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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
 
 Universitas Paramadina (UPM) didirikan dengan suatu kehendak atau visi 

untuk berkontribusi pada perbaikan pada sistem pendidikan di Indonesia melalui 

sistem pendidikan alternatif yang mampu melahirkan manusia manusia baru yang 

dapat menciptakan peradaban baru Indonesia. Manusia baru yang dibayangkan 

adalah manusia yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(iptek) disertai semangat kewirausahaan dan dibingkai oleh etika religius. Untuk 

menumbuhkan dan membangkitkan semangat serta jiwa kewirausahaan di 

kalangan mahasiswa Universitas Paramadina, maka Universitas mewujudkannya 

dengan mewajibkan mahasiswa disemua jurusan mengikuti matakuliah 

kewirausahaan. Lebih jauh, untuk menumbuh-kembangkan semangat 

berwirausaha dikalangan mahasiswa, maka hal pertama yang harus diketahui 

adalah intensi mahasiswa untuk menjadi entrepreneur, karena intensi selalu 

memiliki korelasi yang kuat dengan perilaku (Ajzen, 1988). Intensitas tidak muncul 

secara tiba-tiba, oleh karena itu penting juga untuk diketahui faktor-faktor 

pembentuk intensitas. 

 Intensi (intention) menurut Chaplin (2004) didefinisikan sebagai maksud 

atau perjuangan guna mencapai tujuan, ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses 

psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. Intensi ini 

merupakan sebuah proses mental yang disadari timbul atas kemauan manusia itu 

sendiri, yang tercakup dalam kognisi (merasa dan menerima), konasi (usaha, 

kemauan, hasrat, keinginan) dan perasaan (mencintai, membenci). Dalam teori 

planed behavior, terdapat tiga faktor utama yang saling berhubungan dan dapat 

menentukan intensi, yakni : Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm 

(SN), dan Perceived Bebavior Control (PBC). Attitude Toward Behavior (ATB) 

menjelaskan adanya aspek penilaian individu (bisa positif atau negative) terhadap 

ketertarikannya terhadap obyek tertentu. Subjective Norm (SN) berkaitan dengan 

persepsi individu terhadap tuntutan dari lingkungan sosialnya untuk mewujudkan 

perilaku tertentu atau tidak. Perceived Bebavior Control (PBC) merupakan aspek 

terakhir dari pengembangan teori ini. Aspek PBC berkaitan dengan keyakinan 

individu dalam mengkontrol perilaku tertentu.  
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 Intensi selain dipengaruhi oleh tiga aspek yang sudah dijelaskan pada 

bagian sebelumnya, juga tidak terlepas dari aspek personal lainnya. Aspek 

personal yang diduga ikut berperan pada intensi, khususnya intensi untuk 

mengembangkan Entrepreneural (Entrepreneural Intention) adalah self efficacy 

dan proactive personality (PP).  

Self efficacy merupakan suatu keyakinan individu akan kemampuannya 

untuk melakukan sesuatu (Bandura, 1986). Dengan mengembangkan self efficacy 

ini individu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih teratur dan 

terencana. Selain itu dengan memiliki self efficacy, individu akan memiliki 

keyakinan bahwa akan mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan.  Boyd & 

Vozikis (1994) mengembangkan model teoritis yang mengusulkan bahwa Self 

Efficacy sebagai vaiabel anteseden yang utama dari Entrepreneural Intention (EI). 

Hal ini didukung oleh C.C.Chen et al (1998) yang memberikan bukti empiris  

hubungan yang positif antara Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) dengan (EI).  

Hao Zao & Seibert, E.scot (2005) juga memberikan bukti empiris adanya 

hubungan positif ESE dan EI, dengan kata lain jika individu memiliki ESE yang 

bagus, maka EI juga akan bagus. Penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan 

landasan mengapa EI dijadikan salah satu variabel yang akan diuji pengaruhnya 

terhadap EI. 

 Dalam pendekatan psikologi dijelaskan bahwa perilaku merupakan 

perwujudan dari aspek eksternal dan aspek internal (Lewin, 1938). Salah satu 

aspek internal yang sering dikaji adalah kepribadian.  Feist dan Feist (2002) 

menjelaskan bahwa kepribadian sebagai pola karakteristik, sifat atau predisposisi 

yang cenderung permanen yang dapat menjelaskan konsistensi dari perilaku 

individu. Karakteristik, sifat atau predisposisi ini akan mengarahkan adanya 

perbedaan perilaku individu, konsistensi perilaku individu dalam waktu yang 

berbeda dan konsistensi perilaku pada setiap situasi yang berbeda. Setiap 

individu akan menunjukkan perbedaan perilaku berdasarkan kepribadiannya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kepribadian ini yang akan memberikan 

kekhasan pada setiap individu dalam menghadapi tuntutan lingkungan.   

Berkaitan dengan entrepreneurial, Gartner (1990) mengidentifikasikan 

adanya delapan tema yang  berkaitan dengan enterpreuneurship. Salah satu 

tema yang muncul adalah enterpreuneur berfokus pada individu dan melibatkan 

adanya karakateristik unik pada setiap individu yaitu kepribadian dan 

kemampuan. Salah satu pendekatan kepribadian yang memiliki keterkaitan 

dengan pola entrepreneurial adalah proactive personality (PP) (Crant, 1996). 
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Lebih rinci Crant menjelaskan bahwa individu yang memiliki PP akan lebih mudah 

untuk berkembang dan tidak terhambat oleh situasi atau tuntutan lingkungan 

disekitarnya; dijelaskan bahwa individu yang memiliki EI akan memerlukan 

karakteristik yang dimiliki oleh individu dengan kepribadian proaktif. Hal ini terbukti 

oleh penelitian Crant (1996) bahwa PP merupakan salah satu aspek personal 

yang layak untuk dipertimbangkan pengaruhnya terhadap munculnya EI. 

