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MOTTO 

 

Pelajarilah ilmu ,  

Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa 

menuntunnya, itu ibadah 

mengulang-ulangnya, itu tasbih 

membahasnya, itu jihad 

mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu  berarti sedekah 

memberikannya kepada ahlinya, itu berarti mendekatkan diri kepada Allah 

(Abush Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya Al=Ghozali. 1986) 

 

Don’t be Arrogant cause Sombong adalah jubah Kebesaran Allah, 

jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan,  

teruslah berdoa dan berusaha,  

Janji Allah itu nyata. 

 

Leave footprints of kindness wherever you go. 

& 

ingatlah bahwa keluarga adalah jiwa utamanya kehidupan. 

(penulis) 
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ABSTRAK 
 
 

Ani Rohmatul Khasanah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Berwirausaha (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Purworejo).Program Studi Manajemen. Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Purworejo. 2016. 

Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa jumlah wirausahawan 
Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga 
persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak 
bagi suksesnya pembangunan. Sebuah pembangunan dalam menggerakkan roda 
perekonomian suatu negara akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan 
yang dapat membuka lapangan kerja sendiri. Minat berwirausaha pada diri 
mahasiswa adalah sumber berdirinya suatu usaha baru. Minat berwirausaha 
seseorang dipengaruhi beberapa faktor yang dapat dilihat dalam suatu kerangka 
integral. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengujifaktor-faktor yang mempengaruhi 
minat berwirausaha. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada penelitian ini 
tidak menggunakan seluruh populasi tetapi menggunakan sampel sebanyak 200 
responden dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan alternatif pilihan jawaban menggunakan metode Likert yang 
terdiri dari lima pilihan jawaban. Kuesioner telah diujicobakan dan telah 
memenuhi syarat validitas sertareliabilitas. Pada penelitian ini untuk menguji 
hipotesis menggunakan analisis regresi. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 1) nilai koefisien regresi 
Sikap(X1) terhadap Minat Berwirausaha(Y) sebesar 0,208 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,025; 2) nilai koefisien regresi Norma Subyektif (X2) 
terhadap Minat Berwirausaha(Y) sebesar 0,274 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,008; 3) nilai koefisien regresi Kontrol Perilaku (X3) terhadap Minat 
Berwirausaha (Y) sebesar 0,258 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 
menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diajukan terbukti. 

 
Kata kunci: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan perekonomi suatu Negara selalu berubah, tentunya 

kehidupan masyarakat juga akan berubah sesuai dengan pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga dalam bangsa dan Negara tersebut. Untuk 

mengimbangi fenomena roda perekonomian saat ini diperlukan kontribusi dari 

para wirausaha. Pengembangan kewirausahaan beberapa tahun terakhir 

memang telah menjadi isu lembaga-lembaga ekonomi mulai dari tingkat 

daerah, nasional bahkan internasional. Sekarang ini kita menghadapi 

kenyataan bahwa jumlah wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya 

belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha 

Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan 

(Alma, 2014:1).  

Menurut Ketua Umum badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha 

Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia, yang dilansir dalam 

www.suara.com, saat ini di Indonesia jumlah wirausahawan baru sebesar 1,5% 

dari sekiatar 252 juta penduduk. Menurutnya, Indonesia membutuhkan 

minimal 1,7 juta wirausahawan untuk mencapai angka 2% dari total populasi 

penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menciptakan 

wirausahawan baru yang berkualitas dan terdidik yang berasal dari kalangan 

mahasiswa. 
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Menjadi seorang wirausaha (entrepreneur) adalah alternatif yang 

bijaksana, selain dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, juga dapat 

membantu orang lain. Ketika usahanya maju, dapat menyerap semakin banyak 

tenaga kerja sehingga dapat membantu lebih banyak orang. Latar belakang 

mengapa perlu berwirausaha adalah agar mampu menatap masa depan yang 

lebih baik. Dengan berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri dan 

membuka lapangan kerja bagi orang lain (Kasmir, 2013:13). 

Nastiti, dkk (2008) mengutip hasil penelitian Gorman et.al (1997) serta 

Kourilsky dan Walstad (1998) menyatakan bahwa minat berwirausaha pada 

diri mahasiswa adalah sumber berdirinya suatu usaha baru. Dalam diri 

manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk 

berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat 

memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik (Djaali, 

2014:74). 

Minat berwirausaha akan terbentuk apabila keluarga memberikan 

pengaruh positif terhadap minat tersebut, karena sikap dan aktifitas sesama 

anggota keluarga saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Suryaman, 2006:25). Orang tua yang berwirausaha dan melibatkan 

anak secara langsung, akan menimbulkan minat akan anaknya untuk 

berwirausaha. Latar belakang seseorang dan pengalaman hidup sebelumnya 

dapat mempengaruhi minat berwirausaha (Hisrich dalam Selcuk, 2009). 

Theory of Planned Behavior berpijak pada asumsi bahwa individu 

pada umumnya bertingkah laku secara rasional yakni selalu 
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mempertimbangkan informasi-informasi dan implikasi dari tindakannya baik 

secara implisit maupun eksplisit. Teori ini mencerminkan kecenderungan 

(intensi) seseorang untuk menampilkan atau tidak menampilkan tingkah laku, 

yang merupakan determinan paling dekat dengan tingkah laku yang 

ditampilkan. Tiga elemen aplikasi Theory of Planned Behavior meliputi 

sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991).  

Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur 

melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah 

terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan 

dengannya (Widayatun, 1999). Terkait dengan pengaruh minat berwirausaha 

tersebut, diperlukan adanya pemahaman tentang bagaimana mengembangkan 

dan mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha muda yang potensial. Sikap, 

pengetahuan dan perilaku mereka tentang kewirausahaan akan membentuk 

kecenderungan mereka untuk membuka usaha-usaha baru di masa mendatang 

(Indarti, 2008). 

Sedangkan menurut Tan dan Thomson (2000) norma subyektif adalah 

pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang 

akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya 

orang tersebut terpengaruh oleh orang-orang disekitarnya untuk 

melakukannya atau orang tersebut menyakini bahwa lingkungan atau orang-

orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang orang tersebut lakukan. 

Determinan ketiga dari  Theory of Planned Behavior adalah kontrol 

perilaku. Ajzen (1988) mendefinisikan bahwa faktor ini menggambarkan 
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persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya individu untuk melakukan 

tingkah laku dan diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman yang telah 

terjadi sebelumnya serta hambatan-hambatan yang diantisipasi.  

Seperti yang dikemukakan Alma (2014:1) bahwa semakin maju suatu 

negara semakin banyak orang terdidik, dan semakin dirasakan pentingnya 

dunia wirausaha. Jika seseorang mempunyai kemauan dan keinginan serta 

sikap untuk berwirausaha, berarti seseorang itu mampu menciptakan lapangan 

pekerjaan sendiri, dan tidak perlu mengandalkan orang lain maupun 

perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan lagi. 

Sesuai dengan visi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purworejo yaitu menjadi Program Studi yang Unggul dalam menghasilkan 

sarjana yang kompetitif, berkemampuan wirausaha dan islami. Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam kurikulumnya telah 

memasukkan mata kuliah kewirausahaan. Dalam kegiatan perkuliahan, telah 

diberikan teori-teori kewirausahaan serta praktik kewirausahaan. Selain 

kegiatan perkuliahan kewirausahaan, Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo sering mengadakan seminar-seminar dengan tema 

kewirausahaan. Tujuannya tidak lain agar mahasiswa memiliki mental dan 

berminat untuk berwirausaha setelah mereka lulus sehingga jumlah wirausaha 

di Indonesia bertambah dan dapat mengurangi angka pengangguran. 

Namun, pada kenyataanya banyak lulusan sarjana yang berorientasi 

untuk mencari kerja bukan menciptakan pekerjaan, jadi tidak mengherankan 

jika setiap tahun jumlah orang yang menganggur terus bertambah. Para 



5 
 

 
 

pencari kerja baik yang mempunyai gelar sarjana ataupun tidak, harus 

bersaing untuk mendapatkan pekerjaan pada lapangan kerja yang terbatas.  

