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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang merupakan salah satu 

universitas swasta yang sangat populer di Semarang, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis merupakan salah satu fakultas favorit yang ada di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, yang menghasilkan banyak lulusan 

yang mampu bersaing dengan Universitas lain yang ada di Kota Semarang. 

Dengan visi misi sebagai berikut: 

Visi 

“Menjadi unggul dalam bidang Ekonomi dan Bisnis berlandaskan nilai-

nilai Kristianitas”. 

Misi 

a. Menyelenggarakan pendidikan dan melakukan penelitian serta 

pengabdian pada masyarakat yang unggul dan berkualitas. 

b. Membangun kerja sama dengan berbagai institusi baik di dalam 

maupun di luar negeri. 

c. Membangun komitmen, kebersamaan, dan kompetensi dosen dan 

mahasiswa untuk mewujudkan tradisi unggul fakultas secara terus-

menerus. 

 

Tujuan 

a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi dan bisnis. 

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang ekonomi 

dan bisnis yang unggul. 

c. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam 

maupun luar negeri untuk mewujudkan visi & misi fakultas. 

d. Mewujudkan nilai nilai :kebenaran, kejujuran, integritas, 

kerendahan hati, menghargai keberagaman komitmen, 
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kebersamaan, dan kompetensi secara terus-menerus untuk 

mencapai keunggulan fakultas. 

e. Memberikan relevansi antara ilmu pengetahuan & teknologi 

dengan kebutuhan masyarakat atas berbagai masalah ekonomi, 

sosial, lingkungan, politik, budaya dan lainnya melalui penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

f. Mewujudkan tata kelola bisnis yang ramah lingkungan. 

 

4.2 Gambaran Umum Responden 

4.2.1 Identifikasi Responden Berdasarkan Angkatan 

Pada penelitian ini akan mengungkapkan Adversity Quotient,Self 

Efficacy, dan Need for Achievement terhadap minat kewirausahaan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi kewirausahaan 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. proses untuk mendapatkan 

jawaban responden adalah dengan menyebarkan kuesioner sesuai dengan 

jumlah responden yakni sebanyak 55. Selain menjawab pertanyaan, 

responden juga melakukan pengisian identitas responden sehingga 

karakteristik responden dapat dilihat. 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden berdasarkan angkatan 

Angkatan  

Jumlah 

Responden Presentase (%) 

2014 32 58.2% 

2015 23 41.8% 

Total 55 100.0% 

Sumber:  Data Primer yang diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah responden 

yang didasarkan sesuai tahun angkatan adalah sebanyak 55 responden. 
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4.2.2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan pada 

perilaku seseorang, seperti halnya dalam menentukan minat seseorang 

terhadap berwirausaha. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada 

mahasiswa Jurusan Manajemen FEB UNIKA konsentrasi Kewirausahaan 

angkatan 2014-2015, maka responden berdasarkan jenis kelamin 

ditunjukkan dalam tabel 4.2 berikut ini: 

 

Tabel 4.2 

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin  Jumlah Responden Presentase % 

LAKI-LAKI 29 52.7% 

PEREMPUAN 26 47.3% 

Total 55 100.0% 

Sumber: Data Primer yang di olah 2018 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 55  jumlah 

responden terdapat 52,7% reponden laki-laki dan 47,3% responden 

perempuan. 

 

4.2.3 Identitas Responden Berdasarikan Usia 

Perbedaan kondisi individu seperti usia seringkali dapat 

memberikan perbedaan minat seseorang terhadap berwirausaha. 

Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui kelompok umur yang 

lebih mempunyai ketertarikan dan minat dalam berwirausaha. 
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Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Resonden Presentase% 

19 -20 Tahun 23 41.8% 

21-22 Tahun 32 58.25% 

Total 55 100.0% 

Sumber: Data Primer yang di olah 2018 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa usia responden 

bervariatif. Responden dengan usia 21-22 tahun menempati presentase 

tertinggi yaitu sebesar 58,25%. 

 

4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis desktiptif variabel merupakan analisa terhadap variabel 

Adversity Quotient,Self Efficacy, Need for Achievement, dan Intensi 

kewirausahaan  untuk mengetahui jawaban responden terhadap masing-

masing variabel berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang 

diajukan kepada responden. Analisis ini menggunakan analisis indeks. 

Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap masing-

masing variabel, maka akan didasarkan pada nilai skor rata-rata (indeks) 

yang dikategorikan ke dalam rentang skor berdasarkan perhitungan three 

box method (Ferdinand, 2006). 

