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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang pernah mengambil mata 

kuliah kewirausahaan angkatan 2014 sebesar 229 mahasiswa, dengan jumlah 

sampel sebesar 70 responden. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel 

Aksidental Sampling, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang kebetulan pernah mengambil mata kuliah 

kewirausahaan angkatan 2014.  

Untuk mendapat data respoden penyebaran kuesioner dilakukan secara 

langsung  dengan mendatangi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang kebetulan pernah mengambil mata kuliah 

kewirausahaan angkatan 2014 untuk diminta melakukan pengisian kuesioner yang 

telah disediakan. Berikut ini akan dijelaskan karakteristik responden para 

mahasiswa: 

4.1.1 Karakteristik Respoden 

Karakteristik respoden digunakan untuk menentukan identitas para 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

terdiri dari jenis kelamin, umur, semester dan fakultas mahasiswa. Berikut ini 

akan dijelaskan karakteristik para mahasiswa yang dijadikan sebagai sampel 

penelitian: 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Respoden 

 

Karakteristik Keterangan Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin 

 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

38 

32 

54,3 

45,7 

Jumlah 70 100 

Umur 19 – 21 tahun 

22 – 23 tahun 

52 

18 

74,3 

25,7 

 70 100 

Semester 5 – 6  

7 – 8  

33 

37 

47,1 

52,9 

Jumlah 70 100 

Sumber : Data yang diolah, 2018 

 

Tanggapan respoden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa sebagian 

besar respoden dalam penelitian ini lebih didominasi oleh mahasiswa laki-laki 

sebesar 54,3%, bila dibandingkan dengan respoden perempuan sebesar 45,7%. 

Sebetulnya untuk menjadi niat mahasiswa untuk berwirausaha tidak membedakan 

pada jenis kelamin, akan tetapi pada penelitian ini responden yang bisa ditemui 

lebih banyak laki-laki. Dengan adanya data tersebut, maka dalam penelitian ini 

sudah mewakili dalam penentuan jenis kelamin karena untuk pengambilan 

keputusan untuk mempunyai minat berwirausaha tegantung niat dan kemauan 

bukan karena jenis kelamin.  

Sedangkan untuk umur responden didominasi yang mahasiswa yang 

berumur antara 19 hingga 23 tahun yaitu sebesar 52 responden atau sebesar 

74,3%. Tanggapan respoden berdasarkan semester yang ditempuh hampir 

seimbang yaitu dari semester 5 hingga semester 8. Sebenarnya untuk menentukan 

mahasiswa dalam pengambilan keputusan karir tidak melihat berapa semester 

yang telah ditempuh mahasiswa, akan tetapi pada penelitian ini kebetulan 

respoden semester atas lebih banyak ditemui pada saat penyebaran kuesioner.  
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4.2. Analisis Data 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas (uji kesahihan) adalah  alat yang digunakan untuk mengukur 

valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

(Ghozali, 2013). Suatu instrumen dapat dinyatakan valid, jika instrumen tersebut 

mampu mengukur apa yang hendak diungkapkannya dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, validitas diuji menggunakan analisis faktor, yaitu suatu item 

dinyatakan valid jika mempunyai loading faktor lebih besar dari 0,4, dan 

mempunyai kecukupan sample (KMO) > 0,5 (Ghozali, 2013). Berikut hasil uji 

validitas indikator variabel : 

Tabel 4.2 

Uji Validitas KMO 
No. Variabel Penelitian Nilai  

KMO 

Sign Tingkat 

Kesalahan 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Pendidikan kewirausahaan 

Self efficacy 

Locus of control 

Intensi kewirausahaan 

0,706 

0,807 

0,715 

0,840 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Memenuhi kriteria 

Memenuhi kriteria 

Memenuhi kriteria 

Memenuhi kriteria 

Sumber : data primer yang diolah, 2018 (Lampiran 7-10) 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai Kaiser Meiyer Olkin 

(KMO) pada masing-masing variabel pendidikan kewirausahaan, self efficacy, 

locus of control dan intensi kewirausahaan melebihi dari nilai yang ditetapkan 

telah mempunyai kecukupan sampel sebesar 0,5 dan signifikansinya < 0,05. 

