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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Pengertian Need for Achievement 

 Istilah need for achievement pertama kali dipopulerkan oleh David 

McClelland dengan sebutan n-ach yang merupakan singkatan dari need for 

achievement (Handaru et al., 2013). “Motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai 

usaha untuk mencapai kesuksesan atau usaha untuk mencapai keberhasilan dalam 

sebuah persaingan dengan suatu ukuran tertentu.” (Srimulyani 2015: 158). 

 McCelland (Larsen & Buss 2002: 360) mendefinisikan “need for 

achievement sebagai as desire to do better, to be successfull and to feel 

competent”, artinya adalah usaha untuk menjadi lebih baik, menjadi sukses dan 

merasa berkompeten. Lebih lanjut menurutnya need for achievement akan 

memberikan energi yang positif untuk bertindak atau berperilaku secara percaya 

diri sesuai dengan situasi yang dihadapi. 

“Need for achievement juga dapat diartikan sebagai keinginan untuk 

menyelesaikan suatu tugas dengan sasaran secara lebih efektif. Individu-individu 

yang mempunyai need for achievement yang tinggi cenderung menetapkan 

sasaran yang cukup sulit dan mengambil keputusan yang lebih beresiko” Grifffin 

& Moorhead (Untu dan Widjaja 2019: 375). 

Ripinen (Prihatsanti 2010: 81) mendefinisikan “need for achievement 

sebagai Kebutuhan yang mengacu pada pencapaian tugas atau tujuan yang kuat 

dan obsesi yang berorientasi pada pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan”. 

Sedangkan Berry & Houston (Prihatsanti 2010: 81) mendefinisikan “need for 

achievement sebagai Keinginan seorang individu untuk meningkatkan atau 

mempertahankan pada kemampuannya tingkat tinggi dalam kegiatan tertentu”. 

 Koh (Chairy 2011: 248) menyatakan “need for achievement merupakan 

faktor pendorong psikologis yang kuat di belakang tindakan seseorang dan telah 

lama dikenal sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku entrepreneurial”. 

Seseorang dengan need for achievement yang tinggi memiliki keinginan kuat 

untuk sukses dan sebagai konsekuensinya akan memiliki perilaku entrepreneurial. 



9 
 

 Menurut McClelland “seseorang yang memiliki kebutuhan prestasi 

yang tinggi akan memiliki keinginan yang kuat untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang menantang, memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang 

dikerjakan dan pada saat selesai dalam mengerjakan suatu pekerjaan, seseorang 

tersebut menginginkan umpan balik atau feedback” (Larsen & Buss, 2002: 360). 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa need for 

achievement merupakan suatu dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan 

dengan tantangan yang sulit, memiliki sasaran yang tepat, memilih mengambil 

keputusan yang beresiko dan mempertimbangkan standar keahlian dan kemahiran 

yang harus dicapai. 

2.1.2 Karakteristik Need for Achievement 

Terdapat beberapa karakteristik dari seseorang yang memiliki need for 

achievement yang tinggi menurut McClelland (Mangkunegara, 2002: 103), 

yaitu: 

1) Inovatif 
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi adalah orang 
yang memiliki inovasi yang tinggi, ini dikarenakan mereka lebih 
menyukai tugas yang sulit, cenderung mencari sesuatu yang baru lebih 
menantang dibandingkan dengan tugas yang pernah mereka lakukan 
sebelumnya. Sedangkan orang yang memiliki need for achievement 
yang rendah cenderung menetap ditempat yang sama, lebih menyukai 
mengerjakan pekerjaan dengan prosedur yang sama, serta menyukai 
kegiatan yang memiliki rutinitas yang sama dari waktu ke waktu. Hal 
ini menyebabkan orang yang memiliki need for achievement yang 
rendah memiliki tingkat kreativitas yang rendah 

2) Membutuhkan Feedback 
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi menyukai 
situasi pekerjaan dimana mereka mendapatkan feedback tentang 
bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka ingin mengetahui 
sebaik apa mereka menyelesaikan masalah dibandingkan mengetahui 
seberapa baik mereka berbaur dengan orang lain. Hal ini berbanding 
terbalik dengan orang yang memiliki need for achievement yang 
rendah, mereka tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan 
feedback terhadap pekerjaan mereka, selain itu mereka cenderung tidak 
mengharapkan imbalan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. 