Pola pikir untuk menjadi wirausaha dikalangan mahasiswa masih 

sangat kecil. Lazimnya para sarjana bertujuan hanya mencari pekerjaan, bukan 

menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu perlu diciptakan usaha yang dapat 

mengubah pola pikir serta motivasi untuk mahasiswa agar mereka terbiasa 

dapat menciptakan pekerjaan bukan mencari kerja. Berdasarkan permasalahan 

tersebut dan untuk mengetahui apakah dengan di adakannya pendidikan 

kewirausahaan akan membangun minat berwirausaha pada mahasiswa maka 

peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Faktor - Faktor yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Untuk dapat menghadapi persaingan maupun meningkatkan perekonomian 

sebuah Negara, dibutuhkan peran wirausahawan yang mampu membuka 

lapangan kerja secara mandiri. 

2. Dalam upaya meningkatkan minat berwirausaha dikalangan mahasiswa, 

perguruan tinggi harus mampu berperan aktif dalam membentuk 

paradigma berfikir mahasiswa menjadi sumber daya manusia yang mampu 

berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dibandingkan menjadi sumber 

daya pencari kerja. 
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C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan untuk mengatasi keterbatasan waktu, 

biaya, kemampuan, dan luasnya objek penelitian. Agar sasaran pembahasan 

disini dapat tercapai maka peneliti akan melakukan pembatasan masalah: 

1. Subjek atau responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini dibatasi pada variabel sikap, 

norma subyektif dan kontrol perilaku serta minat berwirausaha sebagai 

variabel dependen. 

 

D. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha? 

2. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha? 

3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus akan menelaah lebih dalam mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini 

yaitu:  
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1. Untuk menguji pengaruh sikap mahasiswa terhadap minat berwirausaha. 

2. Untuk menguji pengaruh norma subyektif terhadap minat berwirausaha. 

3. Untuk menguji pengaruh kontrol perilaku terhadap minat berwirausaha. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari studi empiris yang dilakukan oleh penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan setidaknya manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan 

memperkaya khasanah studi empiris tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa dalam berwirausaha dan dapat dijadikan 

bahan penelitian yang lebih mendalam untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini sehingga hasilnya dapat lebih 

sempurna. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa 

Memberi masukan bagi mahasiswa dan sebagai bahan 

pengetahuan, pemahaman serta motivasi untuk meningkatkan minat 

serta usahanya dalam melakukan suatu kegiatan terkait pentingnya 

aspek wirausaha sebagai arah masa depan. Sebagai tolak ukur untuk 

dapat melakukan penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor lainnya 

yang dapat mempengaruhi minat mahasiwa dalam berwirausaha. 
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b. Bagi Universitas 

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi atau 

organisasi yang terkait di dalamnya untuk dapat dijadikan 

pertimbangan yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam 

berwirausaha, sehingga dapat menyiapkan individu dengan 

memberikan pendidikan dini terhadap generasi muda tentang 

wirausaha, agar dikemudian hari lahir pelaku-pelaku usaha baru yang 

mampu mengembangkan potensi yang ada. Selain itu dapat dijadikan 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategi yang akan datang 

dalam mengefektifkan kegiatan penunjang dalam berwirausaha 

sehingga diharapkan semakin banyak mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi 

yang berkeinginan untuk menjadi wirausaha. 

c. Bagi masyarakat luas 

Sebagai wacana dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk berwirausaha. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI, TINJAUAN PUSTAKA, DAN 

RUMUSAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Theory Of Planned Behavior 

Theory of planned behavior (TPB) (Ajzen,1991) menyatakan 

bahwa hampir seluruh perilaku manusia adalah hasil dari niat seseorang 

untuk melakukan suatu perilaku dan kemampuan mereka untuk membuat 

pilihan yang sadar dan keputusan dalam melakukannya. TPB mengatakan 

bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh intensinya. Intensi diasumsikan 

sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi 

merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa 

banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Intensi 

merupakan fungsi dari tiga determinan dasar, yaitu pertama sikap individu 

terhadap perilaku, kedua adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial 

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang bersangkutan, dan 

yang ketiga adalah aspek kontrol perilaku yang dihayati (Azwar, 2015:11).  

Intensi (minat) ditentukan oleh tiga hal: sikap terhadap perilaku, 

norma subjektif dan kontrol perilaku. TPB mengatakan bahwa untuk 

mengukur sikap terhadap perilaku, perlu untuk mengukur norma subjektif, 

kepercayaan terhadap bagaimana orang yang mereka percaya akan 

menunjukkan perilaku tertentu dalam bentuk pertanyaan (Azjen, 1991). 

 



10 
 

 
 

2. Minat Berwirausaha 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline versi 1.5.1, kata 

minat dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap 

sesuatu, gairah, atau keinginan. Sedangkan menurut Hurlock (1994:114), 

minat merupakan sumber motivasi yang mendorong individu untuk 

melakukan apa yang diinginkan karena individu menganggap hal tersebut 

menguntungkan atau bermanfaat. 

Pengertian minat menurut Gunarsa (2008:68) adalah sesuatu yang 

pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dapat menyebabkan 

seseorang giat melakukan suatu kegiatan menuju ke sesuatu yang telah 

menarik minatnya. Djaali (2014:34) menyatakan bahwa minat merupakan 

suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang untuk 

mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai kebutuhannya, kemudian 

dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata dengan adanya 

perhatian pada objek yang diinginkannya itu untuk mencari informasi 

sebagai wawasan bagi dirinya. 

Gunarsa (2008:69) menjelaskan lebih lanjut bahwa minat dapat 

mendorong seorang individu melakukan suatu pekerjaan. Hal ini dapat 

dimaksudkan bahwa minat mampu menjadi penggerak seorang individu 

dalam memilih berbagai macam pekerjaan yang akan dilakukannya. Hal 

ini senada dengan pendapat Djaali (2014:74), yang menyatakan bahwa 

seseorang yang berminat pada suatu hal, maka segala tindakan atau apa 

yang dilakukan akan mengarahkannya pada minatnya tersebut. 
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Terkait dengan minat berwirausaha, Gilad dan Levine dalam Segal 

et al. (2005:44) mengemukakan dua teori berkenaan tentang minat 

berwirausaha, yaitu push theory dan pull theory. Push theory menjelaskan 

bahwa individu berwirausaha karena ada dorongan lingkungan yang 

bersifat negatif, misalnya ketidakpuasan pada pekerjaan, kesulitan mencari 

pekerjaan, ketidaklenturan jam kerja atau gaji yang tidak cukup. Pull 

theory menjelaskan bahwa individu berwirausaha karena ingin mandiri, 

atau, individu merasa yakin dengan berwirausaha individu yang 

bersangkutan akan mendapatkan kemakmuran. 

Ada beberapa alasan mengapa seseorang berminat melakukan 

kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan akan mendorong minat seseorang 

untuk mendirikan dan mengelola usaha secara profesional. Hendaknya 

minat tersebut diikuti dengan perencanaan dan perhitungan yang matang 

(Suryana, 2013:53). Menurut Zimmerer (2008:11) dengan menjadi 

wirausaha akan memiliki kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri 

dan berpeluang untuk berperan dalam masyarakat. Dengan memiliki usaha 

sendiri, seseorang dapat menentukan nasibnya sendiri dan tidak 

bergantung pada orang lain. Berwirausaha dapat mengembangkan diri 

sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga membuat dirinya 

berarti bagi masyarakat. Menjadi wirausaha juga dapat berperan dalam 

masyarakat, karena dengan berwirausaha dapat menyediakan lapangan 

pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. 
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3. Sikap 

Sikap dapat diartikan sebagai evaluasi, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan 

(Kotler dan Keller, 2012:151). Menurut Kotler dan Armstrong (2012:150) 

sikap menggambarkan proses evaluasi, perasaan, dan kecenderungan 

secara konsisten pada diri individu terhadap suatu objek atau gagasan. 

Lamb et al. dalam Dwiastuti (2012:66) menjelaskan bahwa sikap 

adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon 

secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan. Sikap tergantung 

pada sistem nilai dari seorang individu yang mewakili standar pribadi 

tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, 

sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibandingkan dengan 

kepercayaan. 