Untuk dapat menggambarkan konsistensi internal, maka kelayakan pada masing-

masing indikator pada variabel penelitian ini juga dapat dilihat dari nilai loading, 

seperti dijelaskan hasilnya sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Uji Validitas Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Nilai 

Componen Matrix 

Batas 

Kesalahan 

Ket. 

Pendidikan 

kewirausahaan 

Instrumen 1 0,904 0,4 

 

Valid 

Instrumen 2 0,842 Valid 

Instrumen 3 0,865 Valid 

Self efficacy Instrumen 1 0,903 0,4 

 

Valid 

Instrumen 2 0,901 Valid 

Instrumen 3 0,924 Valid 

Instrumen 4 0,880 Valid 

Locus of 

control 

Instrumen 1 0,712 0,4 

 

 

 

Valid 

Instrumen 2 0,919 Valid 

Instrumen 3 0,857 Valid 

Instrumen 4 0,707 Valid 

Intensi 

berwirausaha 

Instrumen 1 0,863 0,4 

 

 

Valid 

Instrumen 2 0,791 Valid 

Instrumen 3 0,849 Valid 

Instrumen 4 0,859  Valid 

Instrumen 5 0,638  Valid 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2018 (Lampiran 7-10) 

Penjelasan pada Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa pada masing-

masing instrumen pada variabel penelitian hasil yang diperoleh menunjukkan 

valid. Hal ini dibuktikan dengan semua nilai loading yang terlihat dari nilai 

component matrix telah melebihi dari batas kelayakan sebesar 0,4, sehingga 

dengan demikian masing-masing indikator pada variabel pendidikan 

kewirausahaan, self efficacy, locus of control dan intensi berwirausaha tersebut 

dapat dilakukan kepada langkah penghitungan selanjutnya. 

4.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat uji untuk mengukur kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel (Ghozali, 2013). Kaidah pengambilan keputusan (Nunnaly 

(1967) dalam Ghozali (2013) yaitu jika reliabilitas alpha melebihi angka 0,7 maka 

variabel tersebut berstatus reliabel. 
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Tabel  4.4 

Uji Reliabilitas Indikator Variabel 

 

No. 

Variabel  Nilai  

Crobanch 

Alpha  

Nilai 

Standarisa

si 

 

Keterangan 

1. 

2. 

3. 

Pendidikan kewirausahaan 

Self efficacy 

Locus of control 

Intensi kewirausahaan 

0,840 

0,923 

0,807 

0,861 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2018 (Lampiran 11 – 14) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing 

variabel bebas, yaitu pendidikan kewirausahaan, self efficacy, locus of control dan 

variabel terikat yaitu intensi kewirausahaan menunjukkan bahwa semua nilai r 

Alpha lebih besar dari batas yang ditentukan yaitu sebesar 0,7. Dengan demikian, 

hasil uji reliabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel sehingga dapat 

dilakukan pada pengujian selanjutnya. 

4.2.3. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yaitu analisis yang ditunjukkan pada 

perkembangan dan pertumbuhan dari suatu keadaan dan hanya memberikan 

gambaran tentang keadaan tertentu dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat 

dari obyek penelitian tersebut (Umar, 2012). Dalam hal ini menjelaskan 

tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian. 

 

 

 

 

 

 



 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

34 

4.2.3.1.Tanggapan responden terhadap Variabel Pendidikan 

Kewirausahaan 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Mengenai Pendidikan Kewirausahaan 

P
en

d
id

ik
a

n
 K

ew
ir

a
u

sa
h

a
a

n
 

Indikator 
 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Jml Mean 

Katego

ri 

Mampu 

menumbuhkan 

keinginan 

berwirausaha 

F 
17 36 11 6 0 70 

3.91 

 

Tinggi 

Skor 
85 144 33 12 0 274 

Menambah ilmu 

dan wawasan 

F 17 33 17 3 0 70 
3.91 

 

Tinggi Skor 85 132 51 6 0 274 

Menumbuhkan 

kesadaran 

F 17 36 14 3 0 70 
3.96 

 

Tinggi Skor 85 144 42 6 0 277 

Rata-rata skor 
 

     

 

 
3.92 

 

Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 (Lampiran 2) 

Berdasarkan pada Tabel 4.5 mengenai tanggapan responden terhadap 

pendidikan kewirausahaan. Indikator pertama “Mampu menumbuhkan keinginan 

berwirausaha”, diperoleh 17 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 

