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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia selalu berusaha untuk meningkatkan taraf hidup yang 

lebih baik dan sukses. Banyak jalan atau cara yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menuju sukses, ada yang memilih untuk bekerja di 

suatu perusahan dan ada yang mencoba untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya 

dengan berwirausaha. Sebagian orang cenderung untuk memilih 

menjadi karyawan di suatu perusahaan dengan penghasilan rutin setiap 

bulannya. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia cenderung lebih 

percaya diri dengan bekerja pada orang lain dari pada memulai usaha. 

Selain itu ada kecenderungan menghindari risiko kegagalan dan 

penghasilan tidak tetap (Wijaya, 2008, h.94).  

Beberapa orang memilih untuk berwirausaha. Keputusan untuk 

memilih berwirausaha tentu saja dilakukan dengan pertimbangan dan 

perencanaan yang matang. Keberanian seseorang untuk berwirausaha 

merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Di tengah kondisi 

perekonomian yang sedang dilanda krisis dan jumlah lapangan 

pekerjaan yang minim saat ini membuat sebagian orang terpaksa untuk 

memilih berwirausaha.  

Hidayat (dalam Helmi dan Ifham, 2002, h.1) mengungkapkan 

bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah banyak menyentuh 



 

 
 

semua sisi kehidupan masyarakat dari lapisan atas hingga lapisan 

bawah. Keadaan ekonomi Indonesia yang belum menemukan titik cerah 

dewasa ini semakin mempersempit lapangan kerja. Riyanti (2006, 

h.173) berpendapat bahwa jumlah pengangguran semakin hari semakin 

membengkak menunjukkan bahwa wirausaha masih perlu ditingkatkan. 

Wirausaha sangat berperan penting dalam pembangunan 

perekonomian di Indonesia. Adanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

merupakan salah satu bentuk perilaku wirausaha yang muncul di 

masyarakat. Ketika perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada 

krisis yang multidimensi, UKM tetap bertahan dan mampu berperan 

untuk melaksanakan fungsinya baik dalam memproduksi barang dan 

jasa (Wijaya, 2008, h.94).  

Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM 

merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja. Data 

Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2009 menunjukkan 53,2% Produk 

Domestic Bruto (PDB) yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi 

adalah sektor UKM (Fajar, 2010, h.1). Hasil survey tersebut 

menunjukkan betapa besar peran UKM di Indonesia, namun sayangnya 

di Semarang sendiri jumlah entreprenuer masih rendah.  

Berdasarkan data dari harian Suara Merdeka (2010), Ketua 

Asosiasi Pengusaha Indonesia Djoko Wahyudi mengungkapkan bahwa 

jumlah enterprenuer di Semarang masih rendah. Hal ini terbukti dari 

1,59 juta jiwa penduduk, hingga kini wirausaha mandiri yang eksis baru 

400.000 orang.  Terkait dengan jumlah prosentase wirausaha tersebut 



 

 
 

Mc Clelland (dalam Wijaya, 2008, h.94) berpendapat bahwa suatu 

negara akan maju jika terdapat entrepreneur sedikitnya sebanyak 2% 

dari jumlah penduduk namun kenyataannya baru 0,26 % yang 

melakukan wirausaha. Hal ini tentu saja dapat menghambat kemajuan 

suatu negara. Sayangnya tidak semua orang memiliki jiwa atau 

semangat untuk berwirausaha. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan 

agar masyarakat dapat memahami pentingnya wirausaha dan dapat 

mendapatkan pengarahan untuk mendirikan wirausaha dengan baik.  

Drucker (dalam Helmi dan Ifham, 2002 ,h.3) mengartikan 

kewirausahaan sebagai semangat, kemampuan, sikap dan perilaku 

individu dalam menangani usaha / kegiatan yang mengarah pada upaya, 

menerapkan cara kerja, teknologi dan produk dengan meningkatkan 

efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. Pendapat serupa 

diungkapkan oleh Suryana (2006, h.2) yaitu bahwa kemampuan kreatif 

dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumberdaya untuk 

menjadikan peluang menjadi sukses.  

Wirausaha (entrepreneur) adalah seseorang yang menciptakan 

bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian peluang demi 

mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi 

peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber daya yang 

diperlukan sehingga sumber daya tersebut dapat dikapitalisasikan 

(Zimmerer, 2008, h.4). Adanya keinginan atau minat seseorang untuk 

melakukan wirausaha dapat dilihat dari perilaku wirausaha itu sendiri. 



 

 
 

Perilaku wirausaha meliputi sikap percaya diri, berorientasi tugas dan 

hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi masa 

depan, kreatif dan inovatif.  

Dalam bidang psikologi, sifat kewirausahaan dikaitkan dengan 

perilaku diri yang lebih cenderung fokus dalam diri (dimana 

keberhasilan dicapai dari hasil kekuatan dan usaha diri, bukan karena 

faktor nasib). Hal ini termasuk sifat-sifat pribadi seperti tekun, rajin, 

inovatif dan kreatif serta semangat yang terus-menerus berkembang. 

Sukardi (dalam Setyorini, 2008, h.3) mengungkapkan bahwa perilaku 

kewirausahaan adalah perilaku berdagang yang didomonasi oleh 

motivasi yang kuat untuk berusaha, usaha untuk mendirikan atau 

mengembangkan usaha baru. 

Perilaku berwirausaha tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki 

saja. Tidak sedikit wanita turut serta dalam membantu perekonomian 

rumah tangganya dengan berwirausaha. Wanita memiliki potensi untuk 

melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan dan dapat 

membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, 

apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang maupun sektor. 

Dengan potensi tersebut wanita potensial berperan aktif dalam proses 

recovery ekonomi yang masih diselimuti permasalahan ini (Anonim, 

2006, h.137).  

Di Indonesia, peran wanita semakin penting dalam 

menggerakkan ekonomi. Arker (dalam Kompas, 2011, h.1)  

mengungkapkan bahwa sebanyak 40 % sampai 50 % bisnis di pasar-



 

 
 

pasar yang sedang berkembang dimiliki oleh kaum wanita. Hal ini 

menunjukkan bahwa wanita juga ikut berperan dalam membantu 

perekonomian keluarganya. Peran wanita tidak hanya sebagai ibu rumah 

tangga tetapi juga bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya. 

Lapangan pekerjaan yang sempit membuat ibu rumah tangga cenderung 

untuk memilih berwirausaha.  

Laporan Global Entrepreneurship Monitor 2008 (dalam Arinii, 

dkk, 2010, h.132) mengemukakan bahwa peran wanita wirausaha 

meningkat khususnya di negara berkembang dan kegiatan 

kewirausahaan juga sangat berkembang di negara berpendapatan sedang 

serta kecil. Di Indonesia sendiri telah berdiri Ikatan Wanita Pengusaha 

Indonesia (IWAPI) yang memiliki anggota sebanyak 3000 orang 

pengusaha perempuan dan 200 diantaranya membuka usaha di Jakarta.     

Peran wanita dalam dunia usaha tentu saja tidak lepas dari 

hambatan atau kendala dalam berwirausaha. Tidak dapat dipungkiri 

adanya peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wirausaha 

membuat wirausaha wanita harus membagi waktu antara keluarga dan 

pekerjaannya. Zimmerer (2008,h.18) mengungkapkan pemilik usaha 

sering menyadari bahwa peran mereka sebagai suami atau istri dan ayah 

atau ibu menjadi terabaikan akibat pendirian usaha. Kendala ini sering 

dialami oleh para wirausaha, namun kendala ini dapat diatasi dengan 

berbagai solusi misalnya, memilih tempat usaha yang dekat dengan 

rumah memudahkan untuk memantau keadaan rumah dan efisiensi 

waktu. Sifat wirausaha yang fleksibel membuat para wanita wirausaha 



 

 
 

dapat meluangkan waktu dengan keluarganya. Tentu saja hal ini disertai 

dengan profesionalisme dan tanggung jawab terhadap usahanya. 

 Kendala lain yang sering dialami oleh para wanita wirausaha 

adalah adanya bias gender. Zimmerer dan Scarborough (2008, h.27) 

lebih lanjut mengungkapkan bahwa meskipun telah diperjuangkan 

selama bertahun-tahun di badan legeslatif, perempuan tetap mengalami 

diskriminasi di tempat kerja. Dunia bisnis telah menjadi satu peluang 

bagi mereka untuk lebih terbuka untuk terjun dalam dunia bisnis. Dunia 

bisnis telah menjadi pelopor dalam menawarkan peluang di bidang 

ekonomi, baik pekerjaan maupun kewirausahaan pada perempuan. 

Bandura (1997) mengungkapkan bahwa adanya pengaruh gender dalam 

self efficacy. Penelitian dari Bandura menunjukkan bahwa wanita 

memiliki efikasi diri yang tinggi dalam mengelola perannya. Wanita 

yang memiliki peran selain sebagai ibu rumah tangga akan cenderung 

memiliki self efficacy yang tinggi dibandingkan dengan pria yang 

bekerja.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk 

berwirausaha. Suryana (2001,h.3) mengungkapkan faktor-faktor 

kewirausahaan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama yaitu faktor 

individu. Faktor individu yang memicu nilai kewirausahaan adalah 

pencapaian locus of control, toleransi, pengambilan risiko, nilai-nilai 

pribadi, pengalaman, usia, dan ketidakpuasan. Kemudian faktor 

lingkungan, faktor pemicu yang berasal dari lingkungan adalah peluang, 

model peran, aktivitas, pesaing, inkubator, sumber daya, dan kebijakan 



 

 
 

pemerintah. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor 

pemicu yang berasal dari lingkungan sosial meliputi asal keluarga 

(etnis), orang tua, dan jaringan kelompok yang sangat menentukan 

kewirausahaan. Aviram (dalam Gunawan, 2011,h.19) berpendapat 

bahwa faktor individu yang juga mempengaruhi perilaku kewirausahaan 

adalah self efficacy. 