Menurut Armstrong (2009) sikap berisi tentang penaksiran apakah 

objek sikap tersebut disukai atau tidak disukai. Sikap pada dasarnya 

mengalami perkembangan yang didasarkan pada pengalaman, namun pada 

dasarnya sikap bersifat tetap. Menurut Mc Shane (2010:100), sikap terdiri 

dari kumpulan keyakinan, perasaan, dan niat berperilaku terhadap objek 

sikap baik itu terhadap seseorang, objek, atau peristiwa.  

Sikap adalah tingkatan evaluasi individu dalam menilai apakah 

menjadi seorang usahawan itu menguntungkan (positif) atau merugikan 

(negatif) (Ajzen dan Kolvareid dalam Linan dan Chen, 2009). 
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Penilaiannya tidak hanya afektif (misalnya jika saya melakukan suatu hal 

dan membuat saya dalam kondisi yang baik maka hal itu akan 

menyenangkan bagi saya) tetapi juga melalui pertimbangan tertentu, 

karena individu juga menginginkan hasil yang terbaik dari perilaku yang 

telah dibuat (Alsos et al, 2006). 

Dengan kata lain, seseorang yang percaya bahwa sebuah perilaku 

dapat menghasilkan konsekuensi yang positif, maka ia akan memiliki 

sikap yang positif. Begitu juga sebaliknya, jika individu tersebut percaya 

bahwa dengan melakukannya akan menghasilkan konsekuensi yang 

negatif, maka ia akan memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku 

tersebut.  

Sikap dipengaruhi oleh keyakinan tentang perilaku atau yang 

disebut dengan behavioral beliefs. Ajzen (1991) menyatakan bahwa 

keyakinan tentang perilaku adalah probabilitas subjektif bahwa perilaku 

tersebutakan menghasilkan suatu hasil. Meskipun seseorang dapat 

memiliki keyakinan tentang perilaku yang banyak terhadap perilaku 

apapun, namun hanya sebagian kecil yang dapat diakses pada saat tertentu. 

Diasumsikan bahwa keyakinan tentang perilaku dicapai saat digabungkan 

dengan nilai-nilai subjektif dari hasil yang diharapkan menentukan 

pengaruh yang kuat pada sikap terhadap perilaku yang dimaksud tersebut. 

Secara khusus, evaluasi setiap akibat memberikan kontribusi bagi sikap 

dalam proporsi langsung dengan probabilitas subjektif seseorang dimana 

perilaku tersebut menghasilkan suatu akibat. 
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Unsur-unsur sikap yang terdapat dalam Theory of Planned 

Behavior (Gurbuz dan Aykol, 2008:51) yaitu: 

a. Autonomy and authority 

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang 

atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan 

melebihi kewenangan yang diperoleh. Maka dengan jalan wirausaha 

sikap seserang memiliki kuasa dalam membuat keputusan sendiri. 

b. Economic opportunity and challenge 

Tantangan hal atau objek yang menggugah tekad untuk 

meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, memotivasi untuk 

bekerja lebih giat. Maka dengan adanya kewirausahaan sebagai 

pekerjaan yang menantang, menarik dan membuka peluang ekonomi. 

Sehingga dapat merealisasikan kompensasi berdasarkan pada prestasi 

dan mengharapkan penghasilan yang besar.  

c. Security and workload 

Berwirausaha membuat pekerjaan yang aman tidak 

menyebabkan stress jenis pekerjaan yang stabil, pekerjaan yang jam 

kerjanya pasti, dan menginginkan pekerjaan yang tidak kerja lembur. 

d. Avoid responsibility 

Dengan jalan telah dipilih menginginkan pekerjaan yang 

tanggung jawabnya tidak terlalu besar dan pekerjaan yang tidak 

komplek serta tidak menuntut komitmen. 
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e. Self realization and participation 

Dengan jalan berwirausaha orang tersebut berkeinginan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru yang dapat memanfaatkan daya 

kreativitas. Selain itu juga menyukai pekerjaan yang terstruktur dan 

teratur maupun berbagai jenis pekerjaan dengan keterlibatan tinggi 

dalam keseluruhan proses kegiatan. 

f. Social environment and carrer 

Faktor ini berkaitan dengan kegemaran dalam mengikuti 

kegiatan-kegiatan sosial dan memiliki keyakinan mencapai kemajuan 

promosi dalam karir kelak. Misalnya, suka terlibat dalam kegiatan-

kegiatan sosial keagamaan, dengan menjadi anggota/fungsionaris 

organisasi. 

Menurut Linan dan Chen (2009), indikator yang berkontribusi 

terhadap sikap adalah tertarik dengan peluang usaha, artinya bahwa 

seseorang akan berminat untuk berwirausaha bila ada peluang usaha yang 

didukung dengan memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab, 

berfikir kreatif dan inovatif, suka menghadapi risiko dan tantangan, serta 

pandangan positif terhadap kegagalan. 

 

4. Norma Subyektif 

Tan dan Thomson (2000), menyatakan bahwa norma subyektif 

adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. 

Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku 
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seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya untuk 

melakukannya atau ia menyakini bahwa lingkungan atau orang-orang 

disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. 

Norma subyektif, yaitu keyakinan individu akan norma, orang 

sekitarnya dan motivasi individu untuk mengikuti norma tersebut. Di 

dalam norma subyektif terdapat dua aspek pokok yaitu: 

a. Keyakinan akan harapan 

b. Harapan norma referensi 

Keyakinan akan harapan dan harapan norma referensi merupakan 

pandangan pihak lain yang dianggap penting oleh individu yang 

menyarankan individu untuk menampilkan atau tidak menampilkan 

perilaku tertentu serta motivasi kesediaan individu untuk melaksanakan 

atau tidak melaksanakan pendapat atau pikiran pihak lain yang dianggap 

penting bahwa individu harus atau tidak harus berperilaku. 

Dalam theory of planned behavioral, norma subyektif (subjective 

norms) adalah ukuran tekanan sosial untuk menentukan apakah perilaku 

kewirausahaan perlu dilakukan atau tidak. Tekanan sosial tersebut 

mengacu pada persepsi kelompok tertentu “reference people” yang 

menyetujui atau tidak menyetujui keputusan seseorang dan biasanya 

individu berusaha untuk mematuhi persepsi kelompok tersebut (Ajzen, 

Krueger dalam Linan and Chen, 2009). Subjective norms hubungannya 

mengacu pada persepsi dimana sekelompok orang memberikan pengaruh 
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besar atas perilaku orang, mempelajari dimana jaringan sosial 

mempengaruhi perilaku individu (Krueger et al., 2000). 

Hubungan dari norma subjektif dalam minat berwirausaha 

dipengaruhi oleh keluarga dan orang yang dicintai. Para pengusaha 

cenderung akan memilih pengetahuan tentang kewirausahaan dari 

keluarga mereka atau orang terdekat. Hal ini dimungkinkan karena mereka 

merasa lebih mudah untuk memiliki sebuah bisnis jika mereka belajar dari 

orang terdekat atau keluarga. Selain itu, mereka dapat memiliki kebebasan 

untuk belajar, bertanya dan meminta pendapat (Prabandari dan Puput, 

2014). 

 

5. Kontrol Perilaku 

Ajzen (1988) mendefinisikan kontrol perilaku merupakan faktor 

yang menggambarkan persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya 

individu untuk melakukan tingkah laku dan diasumsikan merupakan 

refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-

hambatan yang diantisipasi. Persepsi kontrol keperilakuan menunjuk suatu 

derajat dimana seorang individu merasa bahwa tampil atau tidaknya suatu 

perilaku yang dimaksud adalah dibahwa pengendaliannya. Orang 

cenderung tidak akan membentuk suatu intensi yang kuat untuk 

menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia percaya bahwa ia tidak 

memiliki sumber atau kesempatan untuk melakukannya meskipun ia 



18 
 

 
 

memiliki sikap yang positif dan ia percaya bahwa orang-orang lain yang 

penting baginya akan menyetujuinya. 

Kontrol perilaku adalah persepsi kepercayaan seseorang terhadap 

kemampuannya (apakah sulit atau mudah) untuk menjadi seorang 

pengusaha. Sebagai contoh, seseorang percaya bahwa dia mampu 

mengerjakan suatu tugas tertentu (Linan and Chen, 2009). Menurut Ajzen 

dalam Li Wei (2006) perilaku ditentukan oleh niat individu untuk 

melakukan, atau tidak melakukan suatu perilaku yang diinginkan. 