2 mahasiswa semester 5, 6 mahasiswa semester 6, 6 mahasiswa semester 7 dan 3 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 36 orang, 

terdiri dari 10 mahasiswa semester 5, 9 mahasiswa semester 6, 9 mahasiswa 

semester 7 dan 8 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” 

sebanyak 11 orang, terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 6, 

1 mahasiswa semester 7 dan 7 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Tidak Setuju” sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 2 

mahasiswa semester 6, 2 mahasiswa semester 7 dan 1 mahasiswa semester 8. Dan 

tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Indikator kedua 

“Menambah ilmu dan wawasan”, diperoleh 17 responden yang memilih “Sangat 

Setuju” terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 7 mahasiswa semester 6, 5 

mahasiswa 7 dan 3 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” 
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sebanyak 33 orang, terdiri dari 9 mahasiswa semester 5, 8 mahasiswa semester 6, 

9 mahasiswa semester 7 dan 7 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Netral” sebanyak 17 orang, terdiri dari 4 mahasiswa semester 5, 2 mahasiswa 

semester 6, 4 mahasiswa semester 7 dan 7 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 

6, 2 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak 

Setuju”. Indikator ketiga “Menumbuhkan kesadaran”, diperoleh 17 responden 

yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 6 mahasiswa 

semester 6, 4 mahasiswa 7 dan 4 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Setuju” sebanyak 36 orang, terdiri dari 10 mahasiswa semester 5, 8 mahasiswa 

semester 6, 10 mahasiswa semester 7 dan 8 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Netral” sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 3 

mahasiswa semester 6, 4 mahasiswa semester 7 dan 6 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 

mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 6, 1 mahasiswa semester 8. Dapat 

dilihat bahwa skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3,92 yang tergolong dalam 

kategori tinggi. Artinya  setelah mahasiswa menempuh pendidikan kewirausahaan 

yang telah diajarkan oleh fakultas ekonomi unika soegijapranata, maka mahasiswa 

mampu menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha, menambah ilmu dan 

wawasan serta menumbuhkan kesadaran untuk memanfaatkan peluang bisnis 

yang ada. 
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4.2.3.2. Tanggapan Responden tentang Self Efficacy 

Dalam penelitian ini instrument self efficacy terdiri dari 4 indikator, 

sehingga untuk mengetahui tanggapan responden tergolong rendah, sedang dan 

tinggi, maka dapat dijelaskan dalam penentuan interval berikut ini. 

 

Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Mengenai Self Efficacy 

S
el

f 
E

ff
ic

a
cy

 

Indikator 
 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Jml Mean 

Katego

ri 

Kepercayaan 

diri 

mengelola 

usaha 

F 14 33 17 6 0 70 

3.79 

 

Tinggi 
Skor 

70 132 51 12 0 265 

Mampu 

memimpin 

SDM 

 14 30 21 5 0 70 

3.76 

 

Tinggi 
Skor 

70 120 63 10 0 263 

Memiliki 

kematangan 

F 17 26 23 3 1 70 

3.79 

 

Tinggi 
skor 85 104 69 6 1 265 

Memiliki 

keyakinan 

F 12 36 14 7 1   70 

3.73 

 

Tinggi 
Skor 60 144 42 14 1 261 

  

Rata-rata 

score 

 

      
3.77 

Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 (Lampiran 3) 

Berdasarkan pada tabel 4.6 mengenai tanggapan responden terhadap self 

efficacy. Indikator pertama “Kepercayaan diri mengelola usaha”, diperoleh 14 

responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 5 mahasiswa semester 5, 4 

mahasiswa semester 6, 2 mahasiswa semester 7 dan 3 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 33 orang, terdiri dari 5 mahasiswa 

semester 5, 11 mahasiswa semester 6, 8 mahasiswa semester 7 dan 9 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 17 orang, terdiri dari 3 

mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 6 mahasiswa semester 7 dan 5 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 6 

orang, terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 2 mahasiswa semester 7 dan 2 
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mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak 