Batas atas rentang skor  : (%F*5) / 5 = (55*5)/5 = 55 

Batas bawah rentang skor : (%F*1) / 5 = (55*1)/5 = 11 

Angka indeks yang dihasilkan menujukkan skor 11 – 55, dengan 

rentang sebesar 44 Dengan menggunakan three box method, maka rentang 

44 dibagi menjadi tiga bagian, sehingga menghasilkan rentang untuk 

masing-masing bagian sebesar 14,66 dimana akan digunakan sebagai daftar 

interpretasi indeks sebagai berikut: 

 

11 – 25.6 : Rendah 

25,7– 40,3 : Sedang 
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40,4 – 55 :Tinggi 

Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

denganskor maksimal 5 dan skor minimal 1, maka perhitungan indeks 

jawaban responden adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Nilai Indeks = [(%F1*1)+ (%F2*2)+ (%F3*3)+ (%F4*4)+ (%F5*5)] / 5 

Keterangan: 

F1 : Frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pernyataan kuesioner 

F2 : Frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pernyataan kuesioner 

F3 : Frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pernyataan kuesioner 

F4 : Frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pernyataan kuesioner 

F5 : Frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang 

digunakan dalam daftar pernyataan kuesioner 

 

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Adversity Quotient 

Analisis desktiptif terhadap variabel penelitian dilakukan terhadap 

variabel Adversity Quotient (X1) yang diukur melalui lima buah 

pernyataan yang merepresentasikan indikator-indikator dari variabel 

tersebut. Hasil jawaban responden mengenai variabel Adversity 

Quotientdapat dijelaskan pada tabel 4.4 berikut ini: 
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Tabel 4.4 

Frekuensi Nilai Jawaban Variabel Adversity Quotient (X1) 

No Indikator 

Skor 

Jumlah Indeks Kategori 1 2 3 4 5 

1 Saya merasa 

memiliki 

kemampuan 

menangkap 

peluang 

dalam 

berwirausaha. 

0 0 33 120 70 223 44.6 Tinggi 

2 Saya harus 

optimis 

dalam 

memulai 

wirausaha. 

0 0 15 128 90 233 46.6 Tinggi 

3 Saya berani 

mengambil 

resiko dalam 

wirausaha. 

0 4 24 96 105 229 45.8 Tinggi 

4 Saya 

menyukai 

tantangan 

dalam 

melakukan 

wirausaha. 

0 0 36 108 80 224 44.8 Tinggi 

5 Saya 

memiliki 

banyak ide 

dalam 

memulai 

0 2 42 80 100 224 44.8 Tinggi 



41 
 

usaha. 

6 Saya yakin 

dengan 

kreatifitas 

saya bisa 

digunakan 

untuk sebuah 

usaha. 

0 4 27 100 95 226 45.2 Tinggi 

7 Saya lebih 

baik 

menciptakan 

lapangan 

kerja dari 

pada mencari 

pekerjaan. 

0 4 18 76 140 238 47.6 Tinggi 

8 Saya 

memiliki 

keyakinan 

dan 

kemandirian 

dalam 

wirausaha. 

0 4 21 104 100 229 45.8 Tinggi 

9 Saya 

mempunyai 

tekad kerja 

keras untuk 

berwirausaha. 

0 8 24 112 70 214 42.8 Tinggi 

10 Saya akan 

mengeluarkan 

semua pikiran 

dan tenaga 

0 6 27 100 90 223 44.6 Tinggi 
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saya untuk 

usaha yang 

saya bangun. 

    jumlah  452.6   

    rata-rata 45.26 Tinggi 

Sumber: data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel Adversity 

Quotient memiliki rata-rata indeks dengan kategori tinggi yaitu sebesar 

45,26.  Indeks tertinggi pada indikator X1.7 yang pernyataannya adalah 

“saya lebih memilih mencipakan lapangan kerja dari pada mencari 

pekerjaan”, dengan nilai indeks sebesar 47,6. Sedangkan indeks terendah 

terdapat pada indikator X1.9 yang pernyataannya adalah “saya mempunyai 

tekad kerja keras untuk menjadi wirausaha” dengan nilai sebesar 42.8. 

karenakedua indikator tersebut berada di kategori tinggi maka dapat 

dikatakan bahwa IntensiKewirausahaan pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 

Universitas Katolik Soegijapranata tergolong tinggi. 