Uraian-uraian tentang keterkaitan antar variabel di atas mengindikasikan 

kemungkinan adanya hubungan yang signifikan antara ESE, PP, ATB, SN, PBC 

dan EI. Menurut Baron & Kenny (1986) bila Indpependent Variable (IV) dan 

Dependent Variable (DV) berkorelasi, kemudian  IV dan variabel ketiga 

berkorelasi, demikian juga variabel ketiga dan DV berkorelasi, Hal ini 

mengindikasikan bahwa variabel ketiga tersebut mungkin berperan sebagai 

variabel mediator. Variabel mediator adalah variabel yang menjembatani 

hubungan antara IV dengan DV. 

Berdasarkan penjelasan Baron dan Kenny (1986), dalam penelitian ini, ATB, 

SN dan PBC diduga berperan sebagai variabel mediator pada pengaruh 

entrepreneur self-efficacy dan proactive personality terhadap entrepreneur 

intention. Variabel mediator adalah variabel yang akan menjembatani pengaruh 

entrepreneur self-efficacy dan proactive personality terhadap entrepreneur 

intention. Tanpa peran ATB, SN dan PBC, diduga pengaruh entrepreneur self-

efficacy dan proactive personality terhadap entrepreneur intention akan 

menunjukkan pengaruh yang lebih rendah.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan, dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanan profil Entrepreneural Intention (EI) mahasiswa UPM ? 

2. Bagaimana pengaruh Entrepreneurial Self Efficacy (ESE), attitude toward 

behavior (ATB), Subjective Norm (SN), Perceived Bebavior Control (PBC), 

dan Proactive Personality (PP) mempengaruhi Entrepreneural Intention (EI) 

secara langsung?  

3. Apakah Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm (SN), dan 

Perceived Bebavior Control (PBC) mampu berperan sebagai variabel mediator 

pada pengaruh Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) terhadap Entrepreneural 

Intention (EI)? 
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4. Apakah Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm (SN), dan 

Perceived Bebavior Control (PBC) mampu berperan sebagai variabel mediator 

pada pengaruh Proactive Personality (PP) terhadap Entrepreneural Intention 

(EI)? 

 

C. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mengetahui profil Entrepreneural Intention (EI) mahasiswa UPM ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel Entrepreneurial Self Efficacy 

(ESE), Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm (SN), Perceived 

Bebavior Control (PBC), dan Proactive Personality (PP) mempengaruhi 

Entrepreneural Intention (EI) secara langsung.  

3. Untuk mengetahui apakah Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm 

(SN), dan Perceived Bebavior Control (PBC) mampu berperan sebagai 

variabel mediator pada pengaruh Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) terhadap 

Entrepreneural Intention (EI). 

4. Untuk mengetahui apakah Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm 

(SN), dan Perceived Bebavior Control (PBC) mampu berperan sebagai 

variabel mediator pada pengaruh Proactive Personality (PP) terhadap 

Entrepreneural Intention (EI). 

 

D. Kegunaan Penelitian 
-  Kegunaan Praktis :  

Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang profil EI,  dan faktor-

faktor yang mempengaruhi EI mahasiswa UPM, dengan demikian bisa 

dijadikan sebagai bahan acuan dalam mendisain mata kuliah kewirauasahaan 

dan kegiatan-kegiatan lain yang diharapkan bisa menumbuhkan dan 

membangkitkan semangat kewirausahaan, seperti yang terkandung dalam visi 

UPM. Menjadi acuan, maksudnya kita bisa menekankan pada aspek-aspek 

yang paling berpengaruh pada EI dan menekankan pada aspek-aspek yang 

dirasa bisa menumbuhkan EI. 

 

-  Keguanaan Akademis : 
Hasil penelitian ini akan memberikan perbendaharaan bukti empiris pada 

teori-teori tentang EI, ESE dan PP.  
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E. Keaslian Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan model yang dibangun sendiri oleh peneliti. 

Bagian bagian dari model  berdasarkan pada kajian-kajian teori dan penelitian 

terdahulu, namun model keseluruhan dalam penelitian ini adalah ide orisinil 

dari peneliti. Model ini belum pernah diterapkan pada subjek penelitian 

manapun, dan subjek penelitian UPM merupakan subyek yang pertama akan 

diujikan model tersebut.  

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 
 Dari sisi akademis, penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner 

terutama bidang ilmu manajemen dan ilmu psikologi. 

 Kajian tentang enterpreneurship merupakan kajian bidang ilmu 

manajemen, terutama pada kajian-kajian tentang kewirausahaan, manajemen 

sumber daya manusia dan budaya organisasi serta manajemen peubahan. 

 Kajian tentang Intension dan faktor-faktor yang membentuknya, Self 

Efficiacy, dan Proactive personality merupakan kajian bidang ilmu psikologi, 

terutama pada bidang psikologi kepribadian, psikologi sosial dan psikologi industri 

dan organisasi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Entrepreneurship  

Kata “Entrepreneur” berasal dari bahasa Perancis, yang artinya dalam bahasa 

Inggris “to under take”. Dalam bahasa Indonesia, entrepreneur diterjemahkan 

sebagai wirausaha, dan istilah entrepreneurship di artikan sebagai 

kewirausahaan. Secara tradisional, wirausaha diartikan sebagai orang yang 

mengambil risiko menjalankan secara bersama-sama hal-hal yang menyangkut 

produksi dan menerima hasilnya sebagai profit dan nilai pasar dari produk 

mereka. Semangat yang melatarbelakangi aktivitas  menyangkut kewirausahaan 

adalah kapasitas dan keinginan untuk memandang setiap perubahan sebagai 

peluang, dan bukan ancaman. Kemudian, inovasi akan memungkinkan para 

wirausaha untuk mengubah sumberdaya dari sektor produktif rendah kepada 

sektor produktif yang lebih tinggi. Shane & Venkataraman (2000) menyatakan 

kewirausahaan penting, karena membawa peningkatan efisisensi ekonomi, 

membawa inovasi ke pasar, menciptakan pekerjaan baru, dan menjaga tingkat 

pekerjaan.  