Setuju”. Indikator kedua “Mampu memimpin SDM”, diperoleh 14 responden 

yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 5 mahasiswa 

semester 6, 1 mahasiswa 7 dan 5 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Setuju” sebanyak 30 orang, terdiri dari 5 mahasiswa semester 5, 10 mahasiswa 

semester 6, 9 mahasiswa semester 7 dan 6 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Netral” sebanyak 21 orang, terdiri dari 6 mahasiswa semester 5, 3 

mahasiswa semester 6, 7 mahasiswa semester 7 dan 5 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 

mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 7, 3 mahasiswa semester 8. Dan 

tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Indikator ketiga 

“Memiliki kematangan”, diperoleh 17 responden yang memilih “Sangat Setuju” 

terdiri dari 5 mahasiswa semester 5, 4 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 7 dan 

5 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 26 orang, 

terdiri dari 4 mahasiswa semester 5, 11 mahasiswa semester 6, 6 mahasiswa 

semester 7 dan 5 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” 

sebanyak 23 orang, terdiri dari 5 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 

7 mahasiswa semester 7 dan 8 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Tidak Setuju” sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 1 

mahasiswa semester 7, 1 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Sangat Tidak Setuju” sebanyak 1 orang yaitu dari mahasiswa semester 7. 

Indikator keempat “Memiliki keyakinan”, diperoleh 12 responden yang memilih 

“Sangat Setuju” terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 3 

mahasiswa 7 dan 4 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” 

sebanyak 36 orang, terdiri dari 6 mahasiswa semester 5, 13 mahasiswa semester 6, 

9 mahasiswa semester 7 dan 8 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Netral” sebanyak 14 orang, terdiri dari 6 mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa 

semester 6, 5 mahasiswa semester 7 dan 2 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 7 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 

5, 1 mahasiswa semester 6, 1 mahasiswa semester 7, 4 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju” sebanyak 1 orang yaitu dari 
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mahasiswa semester 8. Diperoleh skor rata-rata keseluruhan sebesar 3,77 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Artinya dengan adanya keyakinan yang tinggi 

dalam diri mahasiswa, maka mahasiswa menjadi percaya diri apabila ingin 

mengelola usaha, menambah keyakinan dalam memimpin sumber daya manusia, 

mantap/matang untuk serius berwirausaha, dan menambah keyakinan mahasiswa 

atas keberasilan usaha bisnisnya kelak. 

 

4.2.3.3. Tanggapan Responden tentang Locus of Control 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Mengenai Locus of Control 

L
o

cu
s 

o
f 

C
o

n
tr

o
l 

Indikator 
 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Jml Mean 

Katego

ri 

Yakin dengan 

kemampuan diri 

sendiri 

 

F 12 35 16 7 0 

 

70 

 

3.74 

 

 

 

 

Tinggi 

Skor 60 140 48 14 0 262 

Kepemimpinan 

sangat 

bergantung pada 

kemampuan diri 

sendiri 

F 14 36 19 1 0 70 

3.9 

 

Tinggi 

skor 

70 144 57 2 0 273 

Kerja keras 

sendiri 

F 13 38 14 5 0 70 

3.84 

 

Tinggi 
skor 65 152 42 10 0 269 

Pencapaian 

bukan 

keberuntungan 

F 13 40 15 2 0 70 

3.91 

 

Tinggi 
skor 

65 160 45 4 0 274 

Rata-rata score  
      

3.85 Tinggi 

 Sumber : Data primer yang diolah 2018 (Lampiran 4) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas mengenai tanggapan responden terhadap 

locus of control. Indikator pertama “Yakin dengan kemampuan diri sendiri”, 

diperoleh 12 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 3 mahasiswa 

semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 7 dan 3 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 35 orang, terdiri dari 6 mahasiswa 
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semester 5, 9 mahasiswa semester 6, 12 mahasiswa semester 7 dan 8 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 16 orang, terdiri dari 5 

mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 1 mahasiswa semester 7 dan 7 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 7 

orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 2 mahasiswa 

semester 7 dan 1 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih 

“Sangat Tidak Setuju”. Indikator kedua “Kepemimpinan sangat bergantung pada 

kemampuan diri sendiri”, diperoleh 14 responden yang memilih “Sangat Setuju” 

terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 5 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 7 dan 