3) Memiliki Tanggung Jawab Personal Terhadap Kinerja  
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi akan 
bertanggung jawab secara personal dengan hasil dari kinerja mereka, 
karena dengan melakukan hal yang baik dan benar mereka 
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mendapatkan kepuasan. Berbeda dengan orang yang memiliki need for 
achievement yang rendah mereka lebih menyukai tugas yang mudah 
dan menghindari tanggung jawab mereka. Selain itu orang yang 
memiliki need for achievement yang rendah menghindari situasi yang 
penuh resiko terhadap mereka. 

4) Persistence 
Orang yang memiliki need for achievement akan bertahan lebih lama 
pada setiap tugas yang sulit. Sedangkan orang yang memiliki need for 
achievement yang rendah mempunyai ketakutan untuk bertahan saat 
mengerjakan tugas yang sulit dan mudah menyerah saat menghadapi 
tugas yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. 

5) Menyukai Tugas yang Sulit dan Menantang 
Orang yang memiliki need for achievement yang tinggi lebih 
mudah didorong untuk mengerjakan tugas yang memiliki resiko yang 
tinggi, menantang dan berjuang untuk sukses pada tugas yang sulit 
sekalipun. Saat bersaing dengan orang lain dengan tugas yang sama, 
orang memiliki need for achievement yang tinggi akan berusaha untuk 
melebihi orang lain, berusaha untuk melakukan lebih baik dibandingkan 
orang lain. Karakteristik ini berbeda dengan orang yang memiliki need 
for achievement yang rendah. Orang yang memiliki need for 
achievement yang rendah cenderung memiliki kinerja yang rendah saat 
menghadapi tugas yang sulit. Hal ini disebabkan orang yang memiliki 
need for achievement yang rendah lebih sulit memahami tugas yang 
memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, dan memiliki ketakutan untuk 
gagal. 

2.1.3 Indikator-indikator Need for Achievement 

 Adapun indikator need for achievement menurut McCelland (Hardinata 
2014: 60) adalah:  

1) Kebutuhan akan berprestasi 
Merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan 
perangkat standar, bergulat untuk sukses. 

2) Bertangggung jawab 
Seorang wirausaha dalam melaksanakan kegiatannya memiliki rasa 
tanggung jawab yang tinggi dan tidak mau menyerah walaupun 
dihadapkan dengan halangan atau rintangan yang tidak mungkin dapat 
diatasi. 

3) Ketakutan akan kegagalan 
Seorang wirausaha akan selalu memperhatikan faktor faktor kritis. Dia 
tidak akan mengabaikan faktor faktor kecil tertentu yang dapat 
menghambat kegiatan usahanya. 

4) Kemampuan mengatasi kendala 
Wirausaha umumnya memiliki keyakinan yang cukup tinggi atas 
kemampuan dirinya. Mereka cenderung untuk optimis terhadap berbagai 
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peluang usaha. Tanpa keyakinan, kepercayaan dalam menghadapi 
tangtangan akan menurunkan semangat juang dalam berbisnis.   

5) Membutuhkan umpan balik 
Wirausaha pada umumnya memiliki keinginan untuk mendapatkan respon 
atau umpan balik terhadap suatu permasalahan. Persaingan yang begitu 
ketat dalam dunia usaha, menuntut untuk berfikir cerdas cepat menanggapi 
perubahan. 

2.1.4 Pengertian Locus of Control 

 Pusat kendali atau locus of control merupakan teori yang dikembangkan 

dari teori konsep diri Julian Rotter seorang ahli teori pembelajaran sosial. Locus of 

control atau lokus pengendalian merupakan kendali seseorang atas kepercayaan 

terhadap keberhasilan diri. Menurut Julian Rotter  (Ernima et al 2016: 97) 

menyatakan “Rotter's notion of locus of control refers to the extent to which 

people tends to view events as under their personal control versus control of 

external forces”, yang artinya bahwa locus of control mengacu pada sejauh mana 

orang cenderung memandang peristiwa sebagai di bawah kendali mereka pribadi 

mereka, bukan pada kekuatan eksternal. Selanjutnya  lokus kendali ini menurut 

Robbins dan Coulter (Ernima et al. 2016: 97) yaitu “bisa mengendalikan nasib 

seseorang”. Artinya, orang lain melihat diri mereka sendiri sebagai pion nasib. 