 

B. Intensi 
Intensi (intention) menurut Chaplin (2004) didefinisikan sebagai maksud 

atau perjuangan  guna mencapai tujuan, ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses 

psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. Intensi ini 

merupakan sebuah proses mental yang disadari timbul atas kemauan manusia itu 

sendiri, yang tercakup dalam kognisi (merasa dan menerima), konasi (usaha, 

kemauan, hasrat, keinginan) dan perasaan (mencintai, membenci). Semenetara 

Delany (2003) menyatakan “Intention is an act of the will by which that faculty 

efficaciously desires to reach and end by employing the means”. Delany 

membedakan intensi menjadi 4 bagian, yaitu actual intention, virtual intention, 

habitual intention, dan interpretative intention. 

Teori Bratman (1987) tentang intensi menyebutkan bahwa sebuah 

rencana merupakan level tertinggi dari itensi. Rencana dan intensi adalah sebuah 

proses mental yang dikembangkan secara rasional agar dapat mewujudkan 

keinginan dan kemudian berkembang menjadi keyakinan. Manusia selalu 

membuat rencana. Perencanaan membantu manusia mengkoordinasikan segala 

kegiatannya dan mengaturnya dari waktu ke waktu. Rencana merupakan 
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Hierarchical structures, dan unsur paling penting adalah  intensi. Bratman Theory 

of Planning telah mengenali peran penting intensi dalam mengontrol tindakan 

manusia, mengendalikan cara berpikir, dan membantu dalam berkoordinasi 

dengan orang lain.  

Intensi (niat), menurut Fishbein dan Ajzen, diartikan sebagai sebuah 

motivasi yang berdampak pada timbulnya perilaku. Intensi mengindikasikan 

bahwa seseorang dengan sengaja mencoba merencanakan untuk menampilkan 

suatu perilaku tertentu. Intensi ini belum menjadi sebuah perilaku sampai pada 

waktu dan tempat yang sesuai untuk merubah intensi menjadi sebuah perilaku.  

Sumber dalam buku Ajzen (1988) menyebutkan bahwa telah banyak 

dilakukan penelitian tentang intensi dan hasilnya menunjukkan korelasi yang 

tinggi dan hubungan yang sangat dekat antara intensi dan perilaku yang 

diinginkan individu (volitional control). Penelitian yang dilakukan, baik perilaku 

yang sederhana sampai perilaku pribadi atau sosial membuktikan bahwa intensi 

dapat meramalkan berbagai kecenderungan perilaku yang muncul. Meskipun 

demikian, intensi bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Semakin lama jarak 

waktu, semakin besar  pula kemungkinan terjadinya peristiwa tidak terduga yang 

menyebabkan berubahnya intensi. 

 Teori Planned Behavior merupakan kelanjutan dari teori reasoned action. 

Seperti model aslinya yang menjadi pusat perhatian Teori Planed Behavior adalah 

intensi seseorang untuk berperilaku sesuai dengan minatnya. Teori ini didasari 

oleh tiga factor utama yang saling berhubungan, yakni : attitude toward behavior 

(ATB), Subjective Norm (SN), dan Perceived Bebavior Control (PBC). 

 

B.1. Attitude Toward behavior (ATB) 
Faktor yang berasal dari kepribadian seseorang adalah sikap individu 

yang bersangkutan terhadap perilaku (attitude toward behavior). Sikap manusia 

yang berbeda-beda terhadap institusi, orang, atau objek lainnya menjadi bagian 

dari psikologi sosial. Sikap ini merupakan penilaian positif dan negatif seseorang 

terhadap ketertarikannya pada obyek tertentu. Hal hal yang mendasari ATB 

adalah evaluasi hasil (outcome evaluation) dan keyakinan terhadap perilaku 

(behavioral beliefs) pada obyek yang dimaksud. 

 Secara umum dapat kita lihat bahwa seseorang yang yakin dirinya akan 

mendapatkan outcome yang positif dengan menampilkan perilaku tertentu, 

bersikap mendukung terhadap perilaku tersebut. Sedangkan seseorang yang 
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yakin bahwa perilaku tertentu akan menghasilkan outcome yang negative, akan 

bersikap tidak mendukung terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 1988) 

 

B.2. Subjective Norm (SN) 
 Faktor utama yang kedua, yaitu persepsi seseorang terhadap tuntutan dari 

lingkungan sosialnya untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan perilaku tertentu. 

Faktor ini dinamakan subjective norm (SN). Subjective norm ditentukan oleh 

keyakinan (beliefs), namun keyakinan disini berbeda dengan keyakinan pada 

ATB.  Keyakinan dalam SN adalah keyakinan seseorang akan individu atau 

kelompok dekatnya terhadap persetujuan atau tidak persetujuan diwujudkannya 

suatu perilaku. Individu lain atau kelompok yang sangat mempengaruhi itu disebut 

referents. Referent ini antara lain adalah orang tua, suami atau istri, teman dekat, 

rekan kerja, dan orang-orang yang ahli dalam perilaku yang dituju, seperti 

psikolog, psikiater atau konselor. Keyakinan sebagai pokok yang mendasari SN 

ini dinamakan keyakinan norma (normative beliefs). SN juga ditentukan oleh 

motivation to comply.  Motivation to comply adalah motivasi atau keinginan 

individu untuk mengikuti atau tidak mengikuti referents. Secara umum, individu 

yang yakin kebanyakan referents memotivasinya untuk mewujudkan perilaku 

tertentu, akan merasakan motivasi itu sebagai tekanan sosial dan individu 

cenderung akan melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, individu yang percaya 

bahwa kebanyanyakan referents memotivasi mereka untuk tidak melakukan suatu 

perilaku karena mereka tidak menyetujuinya, maka perilaku tersebut tidak akan 

dilakukan. SN dapat diukur dengan menanyakan kepada responden mengenai 

seberapa jauh orang disekitarnya, yang dianggap penting menyetujui terwujudnya 

perilaku yang dituju (Ajzen 1988) 

 

B.3. Perceived Bebavior Control (PBC) 
 Orang yang percaya bahwa mereka tidak memiliki keahlian ataupun 

kesempatan untuk mewujudkan sebuah perilaku, tidak mungkin dapat 

mewujudkan sebuah perilaku yang diniatkannya itu, meskipun ATB dan SN 

mendukung terwujudnya perilaku. Terwujudnya sebuah perilaku tidak hanya 

tergantung motivasi untuk melakukannya, tetapi juga kekuatan control perilaku. 