3 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 36 orang, 

terdiri dari 7 mahasiswa semester 5, 9 mahasiswa semester 6, 11 mahasiswa 

semester 7 dan 9 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” 

sebanyak 19 orang, terdiri dari 4 mahasiswa semester 5, 4 mahasiswa semester 6, 

4 mahasiswa semester 7 dan 7 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Tidak Setuju” sebanyak 1 orang yaitu mahasiswa semester 5. Dan tidak ada 

responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Indikator ketiga “Kerja keras 

sendiri”, diperoleh 13 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 4 

mahasiswa semester 5, 4 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 7 dan 2 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 38 orang, terdiri dari 7 

mahasiswa semester 5, 10 mahasiswa semester 6, 11 mahasiswa semester 7 dan 

10 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 14 orang, 

terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 

semester 7 dan 5 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” 

sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 6, 1 

mahasiswa semester 7 dan 2 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden 

yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Indikator keempat “Pencapaian bukan 

keberuntungan”, diperoleh 13 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri 

dari 3 mahasiswa semester 5, 2 mahasiswa semester 6, 4 mahasiswa 7 dan 4 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 40 orang, 

terdiri dari 8 mahasiswa semester 5, 13 mahasiswa semester 6, 8 mahasiswa 

semester 7 dan 11 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” 
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sebanyak 15 orang, terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa semester 6, 

6 mahasiswa semester 7 dan 3 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Tidak Setuju” sebanyak 2 orang, yaitu 1 mahasiswa semester 5 dan 1 mahasiswa 

semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Dapat 

dilihat bahwa skor rata-rata secara keseluruhan sebesar 3,85 yang tergolong dalam 

kategori tinggi. Artinya bahwa dengan adanya locus of control pada diri 

mahasiswa itu sendiri, maka mahasiswa mampu untuk mencapai hasil dari usaha 

sendiri, menjadi pemimpin tergantung pada kemampuan diri sendiri,mendapat 

keberhasilan dari kerja keras sendiri, dan mampu mengelola usaha sendiri bukan 

karena faktor keberuntungan.  

  

4.2.3.4. Intensi Berwirausaha 

Tabel 4.8 

Tanggapan Responden Mengenai Intensi Berwirausaha 

In
te

n
si

 

K
ew

ir
a

u
sa

h
a

a
n

 

Indikator 
 SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 
Jml Mean 

Katego

ri 

Memilih 

jalur usaha 

dari pada 

bekerja pada 

orang lain 

F 
19 36 11 4 0 70 

4 

 

Tinggi 

Skor 
95 144 33 8 0 280 

Memilih 

karir sebagai 

wirausahawa

n 

F 
12 41 15 2 0 70 

3.9 

 

Tinggi 

 Skor 
60 164 45 4 0 273 

Membuat 

perencanaan 

utk memulai 

usaha 

F 17 37 11 5 0 70 

3.94 

 

Tinggi 
Skor 

85 148 33 10 0 276 

Meningkatka

n status 

sosial (harga 

diri) sebagai 

wirausaha 

F 
14 38 16 2 0 70 

3.91 

 

Tinggi 

Skor 
70 152 48 8 0 274 

Mendapatka

n pendapatan 

yg lebih baik 

F 23 37 8 2 0 70 
4.16 

 

Tinggi Skor 
115 148 24 4 0 291 

Rata rata 

score 

 

      
3.98 

Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 (Lampiran 5-6) 
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Berdasarkan pada tabel 4.8 sebagian besar merespon dengan baik. 

Indikator pertama “Memilih jalur usaha dari pada bekerja pada orang lain”, 

diperoleh 19 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 4 mahasiswa 

semester 5, 6 mahasiswa semester 6, 4 mahasiswa 7 dan 5 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 36 orang, terdiri dari 7 mahasiswa 

semester 5, 10 mahasiswa semester 6, 12 mahasiswa semester 7 dan 7 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 11 orang, terdiri dari 4 

mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 6, 1 mahasiswa semester 7 dan 5 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 4 

orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 6, 1 mahasiswa semester 7 dan 2 

mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak 

Setuju”. Indikator kedua “Memilih karir wirausahawan”, diperoleh 12 responden 

yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 3 mahasiswa 

semester 6, 4 mahasiswa 7 dan 2 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Setuju” sebanyak 41 orang, terdiri dari 8 mahasiswa semester 5, 11 mahasiswa 

semester 6, 12 mahasiswa semester 7 dan 10 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Netral” sebanyak 15 orang, terdiri dari 3 mahasiswa semester 5, 4 

mahasiswa semester 6, 2 mahasiswa semester 7 dan 6 mahasiswa semester 8. 