Mereka juga berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu 

disebabkan oleh keberuntungan atau kesempatan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, locus of control merupakan 

keyakinan diri yang dimiliki oleh seseorang mengenai sumber penentu 

perilakunya, dan keyakinan pada bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya adalah 

pengaruh dari dirinya sendiri, baik itu suatu keberhasilan maupun kegagalan. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Locus of Control 

 Ghufron (2010: 70) menyatakan “Perkembangan pusat kendali individu 

dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu lingkungan fisik dan sosial”. Lingkungan sosial 

yang pertama adalah keluarga. Menurut Duke dan Lancaster  , (Ghufron 2010: 70) 

berpendapat bahwa “Sering tidaknya orang tua berada di rumah ikut pula 

mempengaruhi terbentuknya pusat kendali”. Keluarga merupakan lingkungan 

pertama yang mempengaruhi salah satu aspek sosial individu. Dari keluarga inilah 

interaksi akan terjadi antara orang tua dan anak, termasuk peran orang tua dalam 
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memberikan pendidikan norma da nilai-nilai kepada anaknya. Jika anak 

merasakan respon hasil didikan orang tuanya maka anak akan merasa ada 

pengaruh dalam lingkungannya. Dengan demikian akan membentuk suatu motif 

perilaku pada dirinya. Hal ini merupakan langkah terbentuknya pusat kendali 

internal. 

2.1.6 Dimensi-Dimensi Locus of Control 

 Rotter (Setyorini 2015: 33) menyatakan “Seseorang meyakini bahwa 

penguat yang mereka dapatkan dapat dikontrol oleh perilaku diri mereka sendiri, 

oranng lain, atau tekanan dari luar seperti keberuntungan atau nasib”. Sehingga 

locus of control dapat diklarifikasikan menjadi dua dimensi, yaitu: 

a. Internal Locus of Control 

 Merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan keyakinan akan 

kendali individu mengenai perilaku dan tindakan mereka yang menjadi 

konsekuensi terhadap apa yang terjadi pada diri mereka (Rotter, 1966). Orang-

orang yang memiliki internal locus of control, faktor kemampuan dan usahanya 

lebih terlihat. 

b. Eksternal Locus of Control 

Menunjukkan ekspektansi bahwa kontrol berada di luar kendali mereka 

atau di luar diri seseorang (Rotter, 1966). Orang yang memiliki eksternal locus of 

control melihat keberhasilan dan kegagalan dari faktor keberuntungan dan nasib. 

Oleh karena itu, apabila mengalami kegagalan cenderung menyalahkan 

lingkungan sekitar yang menjadi penyebabnya. 

Adapun perbedaan karakteristik antara pusat kendali internal dengan pusat 

kendali eksternal menurut Crider (Setyorini 2015: 34) adalah sebagai berikut: 

1. Internal Locus of Control 
Individu yang mempunyai pusat kendali internal, mempunyai ciri-ciri: 

a. Suka bekerja keras 
b. Memiliki inisiatif 
c. Selalu berusaha menemukan pemecahan masalah 
d. Selalu untuk berfikir seefektif mungkin 
e. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin 

berhasil 
2. External Locus Of Control 

Individu yang memiliki pusat kendali eksternal, mempunyai  ciri-ciri: 
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a. Kurang memiliki inisiatif 
b. Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan 

kesuksesan 
c. Kurang suka berusaha karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang 

mengontrol dirinya 
d. Kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah. 

Dari ciri-ciri diatas terdapat perbedaan yang jelas bahwa individu yang 

mempunyai pusat kendali internal akan lebih dominan dibandingkan dengan 

eksternal, karena yakin pada kemampuan dalam dirinya. Individu yang memiliki 

pusat kendali internal akan lebih merasa percaya diri dan bangga atas keberhasilan 

dirinya serta merasa yakin bahwa dirinya lah yang menentukan keberhasilan, dan 

apabila individu tersebut mengalami kegagalan dia akan menyalahkan dirinya 

karena merasa kurang atas apa yang telah diusahakannya. Sedangkan individu 

yang memiliki pusat kendali eksternal akan lebih diam/pasif dan sedikitnya akan 

bergantung pada orang lain atau faktor eksternal lainnya. Apabila individu 

tersebut mencapai keberhasilan, maka diyakini bahwa hal tersebut adalah suatu 

keberuntungan dan bukan pengaruh dalam dirinya, sebaliknya jika individu 

tersebut mengalami kegagalan ia akan menyalahkan lingkungan sekitarnya. 