Sementara itu, niat ditentukan oleh sikap ke arah perilaku, norma-norma 

hubungan dan kendali perilaku. Jika perilaku lebih dirasa menarik bagi 

individu, makan niat akan lebih tinggi demikian juga jika norma-norma 

sosial lebih mendukung, misalnya apabila dukungan sosial lebih 

mendukung, atau dengan kata lain jika orang-orang disekitar individu 

tersebut melakukan perilaku sasaran, niat akan lebih tinggi, perceived 

kemungkinan terjadi akan lebih tinggi. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Sarwoko (2011) menunjukkan hasil bahwa secara parsial 

variabel subjective norm berpengaruh signifikan terhadap entrepreneur 

intention mahasiswa di Universitas Kanjuruhan Malang. Norma subyektif 

dapat mendukung intensi berwirausaha mahasiswa disebabkan mahasiswa 



19 
 

 
 

pada umumnya masih tergantung pada orang tua atau saudara yang di 

anggap memberikan kontribusi terhadap masadepannya. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Mariana (2014) menyatakan bahwa 

secara parsial, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel 

sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha Pekanbaru. Sikap berperan 

penting dalam pembentukan minat berwirausaha pada mahasiswa, sikap 

perlu dibentuk pada masa perkuliahan dengan cara mengajak mahasiswa 

untuk mengubah pola pikir menjadi seorang entrepreneur. Kemudian akan 

muncul rasa ingin tahu dan kemauan pada diri seseorang untuk memiliki 

pengetahuan tentang cara berwirausaha, sehingga mahasiswa akan merasa 

memiliki kemampuan dalam berwirausaha sendiri. 

3. Penelitian oleh Burhanudin (2015) menunjukkan hasil bahwa secara 

parsial variabel independen dalam penelitian tersebut yang meliputi 

aplikasi theory planned behavior berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi mahasiswa untuk berwirausaha. 

4. Penelitian oleh Cruz dkk (2015) dari hasil penelitian dan pembahasan 

dapat diambil simpulan bahwa aplikasi theory planned behavior 

berpengaruh secara signifikan terhadap niat berwirausaha bagi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi UNPAZ, Dili Timor Leste. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang telah disusun untuk 

menjabarkan hipotesis dalam penelitian ini:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
  

Keterangan 
= Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial/ sendiri-sendiri. 
 
 
D. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah prediksi suatu fenomena dan merupakan dugaan yang 

akan diuji kebenarannya dengan fakta yang ada (Jogiyanto, 2013:55). 

Berdasarkan deskripsi teori, dan hasil-hasil penelitian yang relevan 

selanjutnya dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hubungan antara sikap (X1) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Sikap dapat diartikan sebagai evaluasi, perasaan emosional, dan 

kecenderungan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 

dan bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau gagasan 

 

Minat Berwirausaha 

(Y) 

Norma Subyektif 

(X2) 

Sikap (X1) 
H1+ 

H2+ 

Kontrol Perilaku 
(X3) 

H3+ 
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(Kotler dan Keller, 2012:151). Gurbuz dan Aykol (2008) dan Tjahyono 

(2008), menemukan beberapa unsur sikap yang terdapat dalam model 

Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen dan Fishbein berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Morrison dalam Rudianto (2009) 

menyatakan bahwa ada keyakinan tentang penciptaan kewirausahaan yang 

difokuskan pada karakteristik pribadi yang melekat pada diri pengusaha. 

Unsur-unsur sikap yang terdapat dalam Theory of Planned 

Behavior (Gurbuz dan Aykol, 2008:51), yaitu autonomy and authority, 

economic opportunity and challenge, security and workload, avoid 

responsibility, self realization and participation, social environment and 

carrer, dan perceived confidence. 

Hasil penelitian Mariana (2014) membuktikan bahwa secara 

parsial, sikap berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Purna Graha Pekanbaru. Sikap 

berperan penting dalam pembentukan minat berwirausaha pada 

mahasiswa, sikap perlu dibentuk pada masa perkuliahan dengan cara 

mengajak mahasiswa untuk mengubah pola pikir mereka menjadi seorang 

entrepreneur. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Burhanudin (2015) dan Cruz 

(2015) juga menyatakan bahwa variabel sikap, terbukti berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap niat berwirausaha mahasiswa. 

H1 : Sikap berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 
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2. Hubungan antara norma subyektif (X2) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Tan dan Thomson (2000), menyatakan bahwa norma subyektif 

adalah pengaruh sosial yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. 

Seseorang akan memiliki keinginan terhadap suatu obyek atau perilaku 

seandainya ia terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya untuk 

melakukannya atau ia menyakini bahwa lingkungan atau orang-orang 

disekitarnya mendukung terhadap apa yang ia lakukan. Menurut Carter 

dan Cachon dalam Rudianto (2009) menyatakan bahwa hal yang baru bagi 

pengusaha untuk menampilkan beberapa karakteristik universal dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan komunitas mereka dan ini membuat 

mereka berbeda dari orang lain. 

Norma subyektif adalah ukuran tekanan sosial untuk menentukan 

apakah perilaku kewirausahaan tersebut perlu dilakukan atau tidak. 

Tekanan sosial tersebut mengacu pada persepsi kelompok tertentu 

“reference people” yang menyetujui atau tidak keputusan seseorang untuk 

pengusaha dan biasanya individu berusaha untuk mematuhi persepsi 

kelompok tersebut (Ajzen, Krueger dalam Linan and Chen, 2009). 

Penelitian yang relevan dilakukan oleh Sarwoko (2011), 

Burhanudin (2015) dan Cruz (2015) menunjukkan bahwa norma subyektif 

berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.  

H2 :  Norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 
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3. Hubungan antara kontrol perilaku (X3) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Ajzen (1988) mendefinisikan kontrol perilaku merupakan faktor 

yang menggambarkan persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya 

individu untuk melakukan tingkah laku dan diasumsikan merupaka 

refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-

hambatan yang diantisipasi. Menurut Ajzen (2005) kontrol perilaku 

memiliki implikasi-implikasi motivasional terhadap intensi (minat). 

Seseorang yang yakin jika dirinya tidak memiliki sumber-sumber maupun 

tidak memiliki kesempatan untuk memunculkan tingkah laku meskipun 

orang tersebut memiliki sikap terhadap tingkah laku yang positif dan 

percaya bahwa orang-orang yang penting dan berarti bagi dirinya akan 

setuju memunculkan tingkah laku tersebut. Menurut Rudianto (2009) 

karakteristik kompetesi kewirausahaan dapat diselidiki dari perspektif 

proses, mencerminkan perilaku aktual dari pengusaha. Penelitian yang 

relevan dilakukan oleh Baharudin (2015) dan  Cruz (2015) menunjukkan 

bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha.  

H3 : Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian kuantitatif karena 

data yang diperoleh berupa angka yang berasal dari kuesioner, sedangkan 

pendekatan penelitian termasuk pada metode survei. Menurut (Jogiyanto, 

2013:140), survei adalah metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Survei dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi 

dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

Variabel yang diteliti mengenai pengaruh sikap, norma subyektif dan 

kontrol perilaku terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pendekatan penelitian yang dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yakni diawali dengan mengumpulkan data melalui 

penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang menjadi sampel 

penelitian, menentukan instrumen penelitian, menentukan metode yang 

dipergunakan, serta menganalisis data yang sudah terkumpul kemudian 

disajikan dalam bentuk laporan penelitian. 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dimana penelitian ini mencari pengaruh variabel 

independen sikap (X1), norma subyektif (X2) dan kontrol perilaku (X3) 

terhadap variabel dependen minat berwirausaha (Y). 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Muhammadiyah 

Purworejo yang berlokasi di Jalan K.H Ahmad Dahlan 3 Purworejo 54111. 

Sedangkan subjek penelitian sebagai sumber data penelitian kuantitatif adalah 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen yang menjadi 

sasaran penelitian. Waktu penelitian terhitung mulai pada bulan September 

2015 sampai dengan Agustus 2016.  