Responden yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 2 orang yaitu 1 mahasiswa 

semester 5 dan 1 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih 

“Sangat Tidak Setuju”. Indikator ketiga “Membuat perencanaan untuk memulai 

usaha”, diperoleh 17 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 4 

mahasiswa semester 5, 6 mahasiswa semester 6, 6 mahasiswa 7 dan 1 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 37 orang, terdiri dari 8 

mahasiswa semester 5, 10 mahasiswa semester 6, 7 mahasiswa semester 7 dan 12 

mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 11 orang, 

terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 2 mahasiswa semester 6, 3 mahasiswa 

semester 7 dan 4 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” 

sebanyak 5 orang, terdiri dari 1 mahasiswa semester 5, 2 mahasiswa semester 7 

dan 2 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat 

Tidak Setuju”. Indikator keempat “Meningkatkan status social (harga diri) sebagai 
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wirausaha”, diperoleh 14 responden yang memilih “Sangat Setuju” terdiri dari 4 

mahasiswa semester 5, 4 mahasiswa semester 6, 4 mahasiswa 7 dan 2 mahasiswa 

semester 8. Responden yang memilih “Setuju” sebanyak 38 orang, terdiri dari 6 

mahasiswa semester 5, 12 mahasiswa semester 6, 10 mahasiswa semester 7 dan 

10 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Netral” sebanyak 16 orang, 

terdiri dari 5 mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa semester 6, 4 mahasiswa 

semester 7 dan 6 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Tidak Setuju” 

sebanyak 2 orang, yaitu 1 mahasiswa semester 6 dan 1 mahasiswa semester 8. 

Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat Tidak Setuju”. Indikator kelima 

“Mendapat pendapatan yang lebih baik”, diperoleh 23 responden yang memilih 

“Sangat Setuju” terdiri dari 6 mahasiswa semester 5, 9 mahasiswa semester 6, 3 

mahasiswa 7 dan 5 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih “Setuju” 

sebanyak 37 orang, terdiri dari 7 mahasiswa semester 5, 8 mahasiswa semester 6, 

11 mahasiswa semester 7 dan 11 mahasiswa semester 8. Responden yang memilih 

“Netral” sebanyak 8 orang, terdiri dari 2 mahasiswa semester 5, 1 mahasiswa 

semester 6, 3 mahasiswa semester 7 dan 2 mahasiswa semester 8. Responden 

yang memilih “Tidak Setuju” sebanyak 2 orang, yaitu 1 mahasiswa semester 7 

dan 1 mahasiswa semester 8. Dan tidak ada responden yang memilih “Sangat 

Tidak Setuju”. Dengan rata-rata jawaban responden sebesar 3,98 yang termasuk 

kategori tinggi. Artinya bahwa dengan adanya intensi berwirausaha yang 

diajarkan oleh unika soegijapranata maka, mahasiswa menjadi lebih menyukai 

berwirausaha daripada bekerja pada orang lain, lebih memilih karir berwirausaha, 

menimbulkan rasa untuk berwirausaha setelah lulus kuliah, keinginan untuk 

berwirausaha demi meningkatkan status sosial, berfikir bahwa mendapatkan 

pendapatan yang tinggi dibandingkan bekerja dengan orang lain. 
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4.2.4 Persamaan Regresi 

Tabel 4.9 

Hasil Persamaan Regresi  

Variabel 

 Terikat 
Variabel Bebas B Sig Keterangan 

Intensi 

kewirausahaan 

Pendidikan kewirausahaan 

Self efficacy 

Locus of control 

0,355 

0,448 

0,207 

0,000 

0,000 

0,012 

Ha diterima 

Ha diterima 

Ha diterima 

 

Seperti dijelaskan pada Tabel 4.9 dinyatakan dengan Standardized 

Coefficients dengan pertimbangan bahwa ukuran variabel bersifat kualitatif 

(Ghozali, 2013), sehingga persamaan regresinya dapat dijelaskan berikut: 