2.1.7 Pengertian Intensi Berwirausaha 

 Intensi berwirausaha yaitu tendensi keinginan individu untuk melakukan 

tindakan wirausaha dengan menciptakan produk baru melalui peluang bisnis dan 

pengambilan risiko. Ramayah & Harun (Andika & Madjid 2012: 192) 

mengemukakan “Intensi berwirausaha diukur dengan skala entrepreneurial 

intention”. Niat atau intensi berwirausaha merupakan kebulatan tekad seseorang 

yang memotivasinya untuk memiliki suatu pencapaian yang tidak dapat diukur 

dalam menjadi seorang wirausaha atau untuk berwirausaha. Intensi berwirausaha 

(entrepreneurial intentions) menurut Katz dan Gartner (Indarti dan Rostiani, 

2008: 370) merupakan “suatu pencarian informasi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembentukan suatu usaha. Seseorang dengan intensi untuk 

memulai usaha maka akan memiliki keyakinan diri, kemajuan dan kesiapan yang 

lebih baik dalam menjalankan usahanya apabila dibandingkan dengan seseorang 

yang tidak memiliki intensi untuk memulai usaha”. Kemudian Krueger dan 

Carsrud (Untu & Widjaja 2019: 375) juga menyatakan “Intensi telah terbukti 
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menjadi prediktor yang terbaik bagi perilaku kewirausahaan, oleh karena itu 

intensi dapat dijadikan sebagai pendekatan dasar yang masuk akal untuk 

memahami siapa-siapa yan akan menjadi wirausaha”. 

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai intensi dan wirausaha 

yang telah dikemukakan, maka intensi berwirausaha adalah keinginan atau niat 

yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan wirausaha. 

2.1.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi 

 “Terbentuknya intensi dapat dijelaskan dengan teori perilaku terencana 

yang mengasumsikan manusia selalu mempunyai tujuan dalam berperilaku dan 

secara umum faktor anteseden intensi dapat diungkapkan melalui Theory Planned 

Behavior (TPB) terdiri dari faktor internal dan eksternal” Ajzen & Fishbein 

(Setyorini 2018: 10). 

 Faktor internal terdiri dari keyakinan atau sikap perilaku, norma subjektif 

dan kontrol perilaku. Teori dari Ajzen & Fishbein (Setyorini 2018: 11) 

menyebutkan bahwa intensi adalah fungsi dari tiga determinan dasar, yaitu: 

1. Attitude Toward Behavior (Sikap terhadap Perilaku) 
Sikap terhadap suatu perilaku merupakan suatu fungsi yang didasarkan 
oleh belief yang disebut sebagai behavioral beliefs, yaitu kepercayaan 
individu mengenai konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh 
individu dari melakukan suatu perilaku. Secara spesifik dalam theory 
planned behavior, sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai derajat 
penilaian positif atau negative individu terhadap suatu perilaku. Sikap 
terhadap perilaku ditentukan oleh kombinasi antara kepercayaan individu 
dan nilai subjektif individu mengenai konsekuensi positif dan atau negatif 
dari suatu perilaku. Jadi semakin besar keuntungan yang diperoleh dari 
melakukan perilaku, maka semakin besar keinginan orang tersebut untuk 
melakukan perilaku yang dimaksud, begitu pula sebaliknya. 

2. Norma subjektif 
Norma subjektif diartikan sebagai persepsi individu mengenai pandangan 
orang-orang terdekatnya terhadap suatu perilaku tertentu. Pandangan 
orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, dan rekan kerja mengenai 
dukungan maupun penolakan terhadap suatu perilaku akan menimbulkan 
tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang dan akan mempengaruhi 
pertimbangan seseorang dalam melakukan perilaku yang dimaksud. 

3. Kontrol perilaku 
Kontrol perilaku merupakan persepsi individu terhadap kendali yang 
dimilikinya sehubungan dengan perilaku tertentu, kontrol disini berkaitan 
dengan keyakinan atas tingkat kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu 
sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 
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Kemudian Ajzen & Fishbein (Setyorini 2018: 12) juga menjelaskan 

mengenai faktor eksternal intensi yang terdiri dari: 

1. Latar Belakang Individual 
Berdasarkan theory of planned behavior latar belakang individual terdiri 
dari kepribadian, suasana hati, emosi, kecerdasan, nilai dan stereotip. 
Beberapa penelitian yang sudah dilakukan menemukan bahwa 
wirausahwan memiliki kepribadian, suasana hati, emosi, kecerdasan, nilai 
yang khas. Nilai hakiki penting dari kewirausahaan di antaranya adalah 
percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian mengambil 
risiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan serta keorisinilan: 
kreativitas dan inovasi. 