 
C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Ferdinand (2006:223), populasi adalah gabungan dari 

seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal, atau orang yang memiliki 

karakteristik yang serupa yang menjadi pusat semesta penelitian. Pada 

penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan jumlah 400 

mahasiswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah subset dari populasi, yang terdiri dari beberapa 

anggota populasi. Subset ini diambil Karena dalam beberapa kasus tidak 

mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi. Maka diambil perwakilan 

dari populasi itu yang disebut dengan sampel (Ferdinand, 2006:223). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan, berdasarkan pertimbangan 
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tertentu (Jogiyanto, 2013:79). Adapun pertimbangan untuk responden 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

b. Telah mengikuti mata kuliah kewirausahaan. 

Penentuan ukuran sampel didasarkan pada teori Roscoe dalam 

Sekaran (2006:160) bahwa banyaknya sampel yang layak dalam penelitian 

adalah antara 30 sampai 500 orang. Dasar perhitungan sampel dilakukan 

dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi bahwa populasi 

tersebut berdistribusi normal, maka perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

푛	 = 	
푁

1	 + 	푁	(푒)  

Dimana: 

n = ukuran Sampel 

N  = ukuran Populasi 

e  = batas kesalahan 5% 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah:  

푛	 = 	
400

1	 + 	400	(0,05)  

푛	 = 	
400

2  

푛	 = 	200.		 

Jadi, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 200 

mahasiswa. 
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D. Variabel Penelitian 

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. 

Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang 

sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang 

yang berbeda (Kuncoro, 2003:42). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

1. Variabel bebas  

Menurut Ferdinand (2006:26), variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen, baik yang pengaruhnya positif 

maupun yang pengaruhnya negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Sikap (X1) 

b. Norma subyektif (X2) 

c. Kontrol perilaku (X3) 

2. Variabel terikat  

Menurut Ferdinand (2006:26), variabel dependen adalah variabel 

yang menjadi pusat perhatian karena variabel ini yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat dari adanya variabel independen atau bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Minat Berwirausaha (Y). 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Berkenaan dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu menetapkan definisi operasional sebagai 
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upaya menyamakan interpretasi dan menghindari kesalahpahaman terhadap 

fokus penelitian dan persepsi dengan istilah yang dijadikan sebagai variabel 

penelitian. 

1. Sikap (X1)  

Menurut Ajzen dalam Perdana (2014:6) mendefinisikan sikap 

sebagai predisposisi yang dipelajari individu untuk memberikan respon 

suka atau tidak suka secara konsisten terhadap objek sikap. Respon suka 

atau tidak suka itu adalah hasil proses evaluasi terhadap keyakinan-

keyakinan (beliefs) individu terhadap objek sikap. Kemudian unsur-unsur 

sikap yang terdapat dalam Theory of Planned Behavior (TPB) mencakup 

(Gurbuz dan Aykol, 2008:51). 

a. Otonomi dan kewenangan 

b. Peluang ekonomi dan tantangan 

c. Keamanan dan beban kerja 

d. Memiliki tanggung jawab 

e. Realisasi diri 

f. Lingkungan sosial dan karier 

g. Percaya diri 

2. Norma Subyektif (X2) 

Norma subyektif adalah ukuran tekanan sosial untuk menentukan 

apakah perilaku wirasuhaan tersebut perlu dilakukan atau tidak. Norma 

sosial subyektif tersebut mengacu pada persepsi kelompok tertentu 

“reference people” yang menyetujui atau tidak keputusan seseorang untuk 
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berwirausaha (Ajzen dalam Linan and Chen 2009). Indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Keyakinan peran keluarga dalam memulai usaha. 

b. Keyakinan dukungan dalam usaha dari orang yang dianggap penting. 

c. Keyakinan dukungan teman dalam usaha. 

3. Kontrol Perilaku (X3) 

Ajzen (1988) mendefinisikan kontrol perilaku merupakan faktor 

yang menggambarkan persepsi individu mengenai mudah atau tidaknya 

individu untuk melakukan tingkah laku dan diasumsikan merupakan 

refleksi dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya serta hambatan-

hambatan yang diantisipasi. Indikator yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Kepercayaan diri akan kemampuan mengelola wirausaha 

b. Memilih jalur wirausaha daripada bekerja pada orang lain 

c. Kepemimpinan sumber daya manusia 

4. Minat berwirausaha (Y) 

Minat merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada 

diri seseorang untuk mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai 

kebutuhannya, kemudian dilanjutkan untuk diwujudkan dalam tindakan 

nyata dengan adanya perhatian pada objek yang diinginkannya itu untuk 

mencari informasi sebagai wawasan bagi dirinya (Djaali, 2014:34).  
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Menurut Zimmerer (2008:11) minat berwirausaha adalah minat 

yang muncul dari dalam diri seseorang untuk berwirausaha. Indikator yang 

digunakan adalah :  

a. Berminat menjadi wirausaha karena tidak bergantung pada orang lain.  

b. Berminat menjadi wirausaha dapat membantu lingkungan sosial. 

c. Senang jika menjadi seorang wirausaha. 

 
F. Pengumpulan Data 

Menurut Umar (2002:91), teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuesioner, yaitu suatu cara pengumpulan 

data dengan memberikan atau menyebar daftar pertanyaan kepada responden 

dengan harapan mereka akan memberi respon atas daftar pertanyaan tersebut.  

Hasil dari jawaban responden tersebut akan diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Menurut Ghozali (2011:47) skala Likert yaitu 

skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai 

berikut : 

1. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1 

2. Tidak Setuju  (TS) skor 2 

3. Netral   (N) skor 3 

4. Setuju   (S) skor 4 

5. Sangat Setuju  (SS) skor 5 

 

 

 



31 
 

 
 

G. Instrumen Penelitian 

Setelah variabel yang menjadi perhatian diidentifikasi dan 

didefinisikan secara konseptual, suatu jenis skala harus dipilih. Untuk memilih 

skala yang sesuai, peneliti harus memilih instrumen yang dapat mengukur 

secara tepat dan konsisten apa yang harus diukur untuk mencapai tujuan 

penelitian dengan memperhatikan dua hal yaitu validitas dan reliabilitas. 

1. Uji validitas 

Suatu skala pengukuran dikatakan valid apabila dapat melakukan 

apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya 

diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi 

peneliti, karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan (Kuncoro, 2003:151). 

Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan Korelasi Pearson 

(Korelasi Product Moment). Kriteria penilaian uji validitas adalah apabila 

hasil dari r hitung lebih dari 0,3 (r hitung ˃ 0,3) maka butir pernyataan 

tersebut valid, sebaliknya apabila r hitung < 0,3 maka butir pernyataan 

tersebut tidak valid. Uji validitas dengan menggunakan alat bantu SPSS 

22.0 for Windows. 

2. Uji reliabilitas 

Menurut Ghozali (2011:47), reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
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waktu. Kriteria pengukuran reliabilitas yang dipakai adalah dengan 

melihat besarnya nilai Cronbach Alpha. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Untuk mengolah 

uji reliabilitas dilakukan dengan alat bantu program SPSS 22.0 for 

Windows. 

 

H. Analisis Data 

1. Analisis regresi linear berganda 

Analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk regresi yang variabel 

independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya disebut regresi 

berganda. Dalam penelitian ini, variabel independennya terdiri dari tiga 

variabel, sehingga menggunakan regresi berganda. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen yaitu sikap (X1) norma subyektif (X2) dan kontrol 

perilaku (X3) terhadap variabel terikat yaitu minat berwirausaha (Y). 

Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan komputer melalui 

program SPSS For Windows. Persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+ e 

Dimana: 

Y = Minat berwirausaha 

a = Konstanta 
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b1,b2,b3 = Koefisien garis regresi 

X1 = Sikap 

X2 = Norma subyektif 

X3 = Kontrol perilaku 

e = error 

2. Uji signifikansi pengaruh parsial 

Uji signifikasi menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat 

(Kuncoro,2003:218). Digunakan untuk menguji signifikansi hubungan 

antara variabel X dan Y, apakah variabel sikap (X1) norma subyektif (X2) 

dan kontrol periaku (X3), berpengaruh terhadap variabel minat 

berwirausaha (Y) secara terpisah atau parsial. Hipotesis yang digunakan 

dalam pengujian ini: 

Ho : Variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Ha : Variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan nilai 

signifikansi, yaitu: 

a. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

membagikan kuesioner kepada responden di lingkungan kampus 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kuesioner yang disebarkan 

sebanyak 210 dan kuesioner yang kembali sebanyak 205 kuesioner karena 

5 kuesioner tidak kembali, serta terdapat 5 kuesioner yang tidak layak di 

analisis karena ada beberapa pertanyaan dalam kuesioner yang tidak 

dijawab dengan lengkap oleh responden. Kuesioner yang terjawab 

lengkap, memenuhi kriteria dan layak dianalisis dalam penelitian ini 

sebanyak 200 kuesioner. 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo yang sudah pernah 

mengikuti mata kuliah Kewirausahaan. Banyaknya sampel dalam 

penelitian ini adalah 200 mahasiswa. Karakteristik responden yang 

digunakan dalam hubungannya dengan pengaruh sosiodemografi terhadap 

minat berwirausaha dalam penelitian ini dilihat berdasarkan jenis kelamin, 

pekerjaan orang tua dan pengalaman berwirausaha. 
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a. Karakteristik reponden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 69 34,5 
Perempuan 131 65,5 

Jumlah 200 100 
Sumber: data primer diolah (2016) 

b. Karakteristik reponden berdasarkan pekerjaan orangtua 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan orangtua dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Orangtua 

 
Pekerjaan orang tua Jumlah Responden Persentase (%) 

Wirausaha 90 45,0 
Bukan wirausaha 110 55,0 

Jumlah 200 100 
Sumber: data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 2, orang tua mahasiswa yang bukan 

wirausaha lebih banyak dibandingkan yang wirausaha, yaitu sebanyak 

110 orang responden (55%). 

c. Karakteristik reponden berdasarkan pengalaman berwirausaha 

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman berwirausaha 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Berwirausaha 

 
Pekerjaan orang tua Jumlah Responden Persentase (%) 

Pernah 83 41,5 
Tidak pernah 117 58,5 

Jumlah 200 100 
Sumber: data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 3, sebanyak 83 responden (41,5%) pernah 

mempunyai pengalaman berwirausaha dan 117 responden (58,5%) 

tidak pernah berwirausaha. 

 

B. Uji Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian yang menggunakan suatu instrumen pengujian 

kuesioner, maka diperlukan pengukuran yang berkaitan dengan validitas dan 

reliabilitas instrumen tersebut. Hal ini sangat penting untuk menentukan 

apakah alat pengukuran tersebut dapat digunakan atau tidak dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan sehingga didapat hasil pengujian 

hipotesis yang tepat sasaran. Dalam penelitian ini, hasil uji validitas dan 

reliabilitas untuk uji coba sebanyak 30 responden. 

1. Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011:52) suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria penilaian uji validitas adalah 

apabila hasil dari r hitung lebih dari 0,3 (r hitung ˃ 0,3) maka butir 

pernyataan tersebut valid, sebaliknya apabila r hitung <0,3 maka butir 

pernyataan tersebut tidak valid. 
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Uji validitas (pre-test) terhadap 30 responden yang dilakukan 

menggunakan software SPSS dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4 
Hasil Uji Validitas Instrumen 

 
Variabel Item Pernyataan Koefisien Korelasi 

Sikap (X1) 

X1.1 0,737 
X1.2 0,862 
X1.3 0, 795 
X1.4 0,785 
X1.5 0,791 
X1.6 0,737 
X1.7 0,875 
X1.8 0,840 
X1.9 0,479 

Norma 
Subyektif (X2) 

X2.1 0,539 
X2.2 0,883 
X2.3 0,788 
X2.4 0,732 
X2.5 0,784 
X2.6 0,853 

Kontrol 
Perilaku (X3) 

X3.1 0,706 

X3.2 0,848 

X3.3 0,890 
Minat 

Berwirausaha 
(Y) 

Y1.1 0,870 
Y1.2 0,710 
Y1.3 0,567 

Sumber: data primer diolah (2016) 
 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui adanya konsistensi 

alat ukur dalam penggunaannya, sejauh mana hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya (reliabel). Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara 

berulang menghasilkan hasil yang relatif sama, pengukuran tersebut 

dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Suatu instrumen 
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dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Hasil 

pengujian reliabilitas instrumen dalam tabel berikut. 

Tabel 5 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Item 
Pertanyaan 

Cronbach’s Alpha 
if Item Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Sikap 
(X1) 

X1.1 0,899 

0,907 

X1.2 0,888 
X1.3 0,894 
X1.4 0,895 
X1.5 0,894 
X1.6 0,899 
X1.7 0,886 
X1.8 0,890 
X1.9 0,926 

Norma 
Subyektif 

(X2) 

X2.1 0,888 

0,843 

X2.2 0,781 
X2.3 0,806 
X2.4 0,824 
X2.5 0,807 
X2.6 0,788 

Kontrol 
Perilaku (X3) 

X3.1 0,778 
0,751 X3.2 0,608 

X3.3 0,651 

Minat 
Berwirausaha 

(Y) 

Y1.1 0,696 
0,693 Y1.2 0,612 

Y1.3 0,744 
Sumber: data primer diolah (2016) 
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C. Analisis Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda 

untuk pembuktian hipotesis penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh 

variabel sikap (X1), norma subyektif (X2), dan kontrol perilaku (X3) 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Tabel 6 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Standardized 
Coefficient Beta 

P value 
(Sig.) Keterangan 

Sikap (X1) 0,208 0,025 Positif dan 
Signifikan 

Norma 
Sunyektif 

(X2) 
0,274 0,008 Positif dan 

Signifikan 

Kontrol 
Perilaku 

(X3) 
0,258 0,000 Positif dan 

Signifikan 

Sumber: data primer diolah (2016) 

Berdasarkan Tabel 6, nilai standardized coefficient beta variabel 

sikap (X1) 0,208. Standardized coefficient beta variabel norma subyektif 

(X2) 0,274. Standardized coefficient beta variabel kontrol perilaku (X3) 

0,258. Oleh karena itu, persamaan garis regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = 0,208 X1 + 0,274 X2 + 0,258 X3 

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 

a. b1 = 0,208 artinya variabel sikap (X1) mempunyai pengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin baik sikap pada setiap individu/ mahasiswa 
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maka minat berwirausaha pada mahasiswa tersebut akan meningkat. 

Dari sikap tersebut terdapat dorongan serta pengalaman yang nantinya 

akan membentuk minat seseorang untuk berwirausaha. 

b. b2 = 0,274 artinya variabel norma subyektif (X2) mempunyai pengaruh 

positif terhadap minat berwirausaha. Hal ini mengindikasikan semakin 

tinggi keyakinan peran keluarga semakin meningkat pula minat 

berwirausaha.  

c. b3 = 0,258 artinya variabel kontrol perilaku (X3) mempunyai pengaruh 

positif terhadap minat berwirausaha. Hal ini mengindikasikan semakin 

tinggi kepercayaan diri akan kemampuan mengelola usaha semakin 

meningkat pula minat untuk berwirausaha. 

2. Uji Signifikansi Pengaruh Parsial 

Uji signifikansi digunakan untuk mengetahui signifikansi masing-

masing variabel independen secara individual yang dilihat dari 

perbandingan nilai signifikasi terhadap nilai kesalahan (α). Apakah 

variabel sikap dan faktor kontekstual secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

Berdasarkan hasil Tabel 6, nilai signifikansi dari variabel sikap 

(X1), norma subyektif (X2) dan kontrol perilaku (X3) kurang dari 0,05. 