 Self efficacy merupakan bagian dari kepribadian. Bandura 

(dalam Indarti & Rostianti, 2008, h.6) mendefinisikan efikasi diri 

sebagai kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Individu yang memiliki self efficacy 

tinggi dalam situasi tertentu akan menampilkan tingkah laku, motivasi 

dan afeksi yang berbeda dengan individu yang memiliki self efficacy 

yang rendah (Riyanti, 2006, 174). Perempuan yang memiliki self 

efficacy tinggi tentu saja tidak akan terpengaruh dengan adanya 

sterotipe dalam masyarakat karena ia memiliki keyakinan akan sukses 

dalam berwirausaha.  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada usaha kecil dan menengah 

yang berlokasi di Banyumanik Semarang. Berdasarkan observasi awal 

yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 27 Januari 2011 terdapat 

kurang lebih 90 UKM di sepanjang Jln. Ngesrep Timur. Dari jumlah 

wirausaha tersebut terdapat 20 wanita wirausaha. Berdasarkan 

wawancara awal pada empat wanita wirausaha yang ada di sana 

diperoleh hasil bahwa, awalnya mereka memiliki keyakinan akan 



 

 
 

usahanya, namun saat menjalankan usahanya terkadang terdapat 

keraguan akan kegagalan pada usaha mereka. 

 Para wanita wirausaha tersebut memulai usahanya dengan modal 

awal yang tidak begitu besar. Adanya  hambatan seperti kesulitan dalam 

pencarian dana membuat mereka sedikit ragu dalam mengembangkan 

usahanya. Selain itu adanya hambatan lain seperti adanya pesaing 

menyebabkan mereka mengalami keraguan akan keberlangsungan 

usaha, ketakutan untuk mengembangkan usaha karena takut akan risiko 

kerugian yang akan dihadapi. Perilaku wirausaha yang ada juga kurang, 

hal ini dapat dilihat dari kurangnya inovasi yang dilakukan oleh mereka 

sehingga terkadang pelanggan beralih ke tempat lain. Para wanita 

wirausaha tersebut juga terkadang masih ragu dalam mengambil 

keputusan. Mereka masih bingung dalam menentukan langkah apa yang 

harus dilakukan. Tidak jarang mereka meminta pendapat suami untuk 

mengambil suatu keputusan. Hal ini bertentangan dengan teori dari 

Bandura (1997) bahwa wanita yang memiliki peran selain sebagai ibu 

rumah tangga memiliki self efficacy atau keyakinan yang tinggi. Semua 

permasalahan tersebut lebih didominasi oleh ketidakpastian diri dalam 

menjalankan usahanya.  

Adanya faktor budaya juga mempengaruhi keyakinan mereka 

untuk menjalankan usahanya. Dalam suatu budaya terdapat nilai-nilai 

yang pada dasarnya merupakan inti dari budaya tersebut. Nilai dalam 

hal ini berkaitan dengan apa yang diyakini seseorang mengenai apa 

yang baik dan buruk, apa yang mereka pikir sebaiknya dilakukan atau 



 

 
 

tidak dilakukan, dan apa yang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

(Setyorini, 2007, h.8). Budaya Jawa masih mempercayai adanya 

“penglaris” yang dipercaya dapat memperlancar rejeki mereka dalam 

berdagang. Hal ini secara tidak langsung akan menambah keyakinan 

mereka untuk berusaha. Perilaku wirausaha yang muncul di dorong oleh 

keyakinan mereka yang merupakan salah satu bentuk dari feeling atau 

intuisi mereka untuk mendirikan usaha. Mereka memiliki feeling yang 

kuat untuk mendirikan usaha sehingga perilaku itu muncul. 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat besarnya pengaruh 

UKM terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Data dari 

BPS menunjukkan bahwa UKM memiliki kontribusi yang tinggi 

terhadap perekonomian sebanyak 59%.  Di sisi lain peran wanita dalam 

dunia usaha semakin meningkat oleh karena itu,  hal ini perlu ditinjau 

lebih dalam lagi.  

Adanya permasalahan di atas menimbulkan pertanyaan dalam 

diri peneliti apakah ada hubungan antara self efficacy dengan perilaku 

berwirausaha? Berdasarkan pada pertanyaan itu maka peneliti tertarik 

untuk menjawabnya dalam penelitian yang  berjudul ” perilaku 

wirausaha pada wanita wirausaha ditinjau dari self efficacy”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik ada 

tidaknya hubungan antara Self Efficacy dengan Perilaku Kewirausahaan 

pada wanita. 

 



 

 
 

C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

bidang ilmu Psikologi Industri dan Organisasi khususnya Psikologi 

Kewirausahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi para 

wanita wirausaha mengenai hubungan Self Efficacy dengan Perilaku 

Kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Kewirausahaan   

1. Pengertian Perilaku Kewirausahaan 

Perilaku menurut Chaplin (2006,h.53) adalah bagian dari satu 

pola reaksi, satu perbuatan atau aktivitas. Penelitian ini meneliti 

tentang perilaku kewirausahaan. Pengertian dari kewirausahaan 

khususnya usaha kecil (small business) menurut Pride, dkk (dalam 

Setyorini, 2006, h.165) adalah usaha yang dimiliki seseorang secara 

independent dan dijalankannya sendiri untuk mendapat keuntungan 

(profit) dan biasanya tidak dominan dalam bidangnya. Zimmerer 

(2008, h.36) menambahkan usaha kecil adalah perusahaan yang 

mempekerjakan kurang dari 100 orang.  

Sukardi (dalam Setyorini, 2008, h.3) mengungkapkan bahwa 

perilaku kewirausahaan adalah perilaku berdagang yang didominasi 

oleh motivasi yang kuat untuk berusaha, usaha untuk mendirikan 

atau mengembangkan usaha baru. Berwirausaha berarti memadukan 

perwatakan pribadi, keuangan dan sumber daya. Oleh karena itu, 

berwirausaha merupakan sebuah pekerjaan atau karir yang harus 

bersifat fleksibel dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil 

risiko, mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan 

untuk mencapai tujuan (Suryana, 2008, h.17).  



 

 
 

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian dari perilaku kewirausahaan yaitu bagian dari 

suatu pola reaksi seseorang dalam bentuk usaha mendirikan atau 

mengembangkan usaha baru yang didominasi oleh motivasi yang 

kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang 

dan jasa.  

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kewirausahaan  

Suryana (2009,h.62) mengungkapkan perilaku 

kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor-faktor internal meliputi hak kepemilikan (property right-

PR), kemampuan/ kompetensi (ability / competency), dan intensif 

(intencive-I), sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan 

(environment-E). Faktor internal yang juga mempengaruhi 

perilaku wirausaha salah satunya adalah kepribadian.  

Pola tingkah laku kewirausahaan tergambar dalam 

kepribadian. Aspek ini bisa diamati dari segi kreativitas, disiplin 

diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi risiko, memiliki 

dorongan dan kemauan kuat. Self efficacy merupakan salah satu 

bagian dari kepribadian yang dapat mempengaruhi perilaku 

wirausaha. Berdasarkan hasil penelitian Wijaya (2003) 

menunjukan hasil bahwa self efficacy memiliki pengaruh 

terhadap perilaku wirausaha. Chen, Greene, dan Crick (dalam 

Riyanti, 2008, h.174) juga menemukan hubungan yang positif 



 

 
 

antara entrepreneurial self efficacy dengan keinginan untuk 

menjadi wirausaha.   

Aviram (dalam Gunawan, h.19, 2011) mengemukakan lima 

faktor yang mempengaruhi kewirausahaan : 

a. Knowledge (pengetahuan), pengetahuan adalah basis untuk 

merubah dan memformat perilaku. Dengan pengetahuan 

yang cukup dapat mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu.  

b. Inclination to Enterpreneurship, faktor ini sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan, misalnya jika seseorang tidak 

tahu harus memulai bisnis dari mana, atau kapan memulai 

sesuatu usaha, seseorang akan cenderung mundur dalam 

berwirausaha. Inklinasi berwirausaha sangat penting karena 

faktor ini dapat meningkatkan kesadaran seseorang akan 

kesempatan berbisnis atau kemampuannya. 

c. Self Efficacy, keyakinan dan kepercayaan yang ada dalam 

diri seseorang akan kemampuan yang dimiliki untuk 

melakukansesuatu sehingga dapat membentuk perilaku yang 

sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

d. Achievement needs, kebutuhan akan pencapaian yang lebih 

baik. 

e. Propensity to Act, kecenderungan untuk bertindak 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wirausaha yaitu 



 

 
 

faktor internal meliputi : locus of control, self efficacy, 

pengambilan risiko dan faktor eksternal yaitu lingkungan.    

 

3. Karakteristik Perilaku Kewirausahaan 

Perilaku kewirausahaan diukur dengan mendasarkan pada 

karakteristik yang dimiliki oleh mereka yang terjun dalam dunia 

ini. Sukardi (dalam Setyorini, 2008, h.3) mengatakan bahwa 

perilaku kewirausahaan memiliki karakteristik : 

a. Sifat instrumental 

Selalu tanggap terhadap peluang atau kesempatan 

berusaha maupun yang berkaitan dengan perbaikan kinerja 

yang ditandai dengan sifat instrumental. 

b. Sifat prestatif 

Ada usaha untuk terus-menerus memperbaiki prestasi, 

mempergunakan umpan balik, menyenangi tantangan dan 

berupaya agar hasil kerjanya selalu lebih baik. Tingkah laku 

ini disebut tingkah laku prestatif yang didukung oleh sifat 

prestatif. 

