






Tujuan kajian ini adalah untuk menyelidik faktor-faktor demografik yang berkaitan

dengan kecenderunagn keusahawanan dikalangan pelajar-pelajar MBA di Universiti

Utara Malaysia. Secara khususnya kajian ini cuba memastikan  perhubungan di antara

kecenderungan keusahawanan pelajar-pelajar MBA dengan faktor-faktor demografik

yang dikaji; jantina, umur, bangsa, taraf perkahwinan, dan kawasan tempat tinggal.

Untuk menjalankan kajian ini, suatu penyelidikan kuantitatif telah digunakan. Unit

analisis  untuk kajian ini ialah pelajar-pelajar MBA Universiti Utara Malaysia yang

berada di kampus Sintok, Kedah. Sebanyak 189 pelajar MBA terlibat di dalam kajian

ini yang dipilih secara Kaedah Rawak Mudah. Borang soalselidik telah diedarkan

kepada responden di dalam kelas-kelas semasa sesi kelas sedang berlansung. Borang

soalselidik diedarkan sama ada  oleh penyelidik sendiri, pensyarah, ataupun kawan-

kawan penyelidik yang berada di dalam kelas yang di sasarkan. Responden di beri 15

minit untuk menjawab borang soalselidik tersebut. Borang  soalselidik dikutip sejurus

selepas responden selesai menjawab Kadar pulangan  dan kadar kebolehgunaan

borang soalselidik adalah 100%.

Alat pengukur yang digunakan terdiri daripada dua bahagian; Bahagian A dan

Bahagian B. Bahagian A digunakan bagi mengumpul maklumat demografik,

manakala Bahagian B digunakan untuk mengukur kecenderungan keusahawanan

responden. Bahagian B alat pengukur ini diubahsuai daripada Skala Orientasi Sikap

Keusahawanan yang dihasilkan oleh Robinson et al (1991)  Skala Kecenderunagn
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Am Keusahawanan yang dihasilkan oleh Durham University Business School, dan

alat pengukur Barcelona ( 1992).

Data yang dikumpul telah dianalisis dengan menggunakan kaedah ujian t dan

ANOVA  satu arah untuk menentukan kesan ciri-ciri demografik keatas

kecenderungan keusahawanan. Paras  0.05 telah ditetapkan sebagai tahap signifikan

untuk membuat keputusan mengenai hipotesis.

Dapatan kajian ini menunjukan tidak terdapat hlubungan yang signiftian dalam

kecenderungan keusahawanan di kalangan pelajar MBA berdasarkan kepada faktor-

faktor demografk  jantina, umur, bangsa, taraf perkahwinan,  dan kawasan tempat

tinggal.

Berdasarkan dapatan kajian, cadangan-cadangan untuk kajian lanjutan telah

disyorkan, dan cadangan-cadangan kepada pembuat-pembuat dasar di peringkat

universiti dan kebangsaan yang bertanggungjawab merancang program

keusahaw anan juga  dikemukakan.
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