Sedangkan nilai koefisien regresi juga bernilai positif. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen dalam penelitian 
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ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

3. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan 

berdasarkan signifikansi dan nilai koefisien regresi. Dasar pengambilan 

keputusannya adalah dengan menggunakan nilai signifikansi (p-value) dan 

nilai koefisien regresi yaitu apabila p-value< α (0,05) dan koefisien regresi 

bernilai positif (+), maka hipotesis diterima dan apabila p-value>α (0,05) 

dan koefisien regresi bernilai negatif (-) maka hipotesis ditolak. 

a. Pengaruh variabel sikap (X1) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien regresi variabel sikap (X1) 

adalah 0,208 (bernilai positif) dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 

(< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama H1 diterima, 

yang berarti sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

Terbuktinya hipotesis pertama pada penelitian ini karena lebih 

memilih menjadi karyawan karena stabilitas dan keamanan dalam 

bekerja, memiliki jam kerja yang tetap, senang berpartisipasi dalam 

komunitas sebuah organisasi, memiliki kesempatan untuk meraih 

jenjang karir yang lebih tinggi, dan lebih memilih menjadi 

wirausahawan karena memiliki pekerjaan yang menantang, 
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menginginkan untuk menjadi bos, dapat membuat suatu usaha yang 

baru, senang berpartisipasi dalam dunia bisnis. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Mariana (2014), Burhanudin (2015) dan  Cruz (2015) 

yang menyatakan bahwa secara parsial, hasil pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh signifikan terhadap 

minat berwirausaha.  

b. Pengaruh norma subyektif (X2) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien regresi variabel faktor 

kontekstual (X2) adalah 0,274 (bernilai positif) dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,008 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis kedua H2 diterima, yang berarti norma subyektif berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha pada Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

Terbuktinya hipotesis kedua pada penelitian ini disebabkan 

karena saran dari keluarga, teman dan seseorang yang dianggap 

penting untuk mengejar karir sebagai wirausahawan, percaya terhadap 

opini keluarga, teman dekat, dan seseorang yang dianggap penting. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Sarwoko (2011), Burhanudin (2015) dan Cruz 

(2015) juga menyatakan bahwa norma subyektif terbukti berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap minat berwirausaha. 
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c. Pengaruh kontrol perilaku (X3) terhadap minat berwirausaha (Y) 

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien regresi variabel kontrol 

perilaku (X3) adalah 0,258 (bernilai positif) dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (< 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

H3 diterima, yang berarti kontrol perilaku berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat berwirausaha pada Universitas 

Muhammadiyah Purworejo. 

Terbuktinya hipotesis ketiga pada penelitian ini disebabkan 

karena mempunyai kepercayaan diri bahwa mengejar karir sebagai 

wirausahawan adalah hal yang sangat mudah, menjadi wirausahawan 

akan dapat mengendalikan hidup, mempunyai keyakinan dapat 

mengejar karir sebagai wirausahawan. 

Temuan ini sejalan dengan penelitiannya Burhanudin (2015) 

dan Cruz (2015) yang menyatakan bahwa variabel kontrol perilaku 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan 

variabel sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Purworejo, maka kesimpulan yang dapat dikemukaan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sikap berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

2. Norma subyektif berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

3. Kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Minat mahasiswa dalam mendahulukan kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan berwirausaha masih kurang, hal ini diharapkan agar 

pihak Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Purworejo 

memberikan banyak waktu praktek yang berhubungan dengan 

kewirausahaan, guna menumbuhkan minat mahasiswa dalam 
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berwirausaha karena berwirausaha merupakan pekerjaan yang menuntut 

komitmen dan tanggung jawab yang besar. 

2. Bagi mahasiswa sebaiknya memperluas pengetahuan serta pengalaman 

tentang dunia usaha dengan berkunjung langsung ke tempat usaha yang 

sukses yang semula berasal dari usaha kecil. Hal ini dapat menumbuhkan 

minat berwirausaha serta memberikan inspirasi bagi mahasiswa bahwa 

sebuah usaha yang sukses tidak harus selalu dimulai dengan modal yang 

besar dengan modal sedikitpun juga dapat berhasil apabila ditekuni 

dengan sungguh dan serius. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain dari luar variabel yang telah diteliti yang lebih berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat berwirausaha. Sebaiknya penelitian 

dilakukan pada lingkup wilayah yang lebih luas agar dapat meningkatkan 

generalisasi penelitian sehingga memperoleh hasil yang bervariatif yang 

dapat berpengaruh terhadap minat berwirausaha berdasarkan 

karakteristik serta alat analisis yang berbeda berdasarkan karakteristik 

serta alat analisis yang berbeda. 
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Kuesioner Penelitian 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
  



 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Tidak terdapat jawaban benar atau salah. 

2. Mohon menjawab secara jujur untuk mewakili pendapat Anda. 

3. Mohon menjawab semua pernyataan yang ada di dalam kuesioner ini. 

4. Berilah tanda √ atau X pada kolom jawaban yang sesuai dengan keadaan Saudara/Saudari.  

STS   : untuk jawaban Sangat Tidak Setuju 

TS  : untuk jawaban Tidak Setuju 

 N  : untuk jawaban Netral 

 S  : untuk jawaban Setuju 

SS  : untuk jawaban Sangat Setuju 

5. Bila Anda ingin mengganti jawaban yang sudah dipilih, maka berilah tanda = pada jawaban 

sebelumnya dan berilah tanda √ atau X pada jawaban yang baru. 

 

 
SIKAP (X1) 

No Pernyataan Skala Pengukuran 
STS TS N S SS 

1.  Saya lebih memilih menjadi karyawan karena stabilitas dan 
keamanan dalam bekerja 

     

2. Saya lebih memilih menjadi karyawan karena memiliki jam kerja 
yang tetap. 

     

3. Saya lebih memilih menjadi karyawan karena senang berpatisipasi 
dalam komunitas sebuah organisasi 

     

4. Saya lebih memilih menjadi karyawan karena memiliki 
kesempatan untuk meraih jenjang karir yang lebih tinggi 

     

5. Saya lebih memilih menjadi wirausahawan karena memiliki 
pekerjaan yang menantang 

     

6. Saya lebih memilih menjadi wirausahawan karena menginginkan 
untuk menjadi bos / pimpinan di perusahaan sendiri 

     

7. Saya lebih memilih menjadi wirausahawan karena memiliki 
kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri 

     

8. Saya lebih memilih menjadi wirausahawan karena dapat membuat 
suatu usaha yang baru 

     

9. Saya lebih memilih menjadi wirausahawan karena senang 
berpatisipasi dalam dunia bisnis 

     

 

 

 

 



 

 
 

NORMA SUBYEKTIF (X2) 

No Pernyataan Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 
1. Keluarga dekat menyarankan saya untuk mengejar karir sebagai 

wirausahawan. 
     

2. Teman dekat menyarankan saya untuk mengejar karir sebagai 
wirausahawan. 

     

3. Seseorang yang saya anggap penting dalam hidup saya 
menyarankan agar mengejar karir sebagai wirausahawan.  

     

4. Saya percaya terhadap opini keluarga berkaitan dengan pilihan 
dalam berkarir. 

     

5. Saya percaya terhadap opini teman dekat dalam hidup saya 
berkaitan dengan pilihan saya dalam berkarir. 

     

6. Saya percaya terhadap opini seseorang yang penting bagi saya 
dalam hidup berkaitan dengan pilihan saya dalam berkarir. 

     

 

 

KONTROL PERILAKU (X3) 

No Pernyataan Skala Pengukuran 

STS TS N S SS 
1. Saya percaya bahwa mengejar karir sebagai wirausahawan adalah 

hal yang sangat mudah. 
     

2. Saya percaya jika menjadi wirausahawan maka saya akan dapat 
mengendalikan dalam hidup saya 

     

3. Saya punya keyakinan dapat mengejar karir sebagai wirausahawan.      

 

 

MINAT BERWIRAUSAHA (Y) 

No Pernyataan Skala Pengukuran 
STS TS N S SS 

1. Saya berminat menjadi wirausaha karena tidak ada 
ketergantungan pada orang lain. 

     

2. 
Saya berminat menjadi wirausaha karena dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan buat orang lain. 

     

  3.  Saya merasa senang apabila saya berwirausaha       
 
 
 

Terimakasih 



 

 
 
 
 

 

Rekapitulasi Data Responden 

 

 
 
 
 



 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 

 

 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Data Instrumen 

 
 
 



 

UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 
 

SIKAP (X1) 
 

Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .691** .836** .559** .516** .345 .580** .376* .211 .737** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .004 .062 .001 .041 .263 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.2 Pearson Correlation .691** 1 .729** .696** .696** .630** .713** .596** .233 .862** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .001 .216 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.3 Pearson Correlation .836** .729** 1 .597** .512** .351 .789** .573** .165 .795** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .004 .057 .000 .001 .384 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.4 Pearson Correlation .559** .696** .597** 1 .597** .446* .594** .566** .333 .785** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .001 .014 .001 .001 .072 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.5 Pearson Correlation .516** .696** .512** .597** 1 .770** .599** .652** .173 .791** 
Sig. (2-tailed) .004 .000 .004 .001  .000 .000 .000 .359 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.6 Pearson Correlation .345 .630** .351 .446* .770** 1 .609** .748** .217 .737** 
Sig. (2-tailed) .062 .000 .057 .014 .000  .000 .000 .249 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.7 Pearson Correlation .580** .713** .789** .594** .599** .609** 1 .834** .353 .875** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .001 .000 .000  .000 .056 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.8 Pearson Correlation .376* .596** .573** .566** .652** .748** .834** 1 .458* .840** 
Sig. (2-tailed) .041 .001 .001 .001 .000 .000 .000  .011 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1.9 Pearson Correlation .311 .233 .565 .333 .373 .517 .353 .458* 1 .479** 
Sig. (2-tailed) .063 .016 .384 .072 .359 .049 .056 .011  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

X1 Pearson Correlation .737** .862** .795** .785** .791** .737** .875** .840** .479** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .007  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed). 