 

 

c.  Sifat lues dalam bergaul 

Sifat lues bergaul yaitu dalam bentuk melakukan usaha-

usaha untuk memperluas jaringan sosialnya, membina 



 

 
 

kenalan, mencari kenalan dan berusaha menyesuaikan diri 

dalam segala kesempatan. 

d. Sifat kerja keras 

Selalu ada usaha untuk terlibat dalam situasi kerja, tidak 

mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai, seakan-akan 

memiliki tenaga untuk terlibat terus-menerus dalam kerja. 

Tingkah laku ini disebut dengan tingkah laku kerja keras. 

e. Sifat keyakinan diri 

Berusaha untuk selalu optimis bahwa usahanya akan 

memberikan hasil. Dalam aktualisasinya ia yakin dan jarang 

terlihat ragu-ragu. Tingkah laku ini ditandai dengan keyakinan 

diri. 

f.  Sifat pengambilan risiko 

Tidak mudah khawatir tentang situasi yang serba tidak 

pasti apakah usahanya bisa membuahkan hasil. Ada 

keberanian mengambil resiko dan mengantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan kegagalan. Tingkah laku ini 

merupakan pengambilan resiko yang diperhitungkan. 

 

 

g. Sifat swa kendali  

Sifat swa kendali yaitu benar-benar menentukan apa yang 

harus dilakukan dan bertanggung jawab pada dirinya. 

h. Sifat inovatif  



 

 
 

Ada usaha keras untuk mencari cara-cara baru guna 

memperbaiki kinerjanya. Keterbukaan pada gagasan, 

pandangan dan penemuan-penemuan baru yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerjanya. Tidak terfokus 

pada pola lama, tetapi berusaha mengembangkan ide-ide baru.  

i. Sifat mandiri 

Memiliki tanggung jawab pribadi. Keberhasilan dan 

kegagalan merupakan tanggung jawab pribadi. Oleh karena itu 

ada kesenangan karena dapat mengambil keputusan untuk 

bertindak dan tidak tergantung kepada orang lain. 

Pendapat serupa dikemukakan oleh Alma (2010, h.45) yang 

mengungkapkan bahwa karakteristik entrepreneur yaitu: 

a. Mereka memiliki disiplin tinggi. 

b. Selalu awas terhadap tujuan yang hendak dicapai.  

c. Selalu mendengarkan rasa intuisinya. 

d. Sopan pada orang lain. 

e. Mau belajar dari kesalahan  

f. Selalu mencari peluang baru 

g. Memiliki ambisi, berpikiran positif 

h. Senang menghadapi risiko dengan membuat perhitungan 

yang matang sebelumnya. 

Zimmerer dan Scarborough (2008, h.7) mengemukakan 

delapan karakteristik kewirausahaan sebagi berikut : 



 

 
 

a. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab 

atas usaha-usaha yang dilakukan. Seseorang yang memiliki 

tanggung jawab akan selalu mawas diri.   

b. Preference for moderate risk, yaitu lebih memilih risiko yang 

moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu 

rendah atau terlalu tinggi.  

c. Confidence in their ability to sucses, yaitu memiliki 

kepercayaan untuk memperoleh kesuksesan. 

d. Desire for immediate feedback, yaitu selalu menghendaki 

umpan balik dengan segera. 

e. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja 

keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan 

yang lebih baik.   

f. Future orientation, yaitu berorientasi serta memiliki 

perspektif wawasan jauh ke depan. 

g. Skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam 

mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai 

tambah. 

h. Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai 

prestasi dai pada uang. 

Peneliti akan mendasarkan penelitian ini pada karakteristik 

wirausaha yang diungkapkan oleh Sukardi. Hanya saja ada 

penyesuaian pada alat ukur tersebut, sehingga dari sembilan 

karakteristik tersebut hanya digunakan enam karakteristik 



 

 
 

perilaku kewirausahaan. Karakteristik yang akan diungkap yaitu, 

sifat prestatif, sifat luwes dalam bergaul, sifat kerja keras, sifat 

pengambilan risiko, sifat inovatif dan swa kendali. Hasil 

penelitian Setyorini (2007) tentang kewirausahaan pada 

mahasiswa multi etnis Unika Soegijapranta Semarang 

menemukan enam sifat dominan yaitu sifat prestatif, sifat 

keluwesan bergaul, sifat kerja keras, sifat pengambilan risiko, 

sifat inovatif dan swa kendali. Pemilihan dasar alat ukur ini juga 

disertai  dengan pertimbangan karakteristik subyek penelitian. 

4. Jenis-jenis Wirausaha 

Zimmer dan Scraborough (2008, h.27) membagi beberapa 

jenis-jenis wirausaha yaitu: 

a. Women Entrepreneur 

Banyaknya wanita yang terjun kedalam bidang bisnis. 

Alasan mereka menekuni bidang bisnis ini didorong oleh 

faktor-faktor antara lain ingin memperlihatkan kemampuan 

prestasinya, membantu ekonomi rumah tangga, frustasi 

terhadap pekerjaan sebelumnya dan sebagainya.  

b. Minority Entrepreneur 

Kaum minoritas terutama di negara kita Indonesia kurang 

memiliki kesempatan kerja di lapangan pemerintahan 

sebagaimana layaknya warga negara pada umumnya. Oleh 

sebab itu, mereka berusaha menekuni kegiatan bisnis dalam 

kehidupan sehari-hari. Demikian pula para perantau dari 



 

 
 

daerah tertentu yang menjadi kelompok minoritas dari suatu 

daerah, mereka juga bergiat mengembangkan bisnis. Kegiatan 

bisnis mereka ini makin lama makin maju dan  mereka 

membentuk minoritas di kota-kota tertentu. 

c. Immigrant Entrepreneur 

Pendatang baru yang memasuki suatu daerah biasanya 

sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh sebab itu, 

mereka lebih leluasa terjun dalam pekerjaan yang bersifat 

non formal yang dimulai dari berdagang kecil-kecilan sampai 

berkembang menjadi perdagangan tingkat menengah. 

d. Part Time Entrepreneurs 

Memulai bisnis dalam mengisi waktu lowong atau part 

time merupakan pintu gerbang untuk berkembang menjadi 

usaha besar. Bekerja part time tidak mengorbankan pekerjaan 

bidang lain misalnya seorang pegawai pada sebuah kantor 

mencoba mengembangkan hobinya untuk berdagang atau 

mengembangkan hobi yang menarik. Hobi ini akhirnya 

mendatangkan keuntungan yang lumayan. Ada kalanya orang 

ini beralih profesi dan berhenti menjadi pegawai beralih ke 

bisnis yang merupakan hobinya. 

e. Home-Based Entrepreneur 

Home based Entrepreneur yaitu ibu rumah tangga yang 

memulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga misalnya ibu-

ibu yang pandai membuat kue aneka masakan mengirim kue-



 

 
 

kue ke toko eceran di sekitar tempatnya. Akhirnya usaha 

makin lama makin maju. Usaha catrering sebagian besar 

dimulai dari ibu rumah tangga yang memiliki hobi memasak. 

Kemudian usaha catering ini berkembang melayani pesanan 

untuk pesta. 

f. Family-Owned Business 

Sebuah keluarga dapat membuka berbagai jenis dan 

cabang usaha. Mungkin saja usaha keluarga ini dimulai lebih 

dulu oleh bapak setelah usaha bapak maju dan cabang baru 

oleh ibu. Kedua perusahaan ini maju dan membuka beberapa 

cabang lain mungkin jenis usahanya berbeda atau lokasinya 

berbeda. Masing-masing usahanya ini bisa dikembangkan 

atau dipimpin oleh anak-anak mereka. Dalam keadaan 

sulitnya lapangan kerja pada saat ini maka kegiatan semacam 

ini perlu dikembangkan. 

g. Copreneur  

Copreneur are entrepreneurial coples who work 

together as co-owners of their busineses.  

Copreneur ini berbeda dengan usaha family yang 

disebut sebagai usaha Mom & Pop (Pop as “boss” and Mom 

as “subordinate”).Corporeneurs dibuat dengan cara 

menciptakan pembagian pekerjaan yang didasarkan atas 

keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli 



 

 
 

dibidang ini diangkat menjadi penangung jawab divisi-divisi 

tertentu dari bisnis yang sudah ada. 

 Dari beberapa jenis wirausaha di atas peneliti akan 

menggunakan jenis wirausaha women entrepreneur atau wanita 

wirausaha sesuai dengan subyek penelitian. 

5. Hubungan Perilaku dengan Sifat 

Penelitian ini mendasarkan pada karakteristik perilaku 

kewirausahaan dari Sukardi. Karakteristik yang akan diungkap 

adalah dalam bentuk sifat yaitu, sifat kerja keras, sifat prestatif, 

sifat lues dalam bergaul, sifat swa kendali, sifat inovasi, sifat 

pengambilan risiko. Allport (dalam Alwisol, 2008, h.220) 

mengungkapkan bahwa sifat atau trait itu sendiri disimpulkan dari 

terjadinya tingkah laku berulang yang mempunyai makna yang 

sama, mengikuti rentangan stimulus tertentu yang memiliki makna 

personal yang sama. 

Allport membedakan antara trait umum (common trait 

disebut juga nomothetic trait) dengan trait individual (individual 

traits disebut juga personal disposition atau morphological trais 

atau ideographic traits). Trait umum adalah sifat-sifat yang 

dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk 

membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. 

Sekelompok orang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibanding 

kelompok lain. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan 

evolusi dan pengaruh sosial. 



