
 
 
 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Uji Asumsi. 

          Uji Asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Pengujian ini 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS 16.0. Uji 

normalitas bertujuan untuk melihat apakah sebaran data berdistribusi normal atau 

tidak. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui kedua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.  

5.1.1 Uji normalitas 

          Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap skala intensi wirausaha 

menunjukkan hasil K-SZ= 0,737  dengan p menunjukkan hasil sebesar 0,649 

(p>0,05) yang berarti sebaran data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada 

skala psychological capital menunjukkan K-SZ= 0,623, dengan p sebesar 0,832 

(p>0,05). Artinya, sebaran data skala psychological capital berdistribusi normal. 

5.1.2 Uji linearitas 

          Berdasarkan hasil uji linearitas antara psychological capital dengan intensi 

wirausaha didapatkan hasil Flin sebesar 9.734 dengan signifikansi sebesar 0,003 

(p<0,05). Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa antara variabel 

psychological capital dengan intensi wirausaha memiliki hubungan yang linear. 

5.2 Hasil Analisis Data 

          Peneliti melakukan analisis data dengan uji hipotesis. Uji hipotesis adalah 

pengujian apakah hipotesis diterima atau tidak. Teknik korelasi Product Moment 



 
 
 

digunakan untuk mencari korelasi antara psychological capital dengan intensi 

wirausaha dengan bantuan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Versi 16.0. Hasil analisis data didapatkan bahwa ada hubungan positif 

antara psychological capital dengan intensi wirausaha pada mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata Semarang yang sangat signifikan, ditunjukan dengan diperolehnya 

data yaitu rxy sebesar 0,411 (p<0,01). 

5.3 Pembahasan 

          Sumbangan efektif (SE) psychological capital sebesar 16,89% hal ini berarti 

psychological capital memiliki hubungan terhadap intensi wirausaha individu. 

Sisanya sebesar 83,11% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain seperti pendidikan, 

usia, pengalaman berkerja, sosok panutan, dukungan moral, dukungan 

professional, keberhasilan diri yang dicapai, memiliki toleransi akan risiko, 

kebutuhan akan prestasi , dan adversity intelligence. 

          Pada variabel psychological capital diperoleh mean empirik (Me) sebesar 

68,7  jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh)  sebesar 55 dengan standar 

deviasi hipotetik (SDh) sebesar 11  maka dapat dikatakan bahwa pada saat 

penelitian subyek memiliki psychological capital yang tergolong tinggi. Hasil 

penelitian ini artinya bahwa mahasiswa sudah memiliki modal psikologis yang 

dibutuhkan untuk menunjang intensi wirausahanya. Modal psikologis ini menjadi 

awal dari perilaku wirausaha yang sesungguhnya. Dengan psychological capital 

yang tinggi, mahasiswa dapat mengantisipasi tantangan dan kesulitan dalam 

berwirausaha, dengan bersikap optimis, penuh harapan, percaya pada 

kemampuan diri dan memiliki resiliensi. 

          Hasil penelitian terhadap variabel intensi wirausaha diperoleh mean empirik 

(Me) sebesar 35,9 jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 30  



 
 
 

dengan standar hipotetik (SDh) sebesar 6 maka dapat dikatakan bahwa pada saat 

penelitian subyek memiliki tingkat intensi wirausaha yang tergolong sedang. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa mahasiswa sudah memiliki intensi untuk 

berwirausaha, dan atau sedang mempertimbangkan keputusan untuk 

berwirausaha. Subjek yang dipakai untuk penelitian ini adalah mahasiswa 

psikologi, dimana kemungkinan untuk berkerja pada bidang lain atau melanjutkan 

studi masih sangat besar. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa psikologi yang 

tertarik untuk berwirausaha tetap dapat mewujudkannya dengan adanya intensi 

wirausaha ini. Intensi wirausaha dapat dikembangkan dengan adanya persepsi 

positif dari perilaku wirausaha, dukungan orang sekitar dan kemampuan mengukur 

kelebihan dan kekurangan diri dalam berperilaku wirausaha. 