 

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Self Efficacy 

Analisis desktiptif terhadap variabel penelitian dilakukan terhadap 

variabel Self Efficacy (X2) yang diukur melalui enam buah pernyataan 

yang merepresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil 

jawaban responden mengenai variabel Self Efficacy dapat dijelaskan pada 

tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Frekuensi Nilai Jawaban Variabel Self Efficacy (X2) 

No Indikator Skor   Jumlah Indeks Kategori 

    1 2 3 4 5       

1. Mengetahui 

kelebihan 

dan 

kekurangan 

diri saya. 

0 4 24 96 105 229 45.8 Tinggi 

2. Saya selalu 

merasa 

kurang puas 

terhadap 

keadaan diri 

saya. 

0 4 30 108 85 227 45.4 Tinggi 

3. Saya akan 

menghadapi 

semua 

masalah 

dalam 

berusaha. 

0 6 27 88 105 226 45.2 Tinggi 

4. Saya selalu 

menganggap 

kesulitan 

adalah 

rintangan 

yang harus 

dihadapi. 

0 2 18 108 100 228 45.6 Tinggi 

5. Saya akan 

mengerjakan 

kegiatan-

0 2 48 104 55 209 41.8 Tinggi 
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kegiatan 

baru yang 

bisa 

dikerjakan. 

6. Saya selalu 

ingin 

mencoba 

kegiatan 

baru yang 

belum 

pernah saya 

lakukan. 

2 8 30 108 65 213 42.6 Tinggi 

  Jumlah             266.4 Tinggi 

  rata-rata             44.4 Tinggi 

Sumber: data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa Self Efficacy memiliki 

nilai rata-rata indeks dengan kategori tinggi yakni sebesar 44,4. Indeks 

tertinggi pada variabel X2 ini yaitu terdapat pada X2.1 yang 

pernyataannya adalah “mengetahui kelebihan dan kekurangan diri saya”  

dengan nilai indeks sebesar 45,8. Sedangkan untuk indeks terendah pada 

indikator X2.5 yang pernyataanya adalah “saya akan mengerjakan 

kegiatan-kegiatan baru yang bisa dikerjakan” dengan nilai indeks sebesar 

41,8, karena kedua indikator tersebut berada dalam kategori tinggi maka 

dapat dinyatakan bahwa tingkat kepercayaan diri dari mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 

Universitas Katolik Soegijapranatadapat menjadi faktor pendorong bagi 

seorang mahasiswa terhadapIntensiKewirausahaan. 

 

4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Need for Achievement 

Analisis desktiptif terhadap variabel penelitian dilakukan terhadap 

variabel Need for Achievement (X3) yang diukur melalui lima buah 
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pernyataan yang merepresentasikan indikator-indikator dari variabel 

tersebut. Hasil jawaban responden mengenai variabel Need for 

Achievement dapat dijelaskan pada tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 

Frekuensi Nilai Jawaban Variabel Need for Achievement (X3) 

No Indikator 

Skor 

Jumlah Indeks Kategori 1 2 3 4 5 

1 Saya harus 

mencapai 

apa yang 

saya 

inginkan. 

0 0 9 76 140 225 45 Tinggi 

2 Saya akan 

selalu 

mencoba 

jika terjadi 

kegagalan 

sampai apa 

yang saya 

inginkan 

tercapai. 

0 0 9 104 100 213 42.6 Tinggi 

3 Saya 

bersedia 

menanggung 

dan 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

semua yang 

terjadi 

dalam 

0 6 9 104 115 234 46.8 Tinggi 
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usaha. 

4 Resiko dan 

kegagalan 

adalah buah 

dari 

kesuksesan 

yang harus 

saya terima. 

0 8 24 96 105 233 46.6 Tinggi 

5 Saya tidak 

takut 

mencoba hal 

baru 

walaupun 

hasil 

akhirnya 

adalah 

kegagalan. 

0 4 30 108 85 227 45.4 Tinggi 

6 Saya tidak 

akan 

menyerah 

ketika usaha 

yang rintis 

mengalami 

kegagalan. 

0 4 27 88 105 224 44.8 Tinggi 

7 Saya 

optimis 

mampu 

mengatasi 

semua 

hambatan 

1 6 21 128 75 231 46.2 Tinggi 



47 
 

yang ada. 

8 Saya akan 

mencoba 

semua cara 

agar bisa 

mengatasi 

hambatan. 

0 2 30 104 90 226 45.2 Tinggi 

9 Kritikan dari 

orang lain 

adalah hal 

yang 

membangun 

saya 

menjadi 

lebih baik. 

0 8 12 80 135 235 47 Tinggi 

10 Saya tidak 

marah 

ketika ada 

kritikan 

ataupun 

saran dari 

orang lain. 