 

 
 

Trait individu atau disposisi pribadi memiliki tingkat 

generalitas yang berbeda-beda, ada yang mempengaruhi tingkah 

laku seseorang secara umum, ada pula yang mempengaruhi laku 

secara tertentu saja. Ada tiga tingkatan disposisi: 

a. Disposisi kardinal, sifat yang khas yang hanya dimiliki oleh 

sedikit orang, sifat yang sangat berperan dan mendominasi 

keseluruhan hidupnya. Disposisi kardinal sangat jelas, tidak 

dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah 

laku orang yang beberapa memilikinya dan kemudian dikenal 

dengan sifat khasnya itu. 

b. Disposisi  sentral, kecenderungan sifat yang menjadi ciri 

seseorang, yang menjadi titik pusat tingkah lakunya. Biasanya 

seseorang dideskripsikan memakai lima sampai sepuluh sifat 

utama yang dimiliki. 

c. Disposisi sekunder, adalah trait yang semakin tidak umum, 

dan kurang penting untuk menggambarkan kepribadian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan enam sifat dari 

karakteristik perilaku kewirausahaan dari Sukardi. Berdasarkan teori 

yang telah diungkap diatas, maka  dapat ditarik kesimpulan bahwa 

enam sifat dominan yaitu sifat prestatif, sifat kerja keras, sifat lues 

dalam bergaul, sifat pengambilan risiko, sifat inovasi dan sifat swa 

kendali lebih dominan untuk memunculkan perilaku kewirausahaan. 

Adanya enam sifat dominan tersebut merupakan disposisi kardinal 

pada seorang individu yang memiliki perilaku kewirausahaan. 



 

 
 

B. Self Efficacy 

1. Pengertian Self Efficacy 

Albert Bandura adalah pencetus teori self efficacy. 

Penghayatan akan keyakinan diri mengacu pada kepercayaan diri 

yang dipegang tentang diri untuk mengelola secara positif dan 

melaksanakan tugas-tugas dalam area spesifik kemudian secara 

efektif mengarah pada tujuan yang spesifik (Raharjani, 2010, h.17).  

Konsep self efficacy berhubungan dengan tugas yang spesifik 

atau program dan setiap orang memiliki self efficacy yang berbeda 

maka mengerjakan tugas dengan cara yang berbeda pula (Spector, 

2000, h.185). Gist dan Mitchell (dalam Ghufron, 2010, h.75) 

mengungkapkan bahwa efikasi diri dapat membawa pada perilaku 

yang berbeda di antara individu dengan kemampuan yang sama 

karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan 

masalah, dan kegigihan berusaha. Ghufron menambahkan efikasi 

diri tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki tetapi bekaitan 

dengan keyakinan individu mengenai hal yang dapat dilakukannya 

dengan kecakapan yang dimiliki.  

Dari pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

self efficacy adalah keyakinan dalam diri individu untuk mengelola 

diri secara positif dan melaksanakan tugas-tugas dalam area yang 

spesifik. Hal ini akan memberikan dampak pada perilaku untuk 

berusaha yang berbeda pada tiap individu dengan kemampuan yang 



 

 
 

sama, karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan 

masalah dan kegigihan berusaha. 

 

 

 

 

   

 

 

2. Aspek-aspek Self Efficacy 

Self Efficacy merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam keberhasilan suatu tugas. Aspek-aspek self efficacy 

menurut Bandura (1997, h.193) adalah sebagai berikut: 

a. Efficacy Expectance 

Efficacy Expectance merupakan suatu keyakinan bahwa 

seseorang akan berhasil dalam bertindak sesuai dengan hasil 

yang diharapkan dan secara tepat. Aspek ini merujuk pada 

harapan seseorang berkaitan dengan kesanggupan menyadari 

suatu perilaku yang dikehendaki. Hal ini lebih condong pada 

keputusan yang akan dilakukan seseorang dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Oleh karena itu efficacy expentance  dapat 

diarahkan sebagai harapan untuk dapat membentuk perilaku 

secara tepat.  

b. Outcome Expectance 



 

 
 

Outcome expectance yaitu keyakinan mengenai 

kemungkinan bahwa suatu tindakan akan menyebabkan akibat 

tertentu dan akan memberikan hasil akhir atau konsekuensi 

tertentu (harapan mengenai keefektifan arti perilaku tertentu 

dalam memproduksi hasil-hasil tersebut). Dikatakan pula 

bahwa  outcome expectance merupakan suatu perkiraan bahwa 

tingkahlaku tertentu akan menyebabkan akibat tertentu. Hal ini 

berkaitan dalam harapan apakah perilaku khusus akan 

mengarah pada konsekuensi khusus. Oleh karena itu, outcome 

expectance dapat diartikan sebagai harapan akan kemungkinan 

hasil dari perilaku.  

c. Outcome Value 

Outcome value yaitu nilai yang mempunyai arti dalam 

konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi bila suatu perilaku 

dilakukan oleh individu. Dalam hal ini meliputi pentingnya 

hasil dan tujuan yang akan dicapai dan konsekuensi bila 

perilaku dilakukan. Dikatakan pula bahwa outcome value 

merupakan nilai subjektif yang ditempatkan pada sekumpulan 

hasil akhir tertentu (pentingnya hasil, konsekuensi, atau tujuan 

tertentu). Oleh karena itu, outcome value dapat diartikan 

sebagai nilai hasil dari perialaku.  

Menurut Corsini (1994, h.369) ada empat aspek yang 

dijadikan pertimbangan seseorang untuk membentuk suatu 

perilaku individu, dalam hal ini berkaitan dengan self efficacy.  



 

 
 

Aspek-aspek self efficacy terdiri dari kognitif, motivasi, afeksi dan 

seleksi. 

a. Kognisi 

Kognisi yaitu kemampuan seseorang memikirkan cara-

cara yang digunakan dan merancang tindakan yang akan 

diambil untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

b. Motivasi 

Motivasi yaitu kemampuan seseorang memotivasi diri 

melalui pikirannya untuk melakukan tindakan tertentu, 

mengambil keputusan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi seseorang tumbuh dari pemikiran yang optimis dari 

dalam dirinya untuk mewujudkan tindakan yang diharapkan. 

Tiap orang berusaha memotivasi dirinya dengan menetapkan 

keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, mengantisipasi 

pikiran sebagai latihan untuk mencapai tujuan dan 

merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan. Motivasi 

dalam self-efficacy dapat digunakan untuk memprediksi 

kesuksesan dan kegagalan. 

c. Afeksi 

Afeksi yaitu kemampuan untuk mengatasi perasaan emosi 

yang ditimbulkan pada diri sendiri untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan. Afeksi berperan pada pengaturan diri 

seseorang terhadap pengaruh emosi. Afeksi terjadi secara 



 

 
 

alami dalam diri seseorang dan berperan dalam menentukan 

intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan dalam 

mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang 

menghalangi pola pikir yang benar untuk mencapai tujuan. 

 

 

d. Seleksi  

Kemampuan untuk menyeleksi tingkah laku dan 

lingkungan yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan. Seleksi tingkah laku mempengaruhi 

perkembangan personal. Asumsi yang timbul pada aspek ini 

yaitu ketidakmampuan orang dalam melakukan seleksi tingkah 

laku membuat orang tidak percaya diri, bingung dan mudah 

menyerah ketika menghadapi sesuatu yang sulit. 

Dari pendapat para ahli di atas peneliti akan mendasarkan 

penelitian pada aspek self efficacy dari Corsini yaitu kognisi, 

afeksi, motivasi dan seleksi. Peneliti akan menggunakan aspek 

tersebut karena dapat mengungkap seluruh aspek dari self efficacy. 

 

C. Hubungan Self Efficacy dengan Perilaku Kewirausahaan 

Perilaku kewirausahaan merupakan salah satu bentuk perilaku 

seseorang untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha. Adanya 

perilaku wirausaha yang muncul di masyarakat tentu saja disertai 

dengan pertimbangan yang matang, karena dunia usaha memiliki 



 

 
 

banyak risiko. Dunia usaha merupakan sesuatu yang masih bersifat 

belum pasti. Wirausaha yang tidak dapat memahami peluang dan 

mengatur usahanya dengan baik kemungkinan akan memperoleh 

kerugian. Ketidakpastian dalam dunia usaha menyebabkan beberapa 

wirausaha terkadang sulit untuk mengembangkan atau sekedar 

bertahan dalam menjalankan usahanya.   

Dalam dunia usaha yang penuh tantangan dan kompetitif ini 

menuntut seorang wirausaha agar menjadi pribadi yang tangguh.  Ada 

banyak sifat atau karakteristik yang harus dimiliki oleh wirausaha agar 

usahanya dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah memiliki 

keyakinan yang tinggi. Pervin (dalam Riyanti, 2006, h.174) 

mengungkapkan self efficacy penting karena memiliki pengaruh 

terhadap motivasi, tingkah laku, dan afeksi seseorang. Keyakinannya 

secara tidak langsung berhubungan dengan usahanya. Orang yang 

memiliki self efficacy tinggi cenderung akan mengembangkan 

usahanya untuk sukses. Individu yang memiliki kemampuan yang 

tinggi didapat dari pengalaman sukses sebelumnya (Spector, 2000, 

h.186). Alma (2010, h.80) mengungkapkan seseorang yang produktif 

adalah orang yang memiliki sikap percaya diri, kapabilitas, self esteem 

tinggi. Self esteem is more comprehensive psychological traits which 

fundamnental to productive personality in general (Rosenberg). 

Pada kenyataanya tidak selamanya seseorang memiliki self 

efficacy yang tinggi. Ada kondisi dimana seseorang merasa tidak yakin 

akan sesuatu yang sedang dijalaninya. Begitu juga halnya dengan 



 

 
 

wirausaha, dalam menjalankan usahanya terkadang beberapa 

wirausaha mengalami keraguan. Adanya hambatan seperti dana, 

pesaing, dan beberapa faktor lainnya membuat mereka tekadang tidak 

yakin untuk mengembangkan usahanya. Kurangnya pengalaman dalam 

dunia usaha membuat mereka terkadang tidak yakin akan usahanya. 