Hal ini diikuti dengan anggapan bahwa PBC dapat memperkirakan tujuan yang 

hendak dicapai dari perilaku yang diniatkan. Dengan kata lain PBC dapat 

mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun melalui intensi. Dalam 

beberapa situasi PBC tidaklah dapat dilihat secara nyata atau disadari. Hal ini 



mungkin terjadi ketika individu mempunyai sedikit informasi tentang perilaku yang 

akan dilakukannya, terjadinya perubahan minat, atau masuknya informasi-

informasi baru. Dengan kondisi seperti ini, pengukuran PBC mungkin akan 

mengahasilkan tingkat akurasi yang tidak tinggi dalam memprediksi perilaku 

(Ajzen 1988). 

 Sama dengan ATB dan SN, terwujudnya perilaku ditentukan oleh salient 

beliefs, dan yang mempengaruhi PBC disebut dengan conrol belief. Menurut  toeri 

Planed Behavior, keyakinan-keyakinan tersebut berkoalisi sehingga menjadi 

sama pentingnya, ada atau tidak adanya kemampuan dan kesempatan. 

Keyakinan ini mungkin didasari oleh pengalaman masa lalu seseorang terhadap 

perilaku tertentu, tetapi biasanya juga dipengaruhi oleh informasi-informasi dari 

sumber lain mengenai perilaku. Misalnya dengan mengobservasi pengalaman 

orang lain, atau faktor lainnya yang dapat menigkatkan atau mengurangi tingkat 

kesulitan mewujudkan perilaku. Semakin seseorang merasa  bahwa dirinya 

mampu dan memiliki kesempatan, dan sedikitnya rintangan yang dihadapi, maka 

semakin besar pula PBC mereka terhadap suatu perilaku.  

 Teori Planed Behavior menyebutkan adanya kemungkinan bahwa perilaku 

tertentu tidak didukung oleh kontrol yang lengkap, dan konsep PBC diadakan 

untuk mengatasi perilaku semacam ini. Dalam mengukur intensi terdapat 

berbagai variasi dalam pengukuran PBC. Ada yang secara langsung menanyakan 

persepsi kontrol subyek terhadap perilaku, dan ada juga yang menggunakan 

keyakinan yang diperoleh dari belief control individu terhadap perilaku yang dituju. 

Gambar 2.1. menunjukkan skema hubungan antar faktor dalam teori planed 

behavior (Ajzen, 1988) 

 

 
     Gambar 2.1 Teori Planned Behavior (Ajzen 1988) 
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C. Kepribadian Proaktif (Proactive Personality) 
C.1.  Definisi Kepribadian Proaktif 
 Langkah pertama sebelum memahami konsep kepribadian proaktif, adalah 

dengan memahami konsep kepribadian secara umum terlebih dahulu. Berbagai 

pendekatan dan banyak tokoh dalam ilmu Psikologi menjelaskan makna 

kepribadian secara umum. Feist dan Feist (2002) menjelaskan pemahaman 

tentang kepribadian bersumber dari berbagai pendekatan.   Feist dan Feist 

menjelaskan kepribadian sebagai pola karakteristik, sifat atau prdisposisi yang 

cenderung permanen yang dapat menjelaskan konsistensi dari perilaku individu. 

Karakteristik, sifat atau predisposisi ini akan mengarahkan adanya perbedaan 

perilaku individu, konsistensi perilaku individu dalam waktu yang berbeda dan 

konsistensi perilaku pada setiap situasi yang berbeda. Setiap individu akan 

menunjukkan perbedaan perilaku berdasarkan kepribadiannya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian ini yang akan memberikan kekhasan pada setiap 

individu dalam menghadapi tuntutan lingkungan.   

Pembahasan kepribadian dalam psikologi berkembang dari waktu ke waktu. 

Salah satu perkembangan pembahasan kepribadian yang berkaitan dengan 

perilaku individu dalam menghadapi pengaruh lingkungan adalah kepribadian 

proaktif (proactive personality). Bateman dan Crant (1993) menjelaskan bahwa 

kepribadian proaktif ini merupakan atribut individu yang memiliki kecenderungan 

untuk tidak terhambat oleh tuntutan lingkungan dan juga mencerminkan individu 

yang dapat mempengaruhi atau menciptakan perubahan disekitarnya. Dengan 

kata lain, individu yang memilki kepribadian proaktif tidak akan terpengaruh oleh 

tuntutan dan perubahan dalam ligkungannya. Dalam konsep kepribadian proaktif 

ini dijelaskan, bahwa individu yang memiliki kepribadian proaktif akan berusaha 

untuk mencari feed back secara langsung atas apa yang sudah dikerjakannya 

(Ashford & Cummings, 1985).  

Berdasarkan uraian definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepribadian proaktif adalah kekhasan dalam diri individu yang tidak mengalami 

hambatan dari lingkungan dan tidak mudah terpengaruh perubahan lingkungan. 

 

C.2   Dinamika Pembentukan Kepribadian Proaktif 
 Dalam usaha merumuskan pemahaman kepribadian proaktif ini, Bateman 

dan Crant (1993) menjelaskan satu premis dasar yaitu bagaimana individu dapat 

merespon stimulus dari lingkungan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan 

Magnusson dan Endler (1977), berkaitan dengan dinamika proses interaksi 
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individu dan lingkungan yang lebih mencerminkan adanya interaksi yang 

reciprocal causal (saling mempengaruhi). Dengan kata lain aspek personal, 

lingkungan dan perilaku individu akan secara berkesinambungan saling 

mempengaruhi satu dan lainnya. Berdasarkan prinsip ini, maka dapast dijabarkan 

bahwa individu bukanlah sebagai passive recipient (penerima pasif) dari tekanan 

lingkungan. 