2. Latar Belakang Sosial 
Berdasarkan theory of planned behavior latar belakang sosial terdiri dari 
faktor demografis dan faktor sosiokultural. Berdasarkan theory of planned 
behavior latar belakang sosial di antaranya adalah pendidikan, usia, 
gender, pendapatan, agama, ras, etnis, budaya, dan hukum. Dengan begitu 
orang yang berada pada lingkungan sosiokultural yang berbeda bisa jadi 
memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu perilaku. 

3. Latar Belakang Informasi 
Berdasarkan theory of planned behavior latar belakang informasi terdiri 
dari pengetahuan, media serta intervensi. Pengetahuan dan informasi 
tentang kewirausahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dalam 
bentuk lisan maupun tulisan. Pengetahuan dan informasi akan 
mempengaruhi pandangan seseorang terhadap suatu perilaku sehingga 
pandangan tersebut akan mempengaruhi pembentuk intensi orang yang 
bersangkutan. 
 

2.1.9 Indikator-Indikator Intensi Berwirausaha 

 Intensi atau niat seseorang akan berpengaruh pada perilaku, oleh karena itu 

pemahaman tentang niat seseorang untuk berwirausaha (entrepreneurial 

intention) dapat mencerminkan kecenderungan orang untuk mendirikan usaha 

secara riil. Niat menjembatani antara sikap dengan perilaku seseorang, sehingga 

niat berwirausaha merupakan variabel tepat untuk memprediksi perilaku 

kewirausahaannya. Berdasarkan uraian tersebut, niat berwirausaha dalam 

penelitian diartikan sebagai kebulatan tekad mahasiswa untuk memulai 

berwirausaha. 

Adapun indikator dari intensi berwirausaha menurut Ajzen & Fishbein 

(Setyorini 2015: 34) adalah: 

1. Behavioral Expectation (Harapan Perilaku) 



16 
 

Menurut Pomery et.al menyatakan “Harapan perilaku adalah perkiraan 
seseorang atas kemungkinan bahwa dirinya akan melakukan suatu perilaku 
di masa yang akan datang.” Sedangkan menurut KBBI yang dimaksud 
dengan harapan adalah keinginan supaya jadi kenyataan, sementara itu 
yang dimaksud dengan kehendak adalah keinginan dan harapan yang 
keras. 

2. Wilingness to Perform A Behavior (Kesediaan Melakukan Perilaku) 
Menurut Pomery et.al menyatakan “kesediaan perilaku mencerminkan 
keterbukaan peluang individu dalam kesediaannya melakukan perilaku 
tertentu”. Fishbein dan Ajzen juga mengungkapkan bahwa pengukuran 
intensi harus mengandung empat elemen, yaitu perilaku (behavior), 
sasaran (target), situasi (situation) dan waktu (time). 

  Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa intensi berwirausaha 

dapat diukur melalui harapan perilaku dan kesediaan melakukan perilaku. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dimaksudkan untuk sebagai pembanding suatu 

penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.   

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 

No Sumber Judul Hasil Persamaan Perbedaan 
1 Noffik 

Ermawati, 
Etty 
Soesilowati 
dan P. Eko 
Prasetyo. 
Jurnal 
Journal of 
Economic 
Education 
vol.6 (1) 
(2017) 

Pengaruh 
Need for 
Achievement 
dan Locus of 
Control 
terhadap 
Intensi 
Berwirausah
a Melalui 
Sikap 
 

Hasil perhitungan 
menggunakan 
SPSS yang 
disajikan 
menyatakan need 
for achivment 
terhadap intensi 
kewirausahaan 
diperoleh nilai 
Standardized 
coefficients beta 
sebesar 0,219 
dengan 
signifikansi 0,000 
< 0,05, sedangkan 
hasil perhitungan 
pada SPSS yang 
disajikan 
menunjukan locus 
of control 
diperoleh nilai 
Standardized 