Alma (2010, h.46) mengungkapkan salah satu penyebab kegagalan 

dalam dunia bisnis adalah kurangnya pengalaman dalam industri. Oleh 

karena itu keyakinan akan usaha penting dalam menunjang perilaku 

wirausahanya.  

Dari sisi kognisi orang yang memiliki pengetahuan yang luas dan 

memahami bahwa kemampuan seseorang tidak bersifat tetap dan dapat 

dikembangkan cenderung akan memiliki keyakinan yang tinggi dan 

terus mengembangkan usahanya. Selain itu, orang yang memiliki 

motivasi yang tinggi untuk melakukan usaha, saat dihadapkan dengan 

kegagalan akan menyikapi kegagalan tersebut sebagai pengalaman dan 

memotivasi dirinya untuk tetap berusaha. 

Adanya keyakinan akan usaha pada wirausaha tidak hanya 

berpengaruh terhadap diri wirausaha itu sendiri tetapi juga 

berpengaruh terhadap konsumen. Para wirausaha harus mampu 

meyakinkan konsumen akan produknya. Menurut penelitian dari 

Feinberg dan Kennedy  (2008, h.1) self efficacy pada wirausaha dapat 

membuat pelanggan akan merasa nyaman dan percaya terhadap barang 

atau jasa yang ditawarkan. Feinberg dan Kennedy juga meneliti 

pengaruh self efficacy terhadap job perfomance (perilaku kerja) 



 

 
 

beberapa pramuniaga. Hasilnya juga menunjukkan bahwa self efficacy 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kerja. Dapat 

dilihat bahwa kepribadian secara spesifik dapat mempengaruhi 

adaptasi seseorang dalam dunia usaha. Organisasi dan individual 

learning dapat memberikan pengaruh positif bagi usahanya, jadi secara 

tidak langsung adanya proses perkembangan positif pada diri 

wirausaha akan menguntungkan bagi usaha yang didirikannya.  

Adanya penjelasan diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan 

antara self efficacy dengan perilaku wirausaha. Hubungan antara self 

efficacy dengan perilaku kewirausahaan merupakan hubungan yang 

positif, dimana semikin tinggi self efficacy maka perilaku wirausaha 

juga akan tinggi. Sebaliknya semakin rendah self efficacy maka 

semakin rendah perilaku wirausahanya. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara self efficacy 

dengan perilaku kewirausahaan. Semakin tinggi self efficacy maka 

semakin tinggi perilaku wirausaha. Demikian pula sebaliknya, semakin 

rendah self efficacy maka semakin rendah perilaku wirausaha. 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode adalah prosedur atau tata cara baku, standar yang digunakan 

untuk memenuhi kriteria ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan 

dalam meneliti untuk mendapatkan data penelitian. Terdapat dua 

metode pokok yang digunakan yaitu kuantitatif dan metode kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu 

pengambilan keputusan, interpretasi data dan kesimpulan berdasarkan  

angka-angka yang diperoleh dari hasil analisis data statistik (Priyanto, 

2000, h.29). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Adanya identifikasi variabel penelitian perlu dilakukan sebelum 

pengambilan data. Identifikasi variabel pada penelitian ini dilakukan 

agar pengumpulan data sesuai dengan variabel yang akan diteliti. 

Variabel penelitian tersebut yaitu: 

1. Variabel Tergantung : Perilaku Kewirausahaan 

2. Variabel Bebas          : Self Efficacy 

 

C. Definisi Operasional 

1. Perilaku Kewirausahaan 



 

 
 

Perilaku kewirausahaan adalah bagian dari suatu pola reaksi 

seseorang dalam bentuk usaha mendirikan atau mengembangkan 

usaha baru yang didominasi oleh motivasi yang kuat untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang atau jasa. 

Pengukuran skala perilaku kewirausahaan mendasarkan skala 

dengan teori dari Sukardi yang telah diteliti kembali oleh Setyorini 

(2007). Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek maka semakin 

tinggi perilaku kewirausahaan yang dimiliki subyek. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang dimiliki subyek maka semakin rendah 

pula perilaku kewirausahaan yang dimiliki subyek. 

2. Self efficacy  

Self efficacy adalah keyakinan dalam diri individu untuk 

mengelola diri secara positif dan melaksanakan tugas-tugas dalam 

area yang spesifik. Hal ini akan memberikan dampak pada perilaku 

untuk berusaha yang berbeda pada tiap individu dengan kemampuan 

yang sama, karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, 

pengatasan masalah dan kegigihan berusaha. 

Pengukuran self efficacy pada penelitian ini menggunakan 

skala self efficacy yang mendasarkan pada aspek self efficacy dari 

Corsini yaitu kognitif, motivasi, afeksi dan seleksi. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh subyek maka mengindikasikan adanya self 

efficacy yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 



 

 
 

diperoleh mengindikasikan kurangnya self efficacy yang dimiliki 

oleh subyek. 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan luas daerah yang harus diteliti. Dalam metode 

penelitian dikenal dengan populasi dan sampel. Populasi merupakan 

sejumlah individu yang paling sedikit memiliki sifat atau ciri yang 

hampir sama (Hadi, 2001, h.70). 

Adapun ciri-ciri populasi dalam penelitian ini yaitu: 

a. Wanita wirausaha. Wanita wirausaha adalah wanita yang 

memiliki dan mengelola suatu usaha baik itu perdagangan 

maupun menyediakan jasa. Seorang wanita wirausaha 

menghasilkan keuntungan bagi dirinya atau  orang lain yang 

dipekerjakannya (Zimmerer & Schorborugh, 2002, h.18)  

b. Memiliki usaha yang berada di wilayah Kecamatan Banyumanik 

Semarang.  

c. Jenis wirausaha yang akan diteliti adalah bentuk usaha usaha 

kecil dan menengah (UKM). Peneliti akan menggunakan definisi 

usaha kecil sesuai dengan Negara Indonesia sebagaimana 

tergambar dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 pasal 5 

yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah:  



 

 
 

i. Usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai atau berafiliasi baik langsung ataupun tidak 

langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. 

ii. Berbentuk usaha perseorangan, tidak berbadan hukum 

termasuk koperasi.  

iii. Kriteria usaha beromset bersih Rp 1 Juta sampai dengan 

Rp 1 Miliar per tahun (dalam Arinii, 2010, h.135) 

d. Memiliki pengalaman usaha minimal 5 tahun. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Arikunto (2002, h.109) mengatakan, sampel merupakan 

bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

populasi, yang dipilih sebagai subyek penelitian. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Incidental 

Sampling yaitu penelitian sekelompok subyek dengan secara 

kebetulan, dimana subyek yang sesuai dengan ciri-ciri populasi baru 

dapat mengisi skala yang telah dibagikan (Hadi, 2001, h.75). 

Peneliti menggunakan teknik ini dengan pertimbangan kondisi 

subyek yang sulit untuk ditemui dan bersedia menjadi subyek 

penelitian.   

 

E. Metode Pengumpulan Data 



 

 
 

Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan variabel-variabel yang 

akan diteliti, maka digunakan skala sebagai metode pengumpulan data. 

Pada skala psikologis pertanyaan yang diberikan berupa stimulus yang 

tertuju dalam indikator perilaku guna memancing jawaban yang 

merupakan refleksi dari keadaan subyek yang biasanya tidak disadari 

(Azwar, 2004, h.5). Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala perilaku kewirausahaan dan skala self efficacy. 

1. Skala Perilaku Wirausaha 

Skala perilaku kewirausahaan disusun akan diukur 

menggunakan skala perilaku kewirausahaan berdasarkan enam 

karakteristik perilaku kewirausahaan dari Sukardi yang telah diteliti 

kembali oleh Setyorini. Hasil penelitian dari Setyorini (2007) pada 

mahasiswa multi etnis di UNIKA Semarang menemukan enam sifat 

yang dominan. Enam sifat tersebut yaitu sifat prestatif, sifat kerja 

keras, sifat pengambilan risiko, sifat lues dalam bergaul, sifat 

inovatif, sifat swa kendali. Keenam sifat inilah yang akan digunakan 

peneliti untuk mengukur skala perilaku kewirausahaan.  

 Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek maka semakin 

tinggi pula perilaku kewirausahaan yang dimiliki subyek. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh subyek maka semakin rendah 

pula perilaku kewirausahaan yang dimiliki subyek. 

j. Sifat prestatif 

Ada usaha untuk terus-menerus memperbaiki prestasi, 

mempergunakan umpan balik, menyenangi tantangan dan 



 

 
 

berupaya agar hasil kerjanya selalu lebih baik. Tingkah laku ini 

disebut tingkah laku prestatif yang didukung oleh sifat prestatif. 

k.  Sifat lues dalam bergaul 

Sifat lues dalam bergaul yaitu dalam bentuk melakukan 

usaha-usaha untuk memperluas jaringan sosialnya, membina 

kenalan, mencari kenalan dan berusaha menyesuaikan diri dalam 

segala kesempatan. 

l. Sifat kerja keras 

Selalu ada usaha untuk terlibat dalam situasi kerja, tidak 

mudah menyerah sebelum pekerjaan selesai, seakan-akan memiliki 

tenaga untuk terlibat terus-menerus dalam kerja. Tingkah laku ini 

disebut dengan tingkah laku kerja keras. 

m.  Sifat pengambilan risiko 

Tidak mudah khawatir tentang situasi yang serba tidak 

pasti apakah usahanya bisa membuahkan hasil. Ada keberanian 

mengambil resiko dan mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan kegagalan. Tingkah laku ini merupakan 

pengambilan resiko yang diperhitungkan. 

n. Sifat inovatif  

Ada usaha keras untuk mencari cara-cara baru guna 

memperbaiki kinerjanya. Keterbukaan pada gagasan, pandangan 

dan penemuan-penemuan baru yang dapat dimanfaatkan untuk 



 

 
 

meningkatkan kinerjanya. Tidak terfokus pada pola lama, tetapi 

berusaha mengembangkan ide-ide baru. 

o. Sifat swa kendali  

Sifat swa kendali yaitu benar-benar menentukan apa yang 

harus dilakukan dan bertanggung jawab pada dirinya. 