Proses pengaruh lingkungan terhadap individu dapat dijelaskan pada 

beberapa hasil penelitian ilmiah berikut: 

1. Proses seleksi 

Proses ini menjelaskan bagaimana individu dapat memilih situasi mana yang 

dipilih sebagai tempat berpartisipasi (Schneider, 1983) 

2. Restrukturisasi kognitif 

Mengarah pada proses-proses yang dilakukan individu dalam menerima, 

menghargai atau bahkan menentang stimulus yang berasal dari lingkungan 

(Secord dan Backman, 1986) 

3. Evocation 

Konsep ini menjelaskan adanya intensi individu untuk menunjukan reaksinya 

dari kehadiran orang lain. Dengan kata lain, kondisi ini adalah mengevaluasi 

adanya perubahan lingkungan sosial yang dimilikinya (Buss, 1987) 

4. Manipulasi  

Melibatkan adanya intensi individu untuk menunjukkan usahanya dalam 

membentuk, merubah dan mengekploitasi lingkungan interpersonalnya, dalam 

konteks memanipulasi respon orang lain (Buss, 1987) 

Memperhatikan beberapa konsep dari hasil penelitian ilmiah tersebut di atas, 

maka dapat dikaji bahwa individu dapat merubah secara langsung lingkungannya 

baik sosial maupun non sosial. Kemampuan untuk merubah atau mempengaruhi 

lingkungan ini merupakan esensi dari konsep proaktif yang mendasari 

pembentukan kepribadian proaktif.  

 

C.3.  Karakteristik Kepribadian Proaktif 
 Individu yang memiliki kepribadian proaktif akan menunjukkan adanya 

perilaku yang mencerminkan adanya kemampuan untuk mengidentifikasi peluang 

yang ada dan mampu memanfaatkan peluang tersebut. Bateman dan Crant 

(1993) menjelaskan karakteristik perilaku individu yang memiliki kepribadian 

proaktif dan individu yang tidak memiliki kepribadian proaktif.  

Karakteristik kepribadian proaktif adalah: 
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1. menunjukkan adanya inisiatif; 

2. dapat mengambil tindakan nyata dalam setiap situasi  

3. dapat tetap bertahan menunjukkan usaha yang maksimal sampai tercapai 

perubahan yang bermakna.  

Karakteristik individu yang tidak mengembangkan kepribadian proaktif adalah: 

1. gagal menujukkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang yang ada  

2. membiarkan dirinya merasa terpuruk pada kegagalan 

3. mengembangkan sikap opportunist (menguntungkan pribadi) atas 

perubahan yang terjadi 

 
C.4.  Pengukuran Kepribadian Proaktif 
 
 Untuk mengukur kepribadian proaktif akan digunakan Proactive 

personality scale yang dikembangkan oleh Bateman dan Crant (1993). Melalui 

hasil pengukuran ini akan didapatkan informasi bahwa individu yang proaktif 

adalah individu yang memiliki skor tinggi pada skala ini. Skala ini terdiri dari 17 

pernyataan yang disusun dengan menggunakan metode Likert yang memiliki 

rentang atau range respon antara satu sampai dengan lima. Satu untuk respon 

yang sangat tidak setuju dan lima untuk respon yang sangat setuju dengan 

pernyataan yang terdapat dalam skala kepribadian proaktif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Bateman dan Crant, validitas dan 

reliabilitas dari skala kepribadian proaktif ini sudah memenuhi standard penelitian 

ilmiah. Koefisien reliabilitas yang digunakan untuk menguji reliabilitas skala ini 

adalah alpha cronbach, dengan koefisien reliabilitas sebesar 0.89. 

 

D. Self – Efficacy 

D.1. Definisi Self – Efficacy 

 Konsep self-efficacy dipublikasikan oleh Albert Bandura, diawali dengan 

adanya konsep yang berkaitan dengan berfikir sosial yaitu teori kognitif sosial. 

Konsep Bandura, 1986 (Pajares, 2002), menjelaskan pandangan tentang fungsi 

manusia dalam memahami peran kognitif, dalam proses self regulatory dan self 

refflectif yang digunakan manusia untuk beradaptasi dengan perubahan. Manusia 

cenderung untuk melakukan pengaturan, perkembangan, self-reflecting, dan self-

regulating sebagai reaksi yang terbentuk karena dorongan dari lingkungan atau 

dari dalam diri sendiri. Berdasarkan perspektif ini maka disimpulkan bahwa fungsi 

manusia merupakan hasil dari hubungan dinamis peran pribadi, perilaku dan 

lingkungan. 
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Pajares (2002) menjelaskan bahwa hubungan timbal balik dari ketiga unsur 

dalam fungsi manusia menurut pandangan kognitif sosial, memberikan 

pandangan yang berbeda dengan pandangan lainnya yang menjelaskan fungsi 

manusia dari salah satu sisi saja yaitu eksternal (behaviorist) atau internal 

(psikoanalist). Bandura (dalam Pajares, 2002) menyebutkan bagaimanapun juga 

aspek introspeksi pada diri manusia relatif penting. Pajares menjelaskan lebih 

lanjut bahwa konsep ini memandang bahwa status sosial ekonomi, kondisi 

ekonomi, pendidikan dan struktur keluarga tidak berkorelasi secara langsung 

dengan perilaku manusia. Pada dasarnya hal tersebut berpengaruh langsung 

pada aspirasi, keyakinan terhadap self-efficacy, standart pribadi, kondisi emosi 

dan self-regulatory lainnya. 

Salah satu unsur penting dalam self-regulatory menurut Shea (2000) adalah 

self-efficacy. Bandura (1986) menjelaskan bahwa self-efficacy adalah penilaian 

individu tentang kemampuannya sendiri untuk mengorganisasi dan mengarahkan 

perilakunya dalam mencapai kinerja yang lebih bagus. Hal ini tidak hanya 

berkaitan dengan keterampilan yang dimilikinya namun juga penilaian terhadap 

apa yang dapat dilakukan meskipun keterampilan yang dimiliki terbatas. Bandura 

(1997) menambahkan bahwa dengan keyakinan akan self-efficacy ini maka 

umumnya akan berpengaruh pada bagaimana bagaimana individu berfikir, 

merasakan, memotivasi dirinya dan berperilaku. Beberapa penelitian selanjutnya 

(Bandura, 1992) menyebutkan bahwa secara konsisten self-efficacy memberikan 

kontribusi yang signifikan pada motivasi manusia dan usaha pencapaian prestasi. 