0 2 27 84 120 233 46.6 Tinggi 

    Jumlah 456.2 - 

    rata-rata 45.62 Tinggi 

Sumber: data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel Need for 

Achievementmemiliki rata-rata  indeks dengan kategori tinggi yaitu 

sebesar 45,62. Indeks tertinggi terdapat pada X3.9 yang pernyataannya 

adalah “kritikan dari orang lain adalah hal yang membangun saya menjadi 

lebih baik” dengan nilai indeks 47. Sedangkan untuk indeks terendah pada 

indikator X3.2 yang pernyataanya adalah “saya akan selalu mencoba jika 
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terjadi kegagalan sampai apa yang saya inginkan tercapai” dengan nilai 

indeks sebesar 42,6, karena kedua indikator tersebut berada dalam kategori 

tinggi maka dapat dinyatakanbahwa intensi kewirausahaan pada mahasiwa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 

dan 2015 Universitas Katolik Soegijapranatatergolong tinggi, karena 

mahasiswa memiliki motivasi sebagai usaha untuk mencapai kesuksesan. 

 

4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Intensi Kewirausahaan 

Analisis desktiptif terhadap variabel penelitian dilakukan terhadap 

variabel Intensi Kewirausahaan (Y) yang diukur melalui enam buah 

pernyataan yang merepresentasikan indikator-indikator dari variabel 

tersebut. Hasil jawaban responden mengenai variabel Intensi 

Kewirausahaandapat dijelaskan pada tabel 4.7 berikut ini: 

 

Tabel 4.7 

Frekuensi Nilai Jawaban Variabel Intensi Kewirausahaan (Y) 

No Indikator 

Skor 

Jumlah Indeks Kategori 1 2 3 4 5 

1 Saya lebih 

memilih 

menjadi 

wirausaha dari 

pada sebagai 

pekerja. 

0 4 24 96 105 229 45.8 Tinggi 

2 Wirausaha 

adalah jalan 

hidup saya 

dan jalan saya 

membantu 

orang lain. 

0 2 30 112 80 224 44.8 Tinggi 
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3 Saya ingin 

memulai karir 

sebagai 

wirausaha. 

0 6 30 88 100 224 44.8 Tinggi 

4 Saya lebih 

senang 

menjadi 

seorang 

wirausahawan. 

0 4 27 108 100 239 47.8 Tinggi 

5 Saya pandai 

membuat 

perencanaan 

yang matang. 

0 2 48 104 60 214 42.8 Tinggi 

6 Saya mampu 

berpikir out of 

the box. 

1 6 27 112 70 216 43.2 Tinggi 

    jumlah  269.2 - 

    Rata-rata 44.86667 Tinggi 

Sumber: data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hsil bahwa variabel intensi 

kewirausahaan memiliki rata-rata indeks dengan kategori tinggi yakni 

sebesar 44.8. Indeks tertinggi terdapat pada indikator Y4 dengan nilai 

indeks 47.8 yang pernyataannya adalah “saya lebih senang menjadi 

seorang wirausaha”. sedangkan untuk nilai terendah terdapat pada 

indikator Y5 yang pernyataannya adalah “saya pandai membuat 

perencanaan yang matang” dengan nilai sebesar 42.8, dengan nilai indeks 

yang dikategorikan tinggi maka dapat dilihat bahwa mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 

Universitas Katolik Soegijapranatamemiliki intensi dalam berwirausaha 

yang tinggi. Para mahasiswa memiliki kemampuan untuk memberanikan 
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diri dalam memenuhi kebutuhan berwirausaha,serta mampu memajukan 

usaha atau untuk menciptakan usaha baru. 

 

4.4 Alat Analisis Data 

4.4.1 Uji Kualitas Data 

4.4.1.1  Hasil Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak sahnya 

suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah 

melakukan uji signifikasi  dengan membandingkan nilai rhitung dengan 

rtabel.Nilai rtabel untuk sampel 55 responden sebesar 0,266. Pengambilan 

keputusan uji validitas : 

a. Bila nilai rhitung> r tabel, maka item pertanyaan valid  

b. Bila nilai r hitung< r tabel, maka item pertanyaan tidak valid  

Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Adversity Quotient(X1) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

X1.1 0,531 0,266 Valid 

X1.2 0,544 0,266 Valid 

X1.3 0,709 0,266 Valid 

X1.4 0,655 0,266 Valid 

X1.5 0,406 0,266 Valid 

X1.6 0,553 0,266 Valid 

X1.7 0,638 0,266 Valid 

X1.8 0,678 0,266 Valid 

X1.9 0,587 0,266 Valid 

X1.10  0,545 0,266 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8 dapat dijelaskan nilai  rhitung lebih 

besar dari r tabel (0,266) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

item dalam indikator variabel Adversity Quotientadalah valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Self Efficacy (X2) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