Sama-sama 
mengukur 
pengaruh 
dari Need 
for 
Achievemen
t dan Locus 
of Control 
terhadap 
Intensi 
Berwirausa
ha 

Penelitian 
terdahulu 
mengguna
kan 
variabel 
intervening 
yaitu sikap, 
sedangkan 
dalam 
penelitian 
ini tidak 
mengguna
kan 
variabel 
intervening 
tersebut. 
Serta 
adanya 
perbedaan 
subjek 
penelitian 
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coefficients beta 
sebesar 0,308 
dengan 
signifikansi 0,000 
< 0,05. Hasil 
penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa ada 
pengaruh langsung 
positif dan 
signifikan need for 
achivment dan 
locus of control 
terhadap intensi 
berwirausaha pada 
siswa kelas XII di 
SMK Negeri se 
Kota Semarang, 
yang artinya 
semakin tinggi 
need for achivment 
dan locus of 
control siswa 
maka semakin 
tinggi 
pengaruhnya 
terhadap intensi 
berwirausahanya. 

2 Agung 
Wahyu 
Handaru,W
idya 
Parimita, 
Inka 
Winarni 
Mufdhalifa
h. Jurnal 
Manajemen 
dan 
Kewirausah
aanvol.17 
(2) –(2015) 

Membangun 
Intensi 
Berwirausah
a Melalui 
Adversity 
Quotient, 
Self Efficacy, 
dan Need 
For 
Achievement 

Berdasarkan hasil 
beberapa 
pengujian yang 
telah dilakukan 
dapat diketahui, 
fakta bahwa 
intensi 
berwirausaha 
mahasiswa yang 
rendah disebabkan 
oleh need for 
achievement yang 
rendah pula. 
Pengamatan yang 
dilakukan terhadap 
mahasiswa yang 
dijadikan sampel 
mengungkapkan 

Sama-sama 
mengukur 
pengaruh 
dari intensi 
berwirausa
ha dan need 
for 
achievemen
t 

Terdapat 
beberapa 
variabel 
pada 
penelitian 
terdahulu 
yang tidak 
digunakan 
pada 
penelitian 
ini, serta 
perbedaan 
subjek 
penelitian. 
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bahwa mayoritas 
mahasiswa masih 
belum fokus pada 
upaya untuk 
mencapai prestasi 
tinggi. Artinya 
bahwa need for 
achievement 
memiliki pengaruh 
positif terhadap 
intensi 
berwirausaha 
mahasiswa. 

3 Yumili 
Irene Untu 
dan Oey 
Hanne 
Widjaja. 
Jurnal 
Manajerial 
dan 
Kewirausah
aan vol.1 
(2) (2019) 

Pengaruh 
Need For 
Achievement 
Dan Self-
Efficacy 
Terhadap 
Entrepreneur
ial Intention 
Pada 
Mahasiswa 
Fakultas 
Ekonomi 
Universitas 
Tarumanagar
a 

Berdasarkan hasil 
penelitian dan 
analisis yang 
dilakukan melalui 
tahap 
pengumpulah data, 
pengolahan data, 
analisis dan 
interpretasi, hasil 
analisis mengenai 
pengaruh antara 
variable bebas dan 
variable terikat, 
maka dapat ditarik 
kesimpulan untuk 
menjawab 
permasalahan dari 
penelitian ini yaitu 
terdapat pengaruh 
signifikan dan 
positif antara Need 
for achievement 
dan self efficacy 
terhadap 
entrepreneur 
intention. 

Sama-sama 
meneliti 
mengenai 
pengaruh 
need for 
achievemen
t dan 
intensi 
berwirausa
ha pada 
mahasiswa 

Penelitian 
terdahulu 
tidak 
mengukur 
mengenai 
locus of 
control 
serta 
perbedaan 
subjek 
penelitian. 

 

2.3 Kerangka Berfikir 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2018: 95) “Kerangka berfikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting” kerangka 
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berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis antara variabel yang akan 

diteliti. 

Niat atau intensi berwirausaha merupakan kebulatan tekad seseorang yang 

memotivasinya untuk memiliki suatu pencapaian menjadi seorang wirausaha atau 

untuk berwirausaha. Seseorang dengan intensi untuk memulai usaha maka akan 

memiliki keyakinan diri, kemajuan dan kesiapan yang lebih baik dalam 

menjalankan usahanya apabila dibandingkan dengan seseorang yang tidak 

memiliki intensi untuk memulai usaha. Namun yang menjadi permasalahannya 

niat untuk berwirausaha rendah dikarenakan banyak mahasiswa yang merasa tidak 

percaya diri terhadap kemampuannya sehingga menimbulkan keraguan untuk 

memulai usaha dan takut untuk mengambil risiko di masa yang akan datang, 

sehingga menyebabkan kurangnya intensi berwirausaha Mahasiswa.  