Hay dan Pond (1989) menjelaskan bahwa self-efficacy adalah sebuah konsep 

yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai kemampuannya untuk 

merespon situasi baru. Menurut Hay dan Pond, hal ini penting untuk membahas 

bagaimana perilaku individu dalam organisasi tertentu. Hay dan Pond, pada 

penelitian yang dilakukan menjelaskan self-efficacy yang dibahas dengan dua 

pendekatan yaitu: (a) self-efficacy sebagai penilaian diri terhadap tugas yang 

spesifik (Bandura, 1977), dan (b) penilaian diri atas general competencies (Jones, 

1986). Penelitian selanjutnya cukup banyak yang menunjang bahwa general self-

efficacy menjadi moderator bagi proses sosialisasi organisasi terhadap individu. 

Berdasarkan pada pendefinisian yang diberikan tersebut maka disimpulkan 

bahwa self-efficacy adalah penilaian individu tentang kemampuannya sendiri 

untuk mengorganisasi dan mengarahkan perilakunya untuk mencapai kinerja 

yang lebih bagus. Dapat dikatakan bahwa kita dapat menilai kemampuan diri kita.  

Hal ini dapat memberikan respon yang lebih bagus lagi sesuai dengan tuntutan 
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stimulus lingkungan baik itu orang lain atau lingkungan fisik. Keberadaan self-

efficacy ini akan berpengaruh pada bagaimana bagaimana individu berfikir, 

merasakan, memotivasi dirinya dan berperilaku.  

 

D.2. Dimensi-Dimensi Self-Efficacy 
 Untuk menjelaskan lebih rinci lagi tentang self-efficacy perlu dipahami 

dimensi apa saja dalam penilaian self-efficacy tersebut. Compeau (1995) 

menyebutkan ada tiga dimensi yang saling terkait yaitu :  

1. kepentingan (magnitude) mengacu pada seberapa sulit tugas itu diyakini 

dapat diselesaikannya 

2. kekuatan (strength) mengacu pada seberapa kuat penilaian terhadap 

tugas itu mendorongnya untuk dapt mencapainya 

3. dapat berlaku umum (generalizability) mengindikasikan bahwa self-efficacy  

tersebut terbatas pada situasi yang umum. Dengan demikian keberadaan 

self-efficacy pada individu ikut memegang peranan dalam hal bagaimana 

individu akan berperilaku. Apakah akan bertahan dengan tugas-tugas 

yang sulit ataukah akan cepat menyerah dalam melaksanakan tugas-

tugas yang sulit tersebut. 

 
D.3. Mekanisme Pengembangan Self-Efficacy 
 Melihat besarnya pengaruh self-efficacy terhadap perilaku individu, serta 

terbentuknya self-efficacy tidak terlepas dari faktor lingkungan, maka self-efficacy 

memiliki kemungkinan untuk berubah. Bandura (1986) menjelaskan ada empat 

proses dalam mengembangkan self-efficacy yaitu : 

1. pengalaman yang menyenangkan/memuaskan (mastery experience), 

berkaitan dengan adanya suatu bukti atas pengalaman yang menyenangkan 

(prestasi) yang dapat dikenali. Kesuksesan tersebut akan membangun 

keyakinan seseorang atas kemampuannya (sel-efficacy). Mengembangkan 

self-efficacy dengan menggunakan dasar sumber pengalaman biasanya tidak 

berkaitan dengan apakah pengalaman tersebut dapat langsung diadopsi untuk 

tugas yang lain. Namun lebih pada bagaimana melibatkan kognitif, perilaku 

dan cara-cara untuk melakukan self-regulatory untuk memutuskan arah 

perilaku selanjutnya yang akan dilakukan. 

2. role model dan pengalaman orang lain (vicarious experience), berkaitan 

dengan adanya model/orang lain yang akan dijadikan sumber peniruan. 
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Semakin mirip karakteristik model dengan kita maka semakin mudah untuk 

membangun self-efficacy. 

3. persuasi sosial (social persuasion), individu yang memperoleh persuasi dari 

orang lain akan dapat meningkatkan sel-efficacynya bila dia tidak ragu-ragu 

terhadap apa yang dikatakannya. 

4. kondisi fisiologis dan emosi (phisiological and emosi state) berkaitan dengan 

bagaimana individu menginterpretasikan reaksi stress (menentukan strategi 

coping yang sesuai)  dan ketegangan yang dialaminya. Individu yang 

beraktifitas memerlukan stamina yang bagus maka kelelahan dan stres yang 

dirasakan akan diindikasikan dengan adanya kelemahan dari kemampuannya 

yang akan mempengaruhi perilakunya. 

 

D.4.  Entrepreneurial  Self Efficacy 

 Secara umum apakah self-efficacy dapat berperan pada diri individu ? 

Bertentangan dengan Hay dan Pond (1989) menurut Christensen, Fogarti dan 

Walace (2002) self-efficacy sangat tergantung juga dengan kejelasan tugas yang 

akan dilakukan. Semakin spesifik tugasnya maka akan lebih bisa meningkatkan 

self-efficacy daripada berhadapan dengan tugas yang relatif umum. 

Memahami pendapat yang disampaikan Christensen, Fogarti dan Walace, 

tersebut, maka dapat dipahami bahwa untuk mengetahui adanya self-efficacy 

pada kemampuan individu untuk mengembangkan potensi wira usaha 

(entrepreneur), yang merupakan pencerminan spesifikasi tugasnya. Dengan tetap 

memperhatikan mekanisme pengembangan self-efficacy yang disampaikan 

Bandura (1986), maka entrepreneurial self-efficacy dapat dijelaskan dengan 

memperhatikan hal tersebut.  