X2.1 0,794 0,266 Valid 

X2.2 0,794 0,266 Valid 

X2.3 0,766 0,266 Valid 

X2.4 0,833 0,266 Valid 

X2.5 0,521 0,266 Valid 

X2.6 0,577 0,266 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan nilai  rhitung lebih 

besar dari r tabel (0,266) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua 

item dalam indikator variabel Self Efficacyadalah valid. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Validitas Variabel Need for Achievement (X3) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

X3.1 0,644 0,266 Valid 

X3.2 0,675 0,266 Valid 

X3.3 0,691 0,266 Valid 

X3.4 0,619 0,266 Valid 

X3.5 0,643 0,266 Valid 

X3.6 0,500 0,266 Valid 

X3.7 0,297 0,266 Valid 

X3.8 0,641 0,266 Valid 
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X3.9 0,747 0,266 Valid 

X3.10 0,518 0,266 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10 dapat dijelaskan nilai  rhitung 

lebih besar dari r tabel (0,266) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua item dalam indikator variabel Need for Achievementadalah valid. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Intensi Kewirausahaan (Y) 

Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

Y1 0,762 0,266 Valid 

Y2 0,765 0,266 Valid 

Y3 0,93 0,266 Valid 

Y4 0,834 0,266 Valid 

Y5 0,532 0,266 Valid 

Y6 0,543 0,266 Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11 dapat dijelaskan nilai  rhitung 

lebih besar dari r tabel (0,266) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

semua item dalam indikator variabel Intensi Kewirausahaanadalah valid. 

 

4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu 

variabel. Butir pertanyaan dalam variabel dikatakan reliabel atau 

terpercaya apabila jawaban responden adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha= 0,7. Adapun hasil uji reliabilitas 

variabel Adversity Quotient,Self Efficacy, dan Need for 

Achievementterhadap Intensi Kewirausahaan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Keputusan 

Adversity Quotient(X1) 0,783 Reliabel 

Self Efficacy, (X2) 0,802 Reliabel 

Need for Achievement(X3) 0,795 Reliabel 

Intensi Kewirausahaan (Y)  0,793 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa masing-

masing variabel  antara variabel Adversity Quotient,Self Efficacy, dan Need 

for Achievementterhadap Intensi Kewirausahaan, ternyata diperoleh nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7. Dengan demikian, maka hasil uji  

reabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel. 

 

4.5 Hasil Analisis Data 

4.5.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan perhitungan regresi berganda antara Adversity 

Quotient (X1) dan  Self Efficacy, (X2), Need for Achievement(X3) 

terhadapIntensi Kewirausahaan, dengan dibantu program SPSS dalam 

perhitungannya dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Beta 

(Constant)  2.211 

Adversity Quotient (X1) -.036 

Self Efficacy, (X2) 1.050 

Need for Achievement(X3) -.046 

 Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas, maka persamaan regresi yang 

terbentuk pada uji regresi ini adalah:  

Y  = α + b1X1+b2X2+b3X3 

Y  = 2.211 - 0,036X1 + 1,050X2  -0,046X3 

Berdasarkan persamaan diatas diketahui nilai positif (2,211) yang 

terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (Adversity Quotient, Self 

Efficacy, dan Need For Achievement) menggambarkan arah pengaruh 

antara variabel bebas (Adversity Quotient, Self Efficacy, dan Need For 

Achievement) dan variabel terikat (Intensi Kewirausahaan). Variabel bebas 

yang mencakup Self Efficacy memiliki arah yang sama dengan variabel 

terikat yaitu Intensi Kewirausahaan. Sedangkan Adversity Quotient dan 

Need For Achievement memiliki nilai dan arah yang berlawanan dengan 

Intensi Kewirausahaan. 

Nilai koefisien Adversity Quotient untuk variabel X1 sebesar 0,036 

dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Adversity Quotient 

mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Intensi 

Kewirausahaan.  

Nilai koefisien Self Efficacy untuk variabel X2 sebesar 1,050.Hal 

ini menunjukkan bahwa Self Efficacy mempunyai hubungan yang searah 

dengan Intensi Kewirausahaan.  

Nilai koefisien Need for Achievement untuk variabel X3 sebesar 

0,046 dan bertanda negatif, ini menunjukkan bahwa Need for Achievement 

mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan Intensi 

Kewirausahaan. 