Proses penghitungan skala perilaku kewirausahaan ini dapat 

dilihat pada keterangan (*) 

 

 

 

                                                     Tabel 1 

                           Blue Print Skala Perilaku Kewirausahaan 

Karakteristik  Favorabel Unfavorabel Jumlah  
Sifat prestatif 2 2 4 
Sifat keluesan 
dalam  
bergaul 

2 2 4 

Sifat 
kerjakeras 

2 2 4 

Sifat 
pengambilan 
risiko 

2 2 4 

Sifat inovatif 2 2 4 
Sifat swa 
kendali 

2 2 4 

Jumlah  16 16 24 
 

2. Skala self efficacy 



 

 
 

Skala self efficacy disusun berdasarkan dimensi self efficacy 

yang diungkapkan oleh Corsini yaitu: 

a. Kognitif 

Kognitif yaitu kemampuan seseorang memikirkan cara-cara 

yang digunakan dan merancang tindakan yang akan diambil 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

 

b. Motivasi  

Motivasi yaitu kemampuan seseorang memotivasi diri 

melalui pikirannya untuk melakukan tindakan tertentu, 

mengambil keputusan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Motivasi seseorang tumbuh dari pemikiran yang optimis dari 

dalam dirinya untuk mewujudkan tindakan yang diharapkan. 

Tiap orang berusaha memotivasi dirinya dengan menetapkan 

keyakinan pada tindakan yang akan dilakukan, mengantisipasi 

pikiran sebagai latihan untuk mencapai tujuan dan 

merencanakan tindakan yang akan dilaksanakan. Motivasi 

dalam self-efficacy dapat digunakan untuk memprediksi 

kesuksesan dan kegagalan. 

c. Afeksi 

Afeksi yaitu kemampuan untuk mengatasi perasaan emosi 

yang ditimbulkan pada diri sendiri untuk mencapai tujuan yang 



 

 
 

diharapkan. Afeksi berperan pada pengaturan diri sesorang 

terhadap pengaruh emosi. Afeksi terjadi secara alami dalam diri 

seseorang dan berperan dalam menentukan intensitas 

pengalaman emosional. Afeksi ditujukan dalam mengontrol 

kecemasan dan perasaan depresif yang menghalangi pola pikir 

yang benar untuk mencapai tujuan. 

 

d. Seleksi 

Kemampuan untuk menyeleksi tingkah laku dan lingkungan 

yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Seleksi tingkah laku mempengaruhi perkembangan personal. 

Asumsi yang timbul pada aspek ini yaitu ketidakmampuan 

orang dalam melakukan seleksi tingkah laku membuat orang 

tidak percaya diri, bingung dan mudah menyerah ketika 

menghadapi sesuatu yang sulit. 

Proses penghitungan skala self efficacy ini sama dengan proses 

penghitungan yang akan digunakan pada skala perilaku kewirausahaan.  

Proses penghitungan dapat dilihat pada keterangan (*). 

Keterangan (*) : Skala ini terdiri dari item favorabel dan unfavorabel, 

tiap item disajikan empat pilihan jawaban. Pada item favorabel skor 

tertinggi terletak pada pilihan SS (Sangat Sesuai) mendapat skor 4, S 

(Sesuai) mendapat skor 3, TS (Tidak Sesuai) mendapat skor 2 dan STS 

(Sangat Tidak Sesuai) mendapat skor 1. Sebaliknya, item unfavorabel 

skor tertinggi terdapat pada pilihan jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) 



 

 
 

mendapat skor 4, TS (Tidak Sesuai) mendapat skor 3, S (Sesuai) 

mendapat skor 2, dan SS (Sangat Sesuai) mendapat skor 1. 

 

 

                                                               Tabel 2 

               Blue Print Skala Self Efficacy 

Dimensi  Favorabel Unfavorabel Jumlah  
Kognitif 3 3 6 

Motivasi  3 3 6 
Afeksi  3 3 6 
Seleksi  3 3 6 
Jumlah  16 16 24 

 

F. Uji Coba Skala 

1. Validitas Skala 

Azwar (2004, h.7) validitas dalam pengertian yang paling 

umum, adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam menjalankan 

fungsi ukurnya. Artinya, sejauhmana skala itu mampu mengukur 

atribut yang dirancang untuk mengukurnya. Skala yang hanya 

mampu mengungkap sebagian dari atribut yang seharusnya atau 

justru mengukur atribut lain. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi  

product-moment dari Karl Pearson. Selanjutnya korelasi yang 

diperoleh masih harus dikoreksi karena adanya overestimasi atau 

kelebihan bobot yang disebabkan skor item ikut menjadi skor total. 

Hasil perhitungan tersebut dikoreksi dengan rumus korelasi part 



 

 
 

whole. Perhitungan uji validitas alat ukur, peneliti menggunakan 

bantuan program komputer SPSS versi 13 for Windows.   

2. Reliabilitas 

 Azwar (2004, h.83-87) mengungkapkan bahwa reliabilitas 

mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam penelitian ini,  

reliabilitas skala di ukur menggunakan koefisien relabilitas alpha. 

Data untuk menghitung koefisien reliabilitas alpha diperoleh lewat 

penyajian satu bentuk skala yang dikenakan hanya satu kali saja 

pada kelompok responden (single trial administration) yang 

menyajikan satu skala hanya satu kali, maka problem yang mungkin 

timbul pada pendekatan reliabilitas tes-ulang dapat dihindari. 

Skala yang akan diestimasi reliabilitasnya dibelah menjadi dua 

atau tiga bagian, sehingga setiap belahan berisi item-item dalam 

jumlah yang sama banyak. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Product Moment. Pada penelitian ini menguji korelasi antara dua 

variabel, yaitu variabel bebas (self efficacy) dan variabel tergantung 

(perilaku kewirausahaan).  

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 
LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banyumanik Semarang 

dengan tujuan untuk mengetahui secara empirik tentang hubungan self 

efficacy dengan perilaku kewirausahaan pada wanita wirausaha yang 

ada di Kecamatan Banyumanik Semarang.  

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu dari enam belas 

Kecamatan yang ada di Pemerintah Kota Semarang. Kecamatan 

Banyumanik diresmikan pada tanggal 17 April 1993 oleh Gubernur 

Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No.5 

Tahun 1992 yaitu tentang penataan wilayah di Kota Semarang. 

Wilayah Kecamatan Banyumanik berada di wilayah paling 

selatan dari Pusat Pemerintahan Kota Semarang dengan topografi yang 

berbukit-bukit. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Banyumanik 

yaitu : sebelah utara yaitu Kecamatan Andisari dan Gajah mungkur, 

sebelah timur yaitu Kecamatan Tembalang, sebelah selatan yaitu 

Kabupaten Semarang, dan sebelah barat yaitu Kecamatan Gunungpati. 

 Kecamatan Banyumanik terdiri dari 11 Kelurahan yaitu : 

Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Padangsari, 

Banyumanik, Srondol Wetan, Srondol Kulon, Sumurboto, Ngesrep dan 

Tinjomoyo. Luas wilayah Kecamatan Banyumanik 2.860,055 Ha 

meliputi 118 RW dan 777 RT dengan jumlah penduduk 125.909 jiwa. 

Penduduk Banyumanik memiliki mata pencaharian yang bermacam-



 

 
 

macam. Data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3 

Data Jumlah Penduduk Banyumanik Berdasarkan Mata 
Pencaharian 

 
No . Keterangan Jumlah (jiwa) 
1.  Petani  2250 
2. Pensiunan  2595 
3. Pengarajin/Home Industri 1421 
4. Buruh Industi 15.663 
5. Buruh Bangunan 8070 
6. Pedagang  4050 
7. Pengangkutan  1547 
8. PNS/TNI 11.670 
9. Pengusaha  1109 

      
 

Wirausaha yang ada di Kecamatan Banyumanik Semarang terdiri 

dari berbagai macam jenis wirausaha. Rata-rata wirausaha yang ada di 

Kecamatan Banyumanik Semarang lebih didominasi oleh usaha jenis 

makanan walaupun masih banyak jenis usaha lainnya seperti laundry, 

butique, salon dan lain sebagainya. Rata-rata dari mereka telah tamat 

SMA dan beberapa ada yang melanjutkan kuliahnya. Selain itu 

berdasarkan hasil survey dari penelti rata-rata usaha yang mereka 

dirikan adalah milik mereka sendiri, namun ada beberapa diantaranya 

adalah usaha bagi hasil. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari 

usaha tersebut diserahkan oleh pemilik toko. 

Pemilihan kancah penelitian di Kecamatan Banyumanik 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 



 

 
 

1. Peneliti telah mengetahui dan memahami lokasi tersebut, sehingga 

lebih mudah untuk melakukan penelitian. 

2. Berdasarkan survey awal terdapat permasalahan mengenai 

keyakinan (self efficacy) pada wirausaha wanita yang ada disana. 

3. Belum pernah dilakukan penelitian mengenai wanita wirausaha 

sebelumnya. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

persiapan alat ukur, perijinan penelitian yang masing-masing akan 

dibahas sebagai berikut: 

1. Penyusunan alat ukur  

Penelitian ini akan menggunakan skala sebagai alat 

pengumpulan data. Penyusunan skala penelitian ditentukan 

berdasarkan aspek-aspek dari variabel yang telah dikemukakan 

dalam teori. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala 

perilaku kewirausahaan dan skala self efficacy. Penyajian skala 

adalah dalam bentuk tertutup yaitu subyek diwajibkan memilih satu 

jawaban dari beberapa alternatif pilihan yang telah disediakan. 

a. Skala Perilaku Kewirausahaan 

Skala perilaku kewirausahaan ini terdiri dari 24 item 

dengan item yang berbentuk  favourable dan unfavourable. Dari 

24 item tersebut terdapat 12 item favourable dan 12 item 

unfavourable. Setiap item memiliki empat kemungkinan 



 

 
 

jawaban yaitu “Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS)”. Sebaran nomor item dan 

jumlah item untuk tiap-tiap karakteristik perilaku 

kewirausahaan dapat dilihat pada tabel 4. 