Entrepreneurial self-efficacy pada mahasiswa yang sudah mendapatkan 

pendidikan formal tentang kewirausahaan seharusnya dapat berkembang dengan 

mengikuti mekanisme pengembangan self-efficacy secara umum. Sebagai 

contoh: 

1. pengalaman yang menyenangkan dapat diperoleh mahasiswa melalui 

simulasi pelaksanaan kegiatan wirausaha atau dengan memberikan 

analisa terhadap kasus kewirausahaan. 

2. dalam kelas kewirausahaan, mahasiswa juga memiliki peluang untuk lebih 

mengenal tokoh-tokoh yang menjadi icon dalam dunia wirausaha yang 

dapat dijadikan sebagai role model 
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3. para pengajar kewirausahaan, dapat menggunakan persuasi social untuk 

meningkatkan entrepreneurial self-efficacy mahasiswa dengan 

memberikan evaluasi akan setiap proyek atau tugas kewirausahaan yang 

dilakukan mahasiswa 

4. pada akhirnya pendidikan formal tentang kewirausahaan akan mampu 

membantu mahasiswa menyiapkan dirinya menghadapi tantangan 

pekerjaan yang akan dihadapi dalam dunia kerja. Dengan demikian 

kondisi ini akan membantunya dalam menentukan strategi coping pada 

tuntutan yang dihadapinya. 

 
D.5. Pengukuran Self-Efficacy 

Pengukuran self-efficacy, secara umum berfokus pada general self-efficacy 

dan spesifik self-efficacy. Masing-masing pengukuran memiliki kegunaan yang 

berbeda. Sherer dkk (1982) menjelaskan bahwa individu dengan skor general 

self-efficacy secara umum akan cenderung lebih kompeten, namun tidak untuk 

semua bidang. Pada situasi yang cenderung unpredictable (seperti gambling 

situation), mereka cenderung akan menunjukkan perilaku yang kurang kompeten. 

Hay dan Pond (1989) mengembangkan alat ukur general self-efficacy, dimana 

alat ukur yang dikembangkan ini terdiri dari 11 pernyataan yang mengikuti skala 

Likert (1 – 5). Alat ukur ini bertujuan untuk bisa mengetahui bagaimana penilaian 

individu terhadap kemampuannya secara umum untuk melakukan sesuatu hal. 

Reliabilitas alat ukur digunakan internal reliabilitas yang diwujudkan dalam α = 

.81, dengan jumlah subyek penelitian 87 orang. Dengan menggunakan faktor 

analisis maka diperoleh dua kelompok dari 11 pernyataan ini, yaitu 9 pernyataan 

(64 %) berada pada kategori faktor I, dan 2 pernyataan  (13 %) berada pada 

kelompok faktor II. Yang membedakan antara dua faktor ini menurut mereka tidak 

berkaitan dengan konsep yang substansial, namun lebih karena metode yang 

digunakan. 

Sementara itu Sherer dkk (1982) mengembangkan self-efficacy scale, yang 

terdiri dari 23 pernyataan. Pernyataan yang dibuat dalam alat ukur ini berfokus 

pada tiga hal yaitu (a) kemauan untuk berinisiatif, (b) kemamuan untuk berusaha 

lebih giat dalam mengerjakan sesuatu, dan (c) berkaitan kegigihan dalam 

menghadapi tugas. Setelah dilakukan analisis faktor, memperlihatkan dua 

pengelompokan yaitu 17 pernyataan menjadi faktor untuk general self-efficacy 

dan 6 pernyataan menjadi faktor social self-efficacy. Dengan reliabilitas cronbach 

α = .86 untuk general self-efficacy dan α = .71, untuk social self-efficacy. Mereka 



_______________________________________________________________ 
Aspek-aspek Pembentuk Entrepreneural Intention, 2007, Prima & Ayu……………………… 17

memperinci lagi bahwa untuk general self efficacy kemungkinan terpenuhi oleh 

faktor inisiatif dan kegigihan.  
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BAB III 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Kerangka Pemikiran  
 Untuk menumbuh-kembangkan semangat berwirausaha dikalangan 

mahasiswa, maka hal pertama yang harus diketahui adalah intensi mahasiswa 

untuk menjadi entrepreneur, karena intensi selalu memiliki korelasi yang kuat 

dengan perilaku (Ajzen, 1988). Intensitas tidak muncul secara tiba-tiba, oleh 

karena itu penting juga untuk diketahui faktor-faktor pembentuk intensitas.  

Intensi (intention) menurut Chaplin (2004) didefinisikan sebagai maksud 

atau perjuangan guna mencapai tujuan, ciri-ciri yang dapat dibedakan dari proses 

psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan satu objek. Intensi ini 

merupakan sebuah proses mental yang disadari timbul atas kemauan manusia itu 

sendiri, yang tercakup dalam kognisi (merasa dan menerima), konasi (usaha, 

kemauan, hasrat, keinginan) dan perasaan (mencintai, membenci). Dalam teori 

planed behavior, terdapat tiga faktor utama yang saling berhubungan yang 

menentukan intensi, yakni : Attitude Toward Behavior (ATB), Subjective Norm 

(SN), dan Perceived Bebavior Control (PBC). 

 Self efficacy merupakan suatu keyakinan individu akan kemampuannya 

untuk melakukan sesuatu (Bandura, 1986). Dengan mengembangkan self efficacy 

ini individu akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih teratur dan 

terencana. Selain itu dengan memiliki self efficacy, individu akan memiliki 

keyakinan bahwa akan mampu menghadapi tuntutan dari lingkungan.  Boyd & 

Vozikis (1994) mengembangkan model teoritis yang mengusulkan bahwa Self 

Efficacy sebagai variabel anteseden yang utama dari Entrepreneural Intention 

(EI). Hal ini didukung oleh C.C.Chen et al (1998) yang memberikan bukti empiris  

hubungan yang positif antara Entrepreneurial Self Efficacy (ESE) dengan (EI).  

Hao Zao & Seibert, E.scot (2005) juga memberikan bukti empiris adanya 

hubungan positif ESE dan EI.  