 

4.5.2 Hasil Uji t  

Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara Adversity Quotient (X1), Self Efficacy(X2)  dan Need for 

Achievement(X3)  terhadap Intensi Kewirausahaansecara parsial.  
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     Tabel 4.14 

     Hasil Uji t 

Variabel t hitung Sig 

X1 -2.010 0,050 

X2 42.369 0,000 

X3 -2.740 0,008 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Perumusan Hipotesis: 

a. HO: b < 0 : Tidak ada pengaruh dan signifikan antara Adversity Quotient 

(X1), Self Efficacy, (X2)  dan Need for Achievement (X3)  

terhadap Intensi Kewirausahaan 

b. Ha: b > 0 : Ada pengaruh dan signifikan antara Adversity Quotient (X1), 

Self Efficacy, (X2)  dan Need for Achievement (X3)  terhadap 

Intensi Kewirausahaan 

Melalui perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat 

diketahui sebagai berikut:  

1. Adversity Quotient (X1) terhadap Intensi Kewirausahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk 

variabel Adversity Quotient (X1) adalah Nilai t hitung (-2,010) dan nilai 

signifikasi t sebesar 0,050 (p < 0,05) menunjukkan bahwa Adversity 

Quotient (X1) mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Intensi 

Kewirausahaan (Y). Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “Adversity 

Quotient (X1) berpengaruhsignifikan terhadap Intensi Kewirausahaan” 

dapat diterima.   

2. Self Efficacy(X2)  terhadap Intensi Kewirausahaan (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Self Efficacy, (X2)  Nilai t hitung (42,369) dan nilai signifikasi t sebesar 

0,000 (p < 0,05) menunjukkan bahwa Self Efficacy(X2) mempunyai 

pengaruh dan signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan. Dengan 

demikian  dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 
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hipotesis yang menyatakan “Self Efficacy(X2) berpengaruh signifikan 

terhadap Intensi Kewirausahaan” dapat diterima.   

3. Need for Achievement (X3)  terhadap Intensi Kewirausahaan (Y) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai t hitung untuk variabel 

Need for Achievement(X3) Nilai t hitung (-2,740) dan nilai signifikasi t 

sebesar 0,008 (p < 0,05) menunjukkan bahwa Need for Achievement(X3)  

mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan. 

Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hipotesis yang menyatakan “Need for 

Achievement(X3)berpengaruh signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan” 

dapat diterima.   

 

4.5.3 Hasil Uji F 

Dalam melakukan uji F, parameter yang digunakan adalah dengan  

membandingkan F-hitung > F-tabel. Pengujian terhadap pengaruh variabel 

bebas  terhadap variabel terikat secara simultan dilakukan dengan uji F 

dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut ini.   

 

Tabel 4.15 

Hasil Uji F 

Variabel F hitung Sig 

Adversity Quotient (X1) 

1338,219 0,000 Self Efficacy, (X2) 

Need for Achievement(X3) 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018  

Dari uji F test didapat hasil nilai F hitung sebesar 1338.219 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 (<0,05) dengan demikian Ho ditolak dan 

Ha diterima, artinya bahwa ”Adversity Quotient (X1), Self Efficacy(X2) 

dan Need for Achievement(X3) berpengaruhsignifikan terhadap Intensi 

Kewirausahaan (Y)”.   

 



57 
 

 

4.5.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh Adversity Quotient (X1), Self Efficacy, (X2) dan Need for 

Achievement(X3) terhadap Intensi Kewirausahaan (Y)  dapat dilihat dari 

besarnya nilai adjusted R2. 

 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi 

R R2 Adj R2 

0,994 0,987 0,987 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, dapat diketahui bahwa besarnya 

nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square yaitu 

sebesar 0,987 yang artinya bahwa variasi dari semua variabel bebas yaitu 

Adversity Quotient (X1), Self Efficacy(X2) dan Need for Achievement(X3) 

berpengaruh dan signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan (Y) sebesar 

98,7%, sedangkan sisanya sebesar 1,3 % diterangkan oleh variabel lain 

yang tidak diajukan dalam penelitian ini.  

 

4.6 Pembahasan  

4.6.1 Pengaruh Adversity Quotient terhadap Intensi Kewirausahaan 

Hasil pengujian menunjukan bahwa hubungan Adversity Quotient 

terhadap Intensi Kewirausahaan menunjukan hasil yang signifikan. 