Y =  0,355 X1 + 0,448 X2 + 0,207 X3 + e 

Hasil persamaan regresi tersebut di atas dapat diartikan sebagai berikut : 

a. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendidikan kewirausahaan terhadap 

intensi kewirausahaan mempunyai nilai positif yaitu sebesar 0,355 dan 

signifikansinya sebesar 0,000, memberikan pengertian bahwa semakin tinggi 

pendidikan kewirausahaan, maka bekal ilmu pengetahuan dan sikap 

mahasiswa untuk mandiri juga akan semakin tinggi, sehingga akan semakin 

meningkatkan intensi mahasiswa untuk melakukan wirausaha 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel self efficacy terhadap intensi 

kewirausahaan mempunyai nilai positif sebesar 0,448 dan signifikansi sebesar 

0,000, memberikan pengertian bahwa semakin tinggi self efficacy, maka 

kepercayaan mahasiswa terhadap kemampuan dalam dirinya juga akan 

semakin tinggi sehingga akan semakin meningkatkan intensi mahasiswa untuk 

melakukan wirausaha. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel locus of control terhadap intensi 

kewirausahaan menunjukkan nilai positif sebesar 0,207 dengan signifikan 

sebesar 0,012, memberikan pengertian bahwa semakin tinggi locus of control, 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2018 (Lampiran 15) 
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maka keyakinan mahasiswa pada kemampuan yang dimiliki pada dirinya 

dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan akan semakin tinggi, 

sehingga akan semakin meningkatkan intensi mahasiswa untuk melakukan 

wirausaha. 

d. Berdasarkan hasil nilai koefisien regresi, faktor yang paling dominan atau 

lebih besar dalam mempengaruhi intensi kewirausahaan adalah self efficacy, 

terbukti Hal itu dengan nilai koefisien regresinya yang paling besar bila 

dibandingkan dengan variabel lain, yaitu sebesar 0,448 

 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

4.2.5.1. Hipotesis 1 : Pendidikan Kewirausahaan Berpengaruh Positif 

Terhadap Intensi Berwirausaha 

Berikut adalah hasil uji hipotesis 1: 

a. Ho1 : β1 = 0, artinya Pendidikan Kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap 

Intensi Berwirausaha. 

b. Ha1 : β1 > 0, artinya Pendidikan Kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 

Intensi Berwirausaha 

Hasil pengujian antara pendidikan kewirausahaan terhadap intensi 

berwirausaha diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil 

dari tingkat kesalahan sebesar 0,05, maka Ha diterima atau Ho ditolak dan 

membuktikan bahwa variabel Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap Intensi Berwirausaha. 
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4.2.5.2. Hipotesis 2: Self Efficacy Berpengaruh Positif Terhadap Intensi 

Berwirausaha 

Berikut adalah hasil uji hipotesis 2 : 

a. Ho2 : β2 = 0, artinya Self Efficacy tidak berpengaruh  terhadap Intensi 

Berwirausaha 

b. Ha2 : β2  > 0, artinya Self Efficacy berpengaruh positif terhadap Intensi 

Berwirausaha. 

 Hasil pengujian antara self efficacy terhadap intensi Berwirausaha 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05, 

yang berarti Ha diterima atau Ho ditolak dan membuktikan bahwa variabel Self 

Efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap Intensi Berwirausaha.  

 

4.2.5.3. Hipotesis 3: Locus of Control Berpengaruh positif terhadap Intensi 

Berwirausaha 

Berikut adalah hasil uji hipotesis 3 : 

a. Ho3 : β3 = 0, artinya Locus of control tidak berpengaruh terhadap Intensi 

Berwirausaha. 

b. Ha3 : β3>0, artinya Locus of control berpengaruh positif terhadap Intensi 

Berwirausaha. 

 Hasil pengujian antara locus of control terhadap intensi kewirausahaan 

diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05, yang berarti 

Ha diterima atau Ho ditolak dan membuktikan bahwa variabel Locus of control 

berpengaruh  terhadap Intensi Berwirausaha. 

4.2.6. Uji F 

Dalam pengujian F test digunakan untuk menguji / mengetahui model 

regresi yang digunakan antara pembelajaran organisasi dan  kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan tergolong fit atau tidak. 

Hipotesis  yang hendak diuji :  
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Ho : b1=b2=b3=0 

Ha : b1≠b2≠b3≠0  

Berikut hasil pengujian F test yang proses penghitungannya dibantu 

dengan program SPSS.  