       

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).        
 



 

 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.907 .913 9 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X1.1 3.9000 .66176 30 
X1.2 3.7667 .62606 30 
X1.3 3.8333 .59209 30 
X1.4 3.8333 .69893 30 
X1.5 3.6667 .60648 30 
X1.6 3.8000 .66436 30 
X1.7 3.8000 .66436 30 
X1.8 3.8000 .61026 30 
X1.9 4.0333 .76489 30 

 
  



 

 
 

Inter-Item Correlation Matrix 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 

X1.1 1.000 .691 .836 .559 .516 .345 .580 .376 .211 
X1.2 .691 1.000 .729 .696 .696 .630 .713 .596 .233 
X1.3 .836 .729 1.000 .597 .512 .351 .789 .573 .165 
X1.4 .559 .696 .597 1.000 .597 .446 .594 .566 .333 
X1.5 .516 .696 .512 .597 1.000 .770 .599 .652 .173 
X1.6 .345 .630 .351 .446 .770 1.000 .609 .748 .217 
X1.7 .580 .713 .789 .594 .599 .609 1.000 .834 .353 
X1.8 .376 .596 .573 .566 .652 .748 .834 1.000 .458 
X1.9 .211 .233 .165 .333 .173 .217 .353 .458 1.000 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 30.5333 16.120 .657 .813 .899 
X1.2 30.6667 15.609 .818 .765 .888 
X1.3 30.6000 16.179 .738 .900 .894 
X1.4 30.6000 15.628 .711 .580 .895 
X1.5 30.7667 16.116 .732 .708 .894 
X1.6 30.6333 16.102 .657 .809 .899 
X1.7 30.6333 15.275 .834 .850 .886 
X1.8 30.6333 15.826 .793 .866 .890 
X1.9 30.4000 17.352 .331 .428 .926 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

34.4333 20.047 4.47740 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

NORMA SUBYEKTIF (X2) 
 

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .462* .136 .226 .146 .628 .539** 
Sig. (2-tailed)  .010 .473 .530 .842 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.2 Pearson Correlation .462* 1 .611** .617** .654** .725** .883** 
Sig. (2-tailed) .010  .000 .000 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.3 Pearson Correlation .136 .611** 1 .446* .867** .634** .788** 
Sig. (2-tailed) .473 .000  .014 .000 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.4 Pearson Correlation .226 .617** .446* 1 .415* .634** .732** 
Sig. (2-tailed) .230 .000 .014  .023 .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.5 Pearson Correlation .146 .654** .867** .415* 1 .610** .784** 
Sig. (2-tailed) .442 .000 .000 .023  .000 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2.6 Pearson Correlation .328 .725** .634** .634** .610** 1 .853** 
Sig. (2-tailed) .077 .000 .000 .000 .000  .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 

X2 Pearson Correlation .539** .883** .788** .732** .784** .853** 1 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

 
 
  



 

 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.843 .858 6 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.8333 .91287 30 
X2.2 3.8667 .68145 30 
X2.3 3.7333 .73968 30 
X2.4 3.9667 .80872 30 
X2.5 3.7333 .69149 30 
X2.6 3.8667 .73030 30 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

X2.1 1.000 .462 .136 .226 .146 .328 
X2.2 .462 1.000 .611 .617 .654 .725 
X2.3 .136 .611 1.000 .446 .867 .634 
X2.4 .226 .617 .446 1.000 .415 .634 
X2.5 .146 .654 .867 .415 1.000 .610 
X2.6 .328 .725 .634 .634 .610 1.000 

 



 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 19.1667 9.247 .308 .269 .888 
X2.2 19.1333 8.120 .826 .698 .781 
X2.3 19.2667 8.340 .680 .772 .806 
X2.4 19.0333 8.378 .590 .467 .824 
X2.5 19.2667 8.547 .685 .783 .807 
X2.6 19.1333 8.051 .774 .633 .788 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

23.0000 11.793 3.43411 6 
 
 
 
KONTROL PERILAKU (X3) 
 

Correlations 

  X3.1 X3.2 X3.3 X3 

X3.1 Pearson 
Correlation 

1 .396* .472** .706** 

Sig. (2-tailed)  .030 .009 .000 
N 30 30 30 30 

X3.2 Pearson 
Correlation 

.396* 1 .641** .848** 

Sig. (2-tailed) .030  .000 .000 
N 30 30 30 30 

X3.3 Pearson 
Correlation 

.472** .641** 1 .890** 

Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 
N 30 30 30 30 

X3 Pearson 
Correlation 

.706** .848** .890** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  



 

 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.751 .752 3 
 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X3.1 3.6333 .61495 30 
X3.2 3.4333 .81720 30 
X3.3 3.7000 .91539 30 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 X3.1 X3.2 X3.3 

X3.1 1.000 .396 .472 
X3.2 .396 1.000 .641 
X3.3 .472 .641 1.000 

 
  



 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 7.1333 2.464 .481 .237 .778 
X3.2 7.3333 1.747 .628 .422 .608 
X3.3 7.0667 1.444 .677 .467 .651 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

10.7667 3.771 1.94197 3 
 
 
 
MINAT BERWIRAUSAHA (Y) 
 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 Y 

Y.1 Pearson 
Correlation 

1 .539** .302 .870** 

Sig. (2-tailed)  .002 .105 .000 
N 30 30 30 30 

Y.2 Pearson 
Correlation 

.539** 1 .379* .710** 

Sig. (2-tailed) .002  .039 .000 
N 30 30 30 30 

Y.3 Pearson 
Correlation 

.302 .379* 1 .567** 

Sig. (2-tailed) .105 .039  .001 
N 30 30 30 30 

Y Pearson 
Correlation 

.870** .710** .567** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001  
N 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 
 
  



 

 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

.693 .702 5 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y.1 3.9333 .82768 30 
Y.2 3.8333 .59209 30 
Y.3 3.4667 .81931 30 

 
Inter-Item Correlation Matrix 

 Y.1 Y.2 Y.3 

Y.1 1.000 .539 .302 
Y.2 .539 1.000 .379 
Y.3 .302 .379 1.000 

 
  



 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Y.1 15.7000 2.700 .720 .569 .696 
Y.2 15.8000 3.752 .541 .343 .612 
Y.3 16.1667 3.868 .350 .201 .744 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

19.6333 5.344 2.31164 3 
 
 

  



 

 
 

 
 

 
Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

 

 

 

 



 

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 
 
 

 
Regression 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 X3, X1, X2a . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Y  

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .720a .602 .289 .45739 
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  

 
ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4.675 3 1.558 7.448 .000a 

Residual 41.005 196 .209   

Total 45.679 199    
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    
b. Dependent Variable: Y     

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.583 .363  7.110 .000 

X1 .109 .092 .208 .595 .025 

X2 .163 .078 .274 2.094 .008 

X3 .207 .054 .258 3.816 .000 
a. Dependent Variable: Y     

 



 

 
 
 

 

 
Surat Penetapan  

Dosen Pembimbing Skripsi 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

 
 
 

 

 
Kartu Bimbingan Skripsi 

 

 

 

 

  



 

 



 

 
 

 