          Penelitian sebelumnya oleh Abrorry & Sukamto (2013) yang sejalan dengan 

penelitian ini, menemukan adanya hubungan positif antara psychological capital 

dan entrepreneur intention, dengan koefisien korelasi sebesar 0,616 pada subjek 

siswa SMK YPM 3 Sepanjang Taman Sidoarjo. Penelitian mengenai psychological 

capital pada mahasiswa, menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa yang 

berwirausaha di Kota Padang memiliki tingkat psychological capital yang berada 

pada kategori tinggi yaitu dengan persentase 87,8 % (Sembiring, Maputra, & 

Amalia, 2018). Hal ini diartikan bahwa mahasiswa di Kota Padang sudah memiliki 

modal psikologis (psychological capital) yang terdiri dari optimisme, hope, self 

efficacy dan resiliency yang terbilang memadai. Penelitian dengan subjek 

mahasiswa Fakultas Psikologi dan Fakultas Ilmu Sosial Budaya oleh Puspita 

(2016) menunjukan pengalaman berwirausaha dan psychological capital memiliki 

sumbangan sebesar 56,1% terhadap variabel intensi berwirausaha.  



 
 
 

 Psychological capital juga berpengaruh tinggi pada penelitian Dewi (2013) dimana 

modal psikologis mempunyai pengaruh paling besar dengan nilai signifikansinya 

berada dibawah lima persen dibanding variabel lainnya, seperti karakteristik 

entrepreneur, inovasi, manajemen sumber daya manusia, dan karakterisitik UKM 

dalam hal mengelola perkembangan usaha. Maka disimpulkan, berkembang atau 

tidaknya sebuah usaha sangat dipengaruhi oleh modal psikologis dari pelaku 

usaha bisnis itu sendiri.  

          Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) kepercayaan diri dibutuhkan 

dalam membentuk faktor sikap terhadap perilaku, sejalan dengan penelitian 

Endratno & Widhiandono (2014) bahwa innovativeness dan self confidence 

mempengaruhi intensi kewirausahaan pada mahasiswa. Individu yang memiliki 

self confidence baik, akan memiliki keyakinan bahwa ia  mampu menampilkan 

perilaku wirausaha yang akan menghasilkan dampak positif bagi dirinya. Indarrti & 

Kristiansen (dalam Wijaya, 2007) menemukan bahwa tingkat intensi wirausaha 

siswa dipengaruhi tinggi rendahnya kapasitas motivasi, pengendalian diri dan 

optimisme siswa. Optimisme dan pengendalian diri berkaitan dengan kontrol 

perilaku yang dipersepsi pada teori TPB. Individu mampu memegang kendali atau 

kontrol pada hal-hal yang mempersulit atau mempermudah dalam perilaku 

wirausaha, membangun motivasi dan pengendalian diri, maka intensinya untuk 

mewujudkan perilaku yang diinginkan, dalam penelitian ini yaitu wirausaha  akan 

semakin tinggi.  

          Berdasarkan hasil penelitian, koefisien korelasi antara psychological capital 

dengan intensi wirausaha rxy = 0,411, ada hubungan positif antara psychological 

capital dengan intensi wirausaha pada mahasiswa. Psychological capital 

mengambil peran dalam pembentukan intensi wirausaha pada mahasiswa. 



 
 
 

Dengan mengembangakan psychological capital dan meningkatkan intensi 

wirausaha, mahasiswa semakin percaya diri dengan kemampuan untuk menjadi 

wirausaha. Memiliki psychological capital sangat dibutuhkan dalam menghadapai 

tantangan dan kesulitan selama proses pelaksanaan usaha bisnis.  

5.4 Keterbatasan Penelitian  

          Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya melakukan 

pengambilan dan olah data dengan try out terpakai dan subjek penelitian yang 

belum beragam dari berbagai fakultas di Universitas Katolik Soegijapranata.  

 

  