                                              Tabel 4 
                Sebaran item skala perilaku kewirausahaan 
Karakteristik  
kewirausahaan 

Favourable  Unfavourable Total 

Sifat Prestatif 1,5 8,11 4 
Sifat keluesan 
dalam bergaul 

2,4 10,17 4 

Sifat kerja keras 3,6 14,21 4 
Sifat pengambilan 
risiko 

7,12 15,9 4 

Sifat inovatif 13,20 16,23 4 
Sifat swa kendali 24,19 18,22 4 
TOTAL 16 16 24 

 
 
 
 
 
 

b. Skala Self Efficacy 

Skala yang kedua yaitu skala self efficacy yang digunakan 

untuk mengukur self efficacy dari wanita wirausaha. Skala 

self efficacy ini terdiri dari 24 item dengan item yang 

berbentuk favourable dan unfavourable. Dari 24 item 

tersebut terdapat 12 item favourabel dan 12 item 

unfavourabel dengan pilihan empat pilihan pernyataan yaitu 

“Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan 

Sangat Tidak Sesuai (STS)”. Sebaran nomor dan jumlah item 



 

 
 

masing-masing aspek dari self efficacy dapat dilihat pada 

tabel 5.  

 

                                    Table 5 
                  Sebaran item skala self efficacy 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Permohonan Ijin Penelitian  

Peneliti terlebih dahulu memohon ijin penelitian pada 

beberapa pihak yang terkait. Permohonan ijin diawali dengan 

mengajukan surat permohonan ijin penelitian pada Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

bahwa peneliti benar-benar mahasiswa fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang yang akan 

melakukan penelitian untuk menyusun tugas akhir atau skripsi. 

Selanjutnya Dekan Fakultas Soegijapranata memohon ijin 

dengan surat Nomor 861/B.7.3/FP/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 

pada Badan KESBANGPOL dan LINMAS dengan tembusan 

Kecamatan Banyumanik Semarang. Selanjutnya Ka. 

KESBANGPOL dan LINMAS menjawab ijin penelitian dengan 

memberikan surat ijin penelitian dengan surat Nomor 

070/962/VI/2011 pada tanggal 20 Juni 2011. Peneliti 

berkoordinasi dengan dengan Ka. KESBANGPOL dan LINMAS 

Aspek self 
efficacy 

Favorable Unfavorable  Total

Kognitif  2,8,11 5,10,7 6 
Motivasi  3,9,6 4,19,15 6 
Afeksi 1,18,12 14,20,22 6 
Seleksi  13,16,23 17,21,24 6 
TOTAL 12 12 24 



 

 
 

untuk menetapkan waktu pelaksanaan penelitian. Surat tersebut 

kemudian diserahkan kepada Wakil Camat Banyumanik sebagai 

syarat untuk ijin penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian    

Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 

2011 sampai dengan 5 Juli 2011 dengan mencari responden sesuai 

dengan kriteria subyek peneltian. Penelitian ini dilakukan di area 

Kecamatan Banyumanik Semarang, peneliti menggunakan batas-batas 

wilayah sesuai dengan data yang diperoleh dari Kecamatan Banyumanik 

Semarang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik 

incidental sampling yaitu pengambilan subyek penelitian secara 

kebetulan yang sesuai dengan ciri-ciri subyek penelitian. Peneliti 

menentukan responden penelitian sesuai dengan kriteria populasi yaitu : 

wanita yang mendirikan usaha di wilayah Kecamatan Banyumanik dan 

telah mendirikan usaha selama lima tahun. Penelitian ini menggunakan 

Try out terpakai karena jumlah responden yang terbatas dan sedikit yang 

bisa meluangkan waktu untuk mengisi angket penelitian. 

Dalam pelaksanaan penelitian, pembagian skala dilakukan satu 

demi satu secara langsung kepada responden penelitian. Sebelum skala 

diberikan peneliti menyakan terlebih dahulu kesanggupan dan kesediaan 

untuk meluangkan waktunya guna membantu peneliti dalam melakukan 

penelitian untuk keperluan skripsi. Beberapa dari mereka ada yang 

keberatan dan ada yang sedang sibuk melayani pelanggan sehingga 



 

 
 

beberapa angket ada yang diambil keesokan harinya agar responden 

memiliki waktu yang cukup untuk mengisi angket dan tidak terburu-

buru saat mengisi angket tersebut. Namun hal ini memiliki kelemahan 

yaitu peneliti tidak dapat mengontrol beberapa subyek untuk mengisi 

skala sehingga beberapa pernyataan ada yang tidak terisi. 

Penelitian ini menggunakan dua skala yang terdiri dari skala Self 

Efficacy dan skala Perilaku Kewirausahaan. Responden tidak diminta 

untuk menyebutkan namanya, namun skala dilengkapi dengan 

pertanyaan mengenai identitas responden yaitu jenis kelamin serta lama 

usaha yang telah didirikan. 

Jumlah keseluruhan skala yang dibagikan oleh peneliti adalah 60 

eksemplar, namun hanya 53 eksemplar yang kembali dan telah 

memenuhi syarat untuk diskoring. Selanjutnya skala yang terkumpul 

diskoring dan ditabulasi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan 

software SPSS 13 for Windows.  Pada penelitian ini data untuk di uji 

coba alat ukur sekaligus juga digunakan sebagai data penelitian. 

 

D. Uji Coba Skala Penelitian  

Uji validitas alat ukur (skala Perilaku Kewirausahaan dan Self 

Efficacy) menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson, 

dimana hasil yang diperoleh kemudian dikoreksi dengan menggunakan 

partwhole. Reliabilitas alat ukur diuji dengan menggunakan komputasi 

koefisien Alfa Cronbach. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada 

lampiran C.         



 

 
 

1. Skala Perilaku Kewirausahaan 

Pada skala perilaku kewirausahaan, dari 24 item terdapat 9 

item yang gugur dan 15 item yang valid. Item-item yang gugur yaitu 

8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21 dengan koefisien validitas skala 

perilaku wirausaha berkisar antara 0,348 sampai dengan 0,731. Uji 

reliabilitas diperoleh koefisien alpha sebesar 0,896 yang berarti 

skala ini memiliki reliabilitas yang tinggi dalam mengukur perilaku 

wirausaha. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Rincian  jumlah item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 

6.   

                                    Tabel 6 
                         Item valid dan gugur 

                                                    Skala Perilaku Kewirausahaan 
No. Karateristik Favourabel Unfavourabel  Jumlah 

item valid 
1. Sifat 

Prestatif 
1,5 8*,11* 2 

2. Sifat 
keluesan 
dalam 
bergaul 

2,4 10,17 4 

3. Sifat kerja 
keras 

3,6 14*,21* 2 

4. Sifat 
pengambilan 
risiko 

7,12* 15*,9* 1 

5. Sifat inovatif 13,20 16*,23 3 
6. Sifat swa 

kendali 
24,19* 18,22 3 

Jumlah item valid 10 5 15 
 
Keterangan * : item yang gugur 
 
 



 

 
 

 
 

2. Skala self efficacy 

Pada skala self efficacy dari 24 item terdapat 2 item yang gugur 

dan 22 item yang valid. Item-item yang gugur yaitu 10 dan 14 

dengan koefisien validitas skala self efficacy pada wanita wirausaha 

berkisar antara 0,268 sampai dengan 0,666 (p<0,05). Uji reliabilitas 

diperoleh koefisien alpha sebesar 0,887 yang berarti skala ini 

memiliki reliabilitas yang tinggi dalam mengukur self efficacy 

wanita wirausaha. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-

2. Rincian item valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 7.    

                              Tabel 7 
                                                         Item valid dan gugur 

                        Skala Self efficacy  
No  Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

item valid
1. Kognitif  2,8,11 5,10*,7 5 
2. Afeksi  3,9,6 4,19,15 6 
3. Seleksi  1,18,12 14*,20,22 5 
4. Motivasi  13,16,23 17,21,24 6 
Jumlah item 
valid 

12 10 22 

 

Keterangan * : item yang gugur 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

sebaran data normal atau tidak. Distribusi data yang normal 

menunjukkan bahwa sampel berasal dari populasi. 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogrov-Smirnov dan perhitungannya dilakukan dengan bantuan 

program komputer Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 

13 for Windows. Hasil perhitungannya sebagai berikut : 

a. Variabel self efficacy diperoleh nilai K-S Z = 0,531 (p>0,05). 

Artinya sebaran data self efficacy wanita wirausaha berdistribusi 

normal. 

b. Variabel perilaku wirausaha diperoleh nilai K-S Z = 0,944 (p>0,05). 

Artinya sebaran data perilaku wirausaha berdistribusi normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut 

berdistribusi normal. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran E. 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Uji Linieritas 

Tujuan dari uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas dengan variabel tergantung memiliki hubungan yang 

bersifat linier. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program 

komputer  Statistical Packages for Social Science (SPSS) versi 13 for 

Windows. Hasil uji linieritas diperoleh F hitung 86,873 (p<0,05), yang 

berarti ada hubungan yang linier antara self efficacy dengan perilaku 

wirausaha. Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran  E.   