Tabel 4.10 

Uji F 

Model F Sig. 

Regression 58.968 .000
b
 

a. Dependent Variable: Intensi kewirausahaan 

b. Predictors: (Constant), Locus of control, Pendidikan kewirausahaan, Self 

efficacy 

 

Hasil pengujian nilai F test diperoleh sebesar 58,968 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. Dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh 

antara pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control secara 

bersama-sama terhadap intensi kewirausahaan adalah signifikan. Berdasarkan 

hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa pengujian mampu menerima hipotesis 

keempat, sehingga dugaan yang menyatakan adanya pengaruh pendidikan 

kewirausahaan, self efficacy dan locus of control secara bersama-sama terhadap 

intensi kewirausahaan terbukti atau dapat diterima. 

4.2.7. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yang 

ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square. Dipilihnya Adjusted R Square agar 

data tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 

model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R square pasti meningkat 

tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti untuk menggunakan nilai 

Adjusted R Square pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 

2013). Berikut hasil pengujian yang dibantu dengan program SPSS sebagai 

berikut : 

 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2018 (Lampiran 15) 
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Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi 

Variabel Dependen Variabel Independen Adjusted  

R Square 

Intensi 

kewirausahaan 

Pendidikan 

kewirausahaan, self 

efficacy dan locus of 

control 

0,716 

 

 

Hasil pengujian koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai 

Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,716. Penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa intensi kewirausahaan mampu dijelaskan oleh ketiga variabel yaitu 

pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control sebesar 71,6%. Atau 

dapat diartikan bahwa pengaruh pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus 

of control secara bersama-sama terhadap intensi kewirausahaan sebesar 71,69%, 

sedangkan sisanya sebesar 28,4% (100% - 71,6%) dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti, seperti pertimbangan pasar kerja, dukungan sosial, self esteem, 

dan lain-lain. 

4.3 Pembahasan 

Pada hasil deskriptif variabel pertama bahwa setelah mahasiswa menempuh 

pendidikan kewirausahaan yang telah diajarkan oleh fakultas ekonomi unika 

seegijapranata, maka mahasiswa mampu menumbuhkan keinginan untuk 

berwirausaha, menambah ilmu dan wawasan serta menumbuhkan kesadaran untuk 

memanfaatkan peluang bisnis yang ada, sama seperti yang dijelaskan oleh 

penelitian Putri (2015) yang menjelaskan bahwa pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Pada variabel kedua yaitu self efficacy berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha, dengan adanya keyakinan dalam diri mahasiswa menjadi lebih 

Sumber : Hasil olahan SPSS, 2018 

(Lampiran 15) 
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percaya diri apabila ingin mengelola usaha, menambah keyakinan dalam 

memimpin sumber daya manusia, mantap/matang untuk serius berwirausaha, dan 

menambah keyakinan mahasiswa atas keberasilan usaha bisnisnya kelak. Seperti 

pada penelitian sebelumnya, hasil penelitian sawitri(2014) menjelaskan bahwa 

semakin kuat keyakinan diri seseorang terhadap kemamouannya, maka keraguan 

terhadap intensi berwirausaha akan semakin rendah. 

Pada variabel ketiga locus of control berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa yang berarti dengan adanya locus of control maka, 

mahasiswa menjadi lebih menyukai berwirausaha daripada bekerja pada orang 

lain, lebih memilih karir berwirausaha, menimbulkan rasa untuk berwirausaha 

setelah lulus kuliah, keinginan untuk berwirausaha demi meningkatkan status 

sosial, berfikir bahwa mendapatkan pendapatan yang tinggi dibandingkan bekerja 

dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh penelitian terdahulu bahwa self 

efficacy dan locus of control berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha 

pada mahasiswa (widyastuti dan pratiwi 2013) 

Dari hasil pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa pendidikan 

kewirausahaan, self efficacy dan locus of control dapat mempengaruhi variabel 

dependen yaitu intensi berwirausaha secara signifikan. Hasil regresi juga 

menunjukan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif terhadap 

intensi berwirausaha, yang artinya semakin tinggi pendidikan kewirausahaan, self 

efficacy dan locus of control maka akan semakin tinggi pula intensi berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 


