responden 

yang tidak setuju menjadi wirausaha ditampilkan dalam table selanjutnya  

berikut :.  

  

Tabel I.2  

Alasan Seseorang Memilih Tidak Setuju Berwirausaha  

No  Alasan  Jumlah  

(orang)  

1  Tidak mempunyai modal  4  

2  Mempunyai tangung jawab yang besar    1  

3  Takut rugi  2  

4  Bingung menentukan usaha apa yang cocok  1  

5  Kurang pengalaman  3  

 Jumlah  11  

  Sumber : Wawancara Pra Riset, 2019  

  

Seperti jawaban pada kelompok responden sebelumnya, terhadap 

responden yang menyatakan tidak setuju berwirausaha juga memiliki ragam 

jawaban. Apabila ragam jawaban tersebut dirangkum, maka terdapat beberapa 

menggambarkan beberapa varibel berikut :  

1. Motivasi  

Alasan-alasan responden seperti bekerja dalam tekanan, menjadi keinginan 

sejak lahir, bisa membuka lapangan kerja, ingin mandiri, tidak suka diatur 

orang lain, dan suka mencoba hal yang baru merupakan unsur-unsur yang 
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menggambarkan motivasi seseorang. Makin kuat dorongan ini maka makin 

besar kemungkinan seseorang tersebut mewujudkan keinginannya menjadi 

wirausaha. Berbagai dorongan ini dapat semakin kuat/lemah karena pengaruh 

lingkungan yang berasal dari eksternal individu. Dorongan internal yang baik 

seharusnya bertemu dengan faktor-faktor eksternal yang mendukung 

sehingga semakin kuat dapat dapat mewujudkan keinginan menjadi 

wirausaha.  

2. Persepsi  

Persepsi sering menjadi dasar bagi konsumen untuk memutuskan sesuatu. 

Ketika belum diketahui bagaimana menjadi wirausaha, maka 

indikatorindikator seperti tidak punya modal,masa depan terjamin, tanggung 

jawab besar, bisa memperoleh pendapatan besar, takut rugi, dan bingung 

menentukan usaha menjadi sebuah ketakutan tersendiri yang menyebabkan 

orang takut menjadi wirausaha. Dalam persepsi mereka menjadi wirausaha 

adalah sesuatu yang sulit karena harus berhadapan dengan hal-hal tersebut. 

Padahal indicator-indikator tersebut tidaklah menjadi masalah bagi orang lain 

untuk menekuni kewirausahaan.  

3. Pembelajaran  

Pembelajaran menggambarkan adanya perubahan perilaku karena 

pengalaman. Ada pengalaman, melanjutkan usaha orang tua dan Sering 

belajar adalah alasan yang menggambarkan variabel pembelajaran. Lewat 

proses tersebut, seseorang tidak lagi memiliki ketakutan untuk mengambil 

keputusan menjadi wirausaha.  
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Berdasarkan fenomena diatas maka perlu dilakukan  penelitian dengan 

judul Pengaruh Motivasi, Persepsi, dan Pembelajaran Terhadap Keputusan 

Berwirausaha Masyarakat di Kecamatan Seberang Ulu II  

Palembang.  

  

  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dirumuskan masalah:   

1. Adakah pengaruh motivasi, persepsi, dan pembelajaransecara bersam-sama 

terhadap keputusan berwirausaha di Kecamatan Sebrang Ulu II  Palembang?  

2. Adakah pengaruh motivasi, persepsi, dan pembelajaransecara parsial 

terhadap keputusan berwirausaha di Kecamatan Sebrang Ulu II Palembang?  

C.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:   

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi, dan pembelajaransecara 

bersam-sama terhadap keputusan berwirausaha di Kecamatan Sebrang Ulu II 

Palembang ?  

2. Untuk mengetahui  pengaruhmotivasi, persepsi dan pembelajaransecara 

parsial terhadap keputusan berwirausaha di Kecamatan Seberang Ulu II  

Palembang ?  

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap praktek dari teori yang 

selama ini dipelajari, khususnya dalam kajian pemasaran terurama dalam 
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hubungannya dengan motivasi, persepsi, dan pembelajaran yang berpengaruh 

terhadap keputusan berwirausaha.  

2. Bagi Almamater  

Bagi peneliti lain penelitian ini di harapkan menjadi bahan perbandingan 

untuk kajian sejenis dimasa yang akandatang.  
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