Dengan nilai signifikasi t sebesar 0,050 (p < 0,05) menunjukkan bahwa 

Adversity Quotient (X1) mempunyai pengaruh yangsignifikan terhadap 

Intensi Kewirausahaan (Y), sehingga hipotesis yang menyatakan 

“Adversity Quotient (X1) berpengaruhsignifikan terhadap Intensi 

Kewirausahaan” dapat diterima.   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi 
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Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik 

Soegijapranata memiliki intensi dalam berwiusaha yang tinggi. Untuk 

mengetahui kualifikasi intesitas kewirausahaan, peneliti melakukan 

wawancara selanjutnya pada narasumber Gustian, berikut ini adalah 

pertanyaan dari narasumber“Seberapa penting atau berpengaruh menurut 

anda kemampuan menangkap peluang (Adversity Quotient) terhadap minat 

kewirausahaan?” 

Berikut ini adalah pernyataan dari narasumber Gustian, sebagai 

berikut: 

“Menurut saya kemampuan menangkap peluang dasar dari 

mensukseskan suatu usaha jadi dasar-dasar dari menangkap 

peluang sangat penting untuk membuat suatu usaha kita 

kedepannya menjadi usaha yang besar dan sukses. Akan tetapi 

untuk saat ini saya masih belom berani resiko yang ada untuk 

berwirausaha karena saya masih mahasiswa, mungkin sudah 

terfikir dalam benak saya konsep-konsep untuk berwirausaha, 

akan tetapi saya masih belom berani untuk mengambil resiko 

sehingga saya belom berani menjalankan usaha tersebut.” 

Sedangkan narasumber kedua yakni Filiko  

“untuk saat ini terkadang saya sudah melihat dan memikirkan 

sebuah peluang usaha, namun hanya masih sekedar memikirkan, 

belum ada keinginan untuk memulainya karena saya masih fokus 

kuliah dan belum mempunyai modal yang cukup, baik modal 

materi maupun mental.” 

 

Pendapat yang serupa juga di kemukakan oleh narasumber Lala 

yakni 

“saya menjawab tidak setuju karena seperti yang saya bilang pada 

pertanyaan sebelumnya, saya belum bisa menangkap peluang yang 
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ada, saya masih merasa minder jika peluang tersebut semakin 

terbuka, karena pesaingnya juga pasti akan banyak.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan peneliti, rendahnya adversity quotient pada beberapa mahasiswa 

saat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, beberapa mahasiswa 

yang diteliti berasal dari latar belakang keluarga yang relatif mapan dari 

sisi ekonomi, sehingga mereka memiliki kemudahan akses untuk 

memenuhi berbagai keinginan dan kebutuhannya. Kondisi ini secara tidak 

langsung “memanjakan” mereka sehinggga cenderung tidak terlatih untuk 

menghadapi kesulitan. Disisi lain, mereka paham bahwa menjadi 

pengusaha akan menemuni banyak kesulitan dan tantangan sedangkan 

para mahasiswa masih disibukkan dengan tugas dan kegiatan di kampus, 

sehingga mereka cenderungbelum begitu tertarik pada profesi tersebut. 

Ada juga mahasiswa yang semakin melihat besarnya sebuah peluang 

justru malah takut atau minder untuk memulai usahanya, karena berpikiran 

pasti akan banyak sekali yang menjadi pesaingnya. 

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Rahardjo & Darmawan (2014). Yang menyebutkan bahwa individu yang 

memiliki kecerdasan menghadapi rintangan akan memiliki kemampuan 

untuk menangkap peluang usaha karena memiliki kemampuan 

menanggung risiko, berorientasi pada peluang/inisiatif, memiliki 

kreativitas, kemandirian, dan kemampuan untuk mengerahkan sumber 

daya. 

 

 

 

4.6.2 Pengaruh Self Efficacyterhadap Intensi Kewirausahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa Self 

Efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi Kewirausahaan 
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angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik Soegijapranatayang 

menunjukan hasil nilai signifikasi sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut 

lebih kecil dibandingkan 0,05.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan beberapa 

narasumber yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi 

Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik 

Soegijapranata memiliki intensi dalam berwiusaha yang tinggi. Untuk 

mengetahui kualifikasi intesitas kewirausahaan, peneliti melakukan 

wawancara selanjutnya pada narasumber Beni, berikut ini adalah 

pertanyaan dari narasumber“Seberapa penting atau berpengaruh menurut 

anda tingkat kepercayaan diri (Self Efficacy) terhadap minat 

kewirausahaan?” 