Salah satu pembentuk motivasi intensi berwirausaha, need for achievement 

merupakan kebutuhan akan berprestasi individu dalam melakukan sesuatu dan 

merupakan salah satu teori dari motivasi berprestasi. Kebutuhan akan berprestasi 

bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah persaingan dengan suatu 

ukuran tertentu. Teori Motivasi dari McClelland menyatakan bahwa need for 

achievement merupakan faktor pendorong psikologis yang kuat di belakang 

tindakan seseorang dan telah lama dikenal sebagai faktor yang mempengaruhi 

perilaku entrepreneurial atau berwirausaha. Seseorang dengan need for 

achievement yang tinggi memiliki keinginan kuat untuk sukses dan sebagai 

konsekuensinya akan memiliki perilaku entrepreneurial. 

Namun di samping itu seseorang tidak hanya membutuhkan motivasi 

beprestasi untuk memulai berwirausaha, pengendalian diri (Locus of control) juga 

dibutuhkan agar seseorang dapat  memiliki visi yang jelas dan rencana bisnis 

jangka panjang, keyakinan pada bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya adalah 

pengaruh dari dirinya sendiri, baik itu suatu keberhasilan maupun kegagalan. 

Theory of Planned Behaviour (TPB) yang diperkenalkan oleh Ajzen. 

merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), dimana dalam 

TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor 

utama yaitu attitude toward the behavior dan subjective norms (Ajzen, 1991). . 
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TPB sangat sesuai digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku di dalam 

kewirausahaan. Pembentuk intensi berwirausaha adalah motif untuk berprestasi 

yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Aspek dari intensi merupakan aspek-

aspek yang mendorong niat individu berperilaku seperti keyakinan dan 

pengendalian diri (locus of control). Individu yang memiliki internal locus of 

control cenderung pekerja keras dan mandiri, dapat dikatakan karakter ini sama 

dengan karakter wirausaha yaitu tidak mudah menyerah dan selalu percaya diri, 

maka individu yang memiliki internal locus of control tentu juga memiliki intensi 

berwirausaha yang tinggi.  

Adanya need for achievement dan locus of control yang baik akan 

menciptakan intensi berwirausaha yang baik pula. Dapat dikatakan bahwa need 

for achievement dan locus of control mempunyai hubungan terhadap intensi 

bewirausha. Oleh karena itu, maka ketertarikan antara need for achievement, locus 

of control dan intensi berwirausaha dapat dilhat pada gambar 2.1  

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Creswell (2015: 231) mengemukakan bahwa “Hipotesis adalah pernyataan 

dalam penelitian kuantitatif yang penelitinya membuat prediksi atau dugaan 

tentang hasil hubungan di antara atribut atau ciri khusus”. Berdasarkan landasan 

teoretis, kerangka berpikir, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut “terdapat pengaruh positif signifikan dan tidak signifikan need for 

achievement dan locus of control terhadap intensi berwirausaha”. 

Hipotesis Penelitiannya adalah: 

Need For Achivment 

Locus Of Control 

Intensi 
Berwirausaha 
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1) Ho = Need for Achievement tidak berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Angkatan 2016 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. 

Ha =  Need for Achievement berpengaruh terhadap intensi berwirausaha 

pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 

2016 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. 

2) Ho  = Locus of Control tidak berpengaruh terhadap intensi berwirausaha 

pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 

2016 Universitas Perjuangan Tasikmalaya. 

Ha = Locus of Control berpengaruh terhadap intensi berwirausaha pada 

Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Angkatan 2016 

Universitas Perjuangan Tasikmalaya. 

3) Ho = Need for Achievement dan Locus of Control tidak berpengaruh 

terhadap intensi berwirausaha pada Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Angkatan 2016 Universitas Perjuangan 

Tasikmalaya. 

Ha = Need for Achievement dan Locus of Control berpengaruh terhadap 

intensi berwirausaha pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Angkatan 2016 Universitas Perjuangan Tasikmalaya 