                                              

B. Analisis Data 

Setelah dilakukan uji asumsi, selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) versi 13 for Windows dengan teknik koefisien korelasi product 

moment dari Pearson. Hasil uji hipotesis menemukan bahwa r = 0,794 

(p<0,01), yang berarti “Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

self efficacy dengan perilaku kewirausahaan pada wanita wirausaha yang 

di Kecamatan Banyumanik Semarang. Hal ini berarti semakin tinggi self 

efficacy wanita wirausaha maka semakin tinggi perilaku wirausaha dan 

sebaliknya semakin rendah self efficacy wanita wirausaha maka semakin 

rendah perilaku wirausaha. Self Efficacy memberikan sumbangsih efektif 

sebesar 63%. 

 

 

 



 

 
 

C. Pembahasan  

Berdasarkan hasil dari analisis data yang diperoleh maka hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini diterima yaitu, ada hubungan yang 

positif antara self efficacy dengan perilaku kewirausahaan. Hal ini berarti 

semakin tinggi self efficacy maka semakin tinggi perilaku kewirausahaan 

dan sebaliknya semakin rendah self efficacy maka semakin rendah perilaku 

kewirausahaan.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori dari Aviram (dalam 

Gunawan, 2011, h.19) yang mengungkapkan bahwa self efficacy 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk 

berwirausaha. Self efficacy merupakan suatu penilaian individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tugas atau bidang tertentu, 

dalam hal ini yaitu kemampuan untuk berwirausaha. Riyanti (dalam 

Andriani, 2009, h.22) menambahkan bahwa individu yang memiliki self 

efficacy yang tinggi memiliki harapan-harapan kuat mengenai kemampuan 

diri untuk menunjukkan prestasi secara sukses dalam situasi yang baru. 

 Wanita yang memiliki kemampuan berwirausaha yang baik 

cenderung akan mencoba untuk berwirausaha. Wanita memiliki berbagai 

kelebihan seperti keuletan, etos kerja yang tinggi. Alma (2009, h.47) 

mengungkapkan bahwa wanita pengusaha memiliki sifat-sifat toleransi, 

fleksibel, realistik, kreatif, antusias dan mampu berhubungan dengan 

lingkungan masyarakat dan memiliki medium level of confidence. Sifat-

sifat tersebut mendukung mereka untuk berwirausaha. Adanya sifat 



 

 
 

tersebut merupakan suatu kelebihan yang harus dipertahankan dan 

dikembangkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan empirik penelitian diperoleh hasil 

yaitu adanya self efficacy yang tinggi pada wanita wirausaha di Kecamatan 

Banyumanik menunjukkan mean empirik (ME) sebesar 69,64 dan SD 

empirik sebesar 7,981. Berdasarkan perhitungan mean hipotetik (MH) 

sebesar 55 dan SD hipotetik 11 yang berarti bahwa sebagian besar wanita 

wirausaha yang ada di Kecamatan Banyumanik memiliki self efficacy yang 

tinggi. Hal ini bertentangan dengan survey awal yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan oleh peneliti 

beberapa dari wirausaha wanita yang ada di Kecamatan Banyumanik 

Semarang cenderung rendah. Hal ini dikarenakan pada awal penelitian 

peneliti kurang mempertimbangkan adanya faktor pengalaman.  

Adanya keyakinan yang tinggi ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

diantaranya yaitu memiliki pengalaman usaha yang cukup. Hal ini kurang 

dipertimbangkan oleh peneliti di awal penelitian. Peneliti  kurang 

melakukan wawancara awal secara mendalam pada beberapa subyek 

penelitian sehingga data yang diperoleh kurang detil. Staw (dalam Riyanti, 

2003, h.36) mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan prediktor 

terbaik bagi keberhasilan usaha, terutama bila bisnis baru itu berkaitan 

dengan pengalaman bisnis sebelumnya. Bandura (dalam Ghufron, 2010, 

h.76) juga mengungkapkan bahwa pengalaman akan kesuksesan 

menyebabkan self efficacy individu meningkat. Hal ini juga sesuai dengan 

latar belakang subyek yang memiliki pengalaman usaha selama lima tahun. 



 

 
 

Hasil wawancara singkat dengan beberapa responden penelitian juga 

mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka sebelumnya telah membuka 

usaha terlebih dahulu sehingga mereka memiliki pengalaman yang cukup 

dalam berdagang. 

Banyak hal yang memengaruhi perilaku usaha mereka diluar dari 

faktor-faktor yang ada. Tidak hanya semata-mata keyakinan saja. Adanya 

faktor feeling atau insting juga memengaruhi mereka dalam menjalankan 

usahanya. Naluri mereka untuk menjalankan usahanya sangat kuat 

sehingga memengaruhi mereka untuk mendirikan usaha tersebut. Insting 

ini adalah salah satu bentuk dasar dari kebutuhan manusia untuk 

mempertahankan hidup.  

Pada penelitian ini variabel self efficacy memberikan sumbangsih 

sebesar 63% pada perilaku kewirausahaan. Faktor self efficacy cukup 

memengaruhi seseorang dalam berwirausaha sedangakan faktor lain juga 

ikut memengaruhi seseorang dalam berwirausaha. Faktor-faktor sosio-

demografis seperti lama usaha, usia dan pendidikan juga merupakan hal 

yang patut dipertimbangkan sebelum melakukan penelitian. 

Perilaku wirausaha pada wanita wirausaha yang ada di Kecamatan 

Banyumanik Semarang juga tergolong tinggi. Berdasarkan perhitungan 

emprik diperoleh hasil mean empirik (ME) sebesar 48,2 dan SD empirik 

sebesar 6,696. Berdasarkan perhitungan hipotetik mean hipotetik (MH) 

sebesar  37,5 dan SD hipotetik sebesar 7,5 yang berarti bahwa wanita 

wirausaha di Kecamatan Banyumanik Semarang memiliki perilaku 

wirausaha yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa wanita wirausaha 



 

 
 

tersebut memiliki sifat prestatif, keluesan dalam bergaul, kerja keras, swa 

kendali,  pengambilan risiko dan inovasi yang baik. Sifat tersebut juga 

nampak saat peneliti melakukan penelitian, seperti sifat lues dalam 

bergaul. Beberapa dari responden dapat dengan loyal dan mau bekerja 

sama dengan baik dengan peneliti. 

Jenis usaha yang ada di Kecamatan Banyumanik juga beraneka 

ragam seperti menjual makanan, salon, counter pulsa, jasa pengetikan, 

catering, jasa percetakan, laundry, butique dan berbagai jenis usaha 

lainnya. Mereka juga mampu mengembangkan produk mereka, 

berdasarkan hasil wawancara singkat dengan beberapa wirausaha yang 

membuka usaha warung makan mereka selalu memperbaharui menu 

mereka dan menambah menu baru yang lebih variatif agar pembeli tidak 

bosan. Hal ini sesuai dengan karakteristik perilaku wirausaha yaitu sifat 

inovatif. Suryana (2009, h.3) mengungkapkan inovasi adalah kemampuan 

menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan 

menemukan peluang (doing new things). Sesuatu yang baru dan berbeda 

diciptakan wirausaha selain berbentuk hasil seperti barang dan jasa, juga 

bisa berbentuk proses, ide metode dan cara. Adanya sifat ini tentu saja 

dapat mendukung perilaku wirausaha. 

Ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini 

yaitu pernyataan yang ada pada skala penelitian cenderung berisi harapan-

harapan dari sehingga mereka mengisi skala tersebut sesuai dengan 

harapan yang ada pada masyarakat pada umumnya. Hal ini menyebabkan 

skor pada skala self efficacy cenderung tinggi karena mereka  cenderung 



 

 
 

untuk mengisi skala sesuai dengan keinginan dan harapan mereka terhadap 

usahanya.  

Peneliti telah mencoba melakukan penelitian ini dengan maksimal, 

namun ada beberapa kelemahan pada peneltian ini. Kelemahan dari 

penelitian ini adalah sebgai berikut : 

1. Kurang mempertimbangkan faktor sosio-demografis seperti lama 

usaha, usia, dan pendidikan, sehingga ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi hasil dari penelitian. 

2. Beberapa responden sedikit bingung saat mengisi skala. Hal ini 

dikarenakan kalimat yang digunakan kurang sederhana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang masalah, telaah teori, hasil analisis 

data dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap penelitian, maka 

dapat disimpulkan : 

1. Hipotesis yang diterima yaitu ada hubungan positif antara self 

efficacy dengan perilaku wirausaha pada wanita wirausaha di 

Kecamatan Banyumanik Semarang. Semakin tinggi self efficacy 

maka semakin tinggi perilaku wirausaha pada wanita wirausaha 

sebaliknya, semakin rendah self efficacy maka semakin rendah 

perilaku wirausaha pada wanita wirausaha. 

2. Variabel self efficacy memberikan sumbangan efektifitas sebesar 

63% terhadap perilaku kewirausahaan pada wanita wirausaha yang 

ada di Kecamatan Banyumanik Semarang.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagi wanita wirausaha di Kecamatan Banyumanik Semarang 

Wanita wirausaha yang ada di Kecamatan Banyumanik 

memiliki keyakinan yang tinggi terhadap usahanya. Keyakinan 



 

 
 

tersebut dapat mendukung perilaku wirausahanya oleh karena itu 

diharapakan dapat mempertahankan keyakinannya tersebut. 

2. Bagi Pemerintah Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik 

Bagi Pemerintah Kota, Kecamatan Banyumanik hendaknya 

memperhatikan wirausaha yang mulai banyak muncul di 

Kecamatan Banyumanik Semarang.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai 

perilaku kewirausahaan seseorang diharapkan untuk lebih 

memperhatikan faktor sosio demografis yaitu : pendidikan, usia, 

lama usaha. Hal ini sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu 

sebelum melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan 

lebih memperhatikan kalimat saat penyusunan skala agar lebih 

sederhana sehingga mudah dipahami responden tanpa mengubah 

esensinya. 
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