“untuk kepercayaan diri adalah hal yang penting, karena kalau 

kita ingin memulai usaha namun tidak percaya diri akan sulit 

untuk maju.” 

 

Pendapat yang serupa juga di kemukakan oleh narasumber Dika yakni 

 

“dalam berwirausaha pertama kita harus percaya diri, maka 

menurut saya ini salah satu hal yang krusial dan penting. Untuk 

skala 1-10, saya beri nilai 8 karena tanpa adanya kepercayaan diri 

kita tidak akan ada keberanian untuk membangun sebuah usaha. 

Jadi menurut saya percuma apabila kita berminat untuk 

berwirausaha tapi tidak memiliki kepercayaan diri.” 

 

Hasil dari penelitian menunjukkan sebagian besar mahasiswa sudah 

paham pentingnya tingkat kepercayaan diri atau Self Efficacy untuk 

memulai usaha. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Flavius (2010) mengemukakan bahwa tingkat self-

efficacy seeorang akan mempengaruhi pandangannya dalam melihat hasil 

positif yang mungkin terjadi pada usaha yang baru dan mengejar tujuan 
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tersebut dengan lebih bersemangat. Dengan demikian, tingkat self-efficacy 

menjadi faktor penting bagi seseorang ketika hendak memutuskan untuk 

menjadi pengusaha sebagai profesinya.  

 

4.6.3 Pengaruh Needfor Achievement  terhadap Intensi 

Kewirausahaan 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa Need for 

Achievement  berpengaruh secara signifikan terhadap Intensi 

Kewirausahaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis konsentrasi 

Kewirausahaan angkatan 2014 dan 2015 Universitas Katolik 

Soegijapranata. yang menunjukan hasil nilai signifikasi sebesar 0,008 yang 

artinya nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05.sehingga hipotesis 

yang menyatakan “Need for Achievement”berpengaruh signifikan terhadap 

Intensi Kewirausahaan” dapat diterima.   

Untuk mengetahui kualifikasi Need for Achivement terhadap 

Intensi Kewirausahaan, peneliti melakukan wawancara selanjutnya pada 

narasumber Kevin, berikut ini adalah pertanyaan dari 

narasumber“Seberapa penting atau berpengaruh menurut anda usaha untuk 

mencapai kesuksesan (Need for Achievement) terhadap minat 

kewirausahaan?” 

 

“untuk mencapai kesuksesan itu pasti. Pasti orang membuka usaha 

ingin usahanya sukses, tapi untuk saya sendiri karena sekarang 

saya masih fokus untuk kuliah, jadi belom bisa saya nilai 

kedepannya bagaimana, kalau andai saya punya usaha sendiri 

saat ini, ya hanya untuk latihan-latihan saja.” 

 

Pendapat lain yang di kemukakan oleh narasumber Nola yakni 

“menurut saya penting karena setiap wirausaha menginginkan 

usahanya untuk berhasil atau mencapai tingkat kesuksesannya, 
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namun bagi saya sendiri karena saya masih mahasiswa sehingga 

belum saatnya untuk fokus berwirausaha.” 

 

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan peneliti,sebagian besar mahasiswa sudah mengerti dan paham 

akan pentingnya Need for Achievement untuk menumbuhkan minat atau 

Intensi Kewirausahaan, namun untuk saat ini merekamasih ingin fokus 

pada pendidikan atau kuliahnya, sehingga mereka belum terpikirkan untuk 

menjadi seorang wirausaha. 

Penelitian yang lain juga mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Handaru (2015) dan 

Rahman (2011) menyebutkan beberapa aspek yang berkaitan dengan 

tingkat need for achievement seseorang yaitu bersedia bertanggung jawab, 

teliti dan mempertimbangkan risiko, mengharapkan adanya umpan balik, 

bersikap kreatif dan inovatif, memperhatikan waktu penyelesaian tugas, 

serta memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi yang terbaik. 

4.6.4 Pengaruh oleh adversity quotient, self efficacy, dan need for 

achievement dalam membentuk Intensi Kewirausahaan 

  Dari hasil uji hipotesis juga diketahui bahwa secara simultan 

Adversity Quotient (X1), Self Efficacy(X2) dan Need for Achievement(X3) 

berpengaruh dan signifikan terhadap Intensi Kewirausahaan (Y)sebesar 

98,7%. Informasi ini menegaskan bahwa masih terdapat faktor lain selain 

ketiga variabel bebas diatas yang perlu dimasukkan untuk memberikan 

gambaran yang lebih utuh mengenai pembentukan intensi kewirausahaan 

terutama dikalangan mahasiswa. 

 

 

 

 

 