 Dalam pendekatan psikologi dijelaskan bahwa perilaku merupakan 

perwujudan dari aspek eksternal dan aspek internal (Lewin, 1938). Salah satu 

aspek internal yang sering dikaji adalah kepribadian.  Feist dan Feist (2002) 

menjelaskan bahwa kepribadian sebagai pola karakteristik, sifat atau predisposisi 

yang cenderung permanen  yang dapat menjelaskan konsistensi dari perilaku 

individu. Karakteristik, sifat atau predisposisi ini akan mengarahkan adanya 

perbedaan perilaku individu, konsistensi perilaku individu dalam waktu yang 
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berbeda dan konsistensi perilaku pada setiap situasi yang berbeda. Setiap 

individu akan menunjukkan perbedaan perilaku berdasarkan kepribadiannya, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kepribadian ini yang akan memberikan 

kekhasan pada setiap individu dalam menghadapi tuntutan lingkungan.   

Gartner (1990) mengidentifikasikan adanya delapan tema yang  berkaitan 

dengan enterpreuneurship. Salah satu tema yang muncul adalah enterpreuneur 

berfokus pada individu dan melibatkan adanya karakateristik unik pada setiap 

individu yaitu kepribadian dan kemampuan. Salah satu pendekatan kepribadian 

yang memiliki keterkaitan dengan pola entrepreneurial adalah proactive 

personality (Crant, 1996). Lebih rinci Crant menjelaskan bahwa individu yang 

memiliki PP akan lebih mudah untuk berkembang dan tidak terhambat oleh situasi 

atau tuntutan lingkungan disekitarnya. Hal menjelaskan bahwa individu yang 

memiliki EI akan memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh individu dengan 

kepribadian proaktif. Hal ini dibukti oleh Crant (1996) bahwa PP merupakan salah 

satu aspek personal yang layak untuk dipertimbangkan pengaruhnya terhadap 

munculnya EI. 

Uraian yang menjelaskan dinamika hubungan antar variabel penelitian 

tersebut, memungkinkan munculnya fungsi dari variabel ketiga. Fungsi variabel 

ketiga dalam penelitian bisa diletakkan dalam variabel mediator dan moderator. 

Beberapa ahli berpendapat bahwa dua variabel tersebut sama, namun ada 

beberapa yang memberikan penekanan bahwa variabel mediator dan moderator 

adalah dua hal yang berbeda. Baron dan Kenny (1986) adalah termasuk tokoh 

yang membedakan dua variabel tersebut. Menurut Baron dan Kenny perbedaan 

mendasar antara variabel mediator dan moderator adalah: variabel moderator 

keberadaanya dapat menyebabkan ada atau tidak adanya pengaruh variabel 

indepenen (IV) dan variabel dependen (DV). Sedangkan variabel mediator 

keberadaannya akan menjembatani pengaruh IV dan DV.  Pada penelitian ini 

akan dibahas peran variabel ketiga sebagai variabel mediator.   

Seperti yang sudah disinggung diatas, variabel mediator ini berfungsi untuk 

menjembatani pengaruh variabel pertama yakni Independent Variable (IV) dan 

variabel kedua yakni Dependent Variable (DV). Diperkirakan bila fungsi variabel 

mediator (M) ini berlaku sepenuhnya maka IV tidak dapat berpengaruh secara 

langsung dengan variabel terikat (DV). Dengan mengasumsikan adanya korelasi 

linier dan causal maka IV berpengaruh pada variabel M dan variabel M 

berpengaruh pada DV (James & Brett, 1984; Baron & Kenny, 1986 dan Andersen, 

1986)).  



Lebih lanjut Baron dan Kenny menjelaskan kondisi yang memungkinkan 

sebuah variabel menjadi variabel mediator, dijelaskan pada gambar 3.1. Pertama 

IV berkorelasi secara signifikan pada variabel yang diduga sebagai mediator 

(ditunjukkan oleh jalur a pada gambar 3.1). Kedua, variabel yang diduga sebagai 

mediator menunjukkan adanya korelasi yang signifikan pada variabel terikat 

(ditunjukkan jalur b pada gambar 3.1). Ketiga jika jalur a dan b dikontrol, maka 

pengaruh IV pada DV (jalur c pada gambar 3.1) yang semula signifikan akan 

menjadi tidak signifikan. Bila fungsi mediator itu berlaku sepenuhnya maka harga 

RC adalah nol. Bila fungsi mediator itu tidak berfungsi sepenuhnya hanya 

sebagian saja, maka harga Rc akan turun. 

 

 

                                  a                                                            b 

_______________________________________________________________ 
Aspek-aspek Pembentuk Entrepreneural Intention, 2007, Prima & Ayu……………………… 20

                                                             c 

                                         
Dependent 
variable 

Independent 
variable 

Mediator 

 

Gambar 3.1.  Mediational model 

Sumber: The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological 

Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration, oleh 

Reuben M. Baron & David A . Kenny, 1986, Journal of Personality and 

Social Psychology, 51, 1173 – 1182 

 

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh James dkk (1984) dan Baron & 

Kenny (1986)  tersebut maka kita bisa menguji apakan variabel mediator pada 

penelitian ini yaitu ATB, SN danPBC dapat berperan sebagai mediator pada 

pengaruh ESE dan PP terhadap entrepreuner intention, dapat dijelaskan dengan 

melakukan asumsi teoritis:  

- Pertama apakah terjadi korelasi yang signifikan antara ESE dan PP dengan 

ATB, SN dan PBC. 

-  Kedua  apakah terdapat korelasi yang signifikan antara ATB, SN dan PBC  

dengan entrepreuner intention. 

- Ketiga apakah korelasi antara ESE dan PP dengan entrepreuner intention 

akan menjadi nol, tidak signifikan atau berkurang koefisien korelasinya bila 

ATB, SN dan PBC dikontrol dibandingkan dengan hubungan antara ESE 
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dan PP dengan entrepreuner intention yang menyertakan ATB, SN dan 

PBC. 

 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu dugaan 

pengaruh IV (ESE dan PP) pada DV (entrepreuner intention). Kemudian 

menjelaskan bagaimana dugaan pengaruh ESE dan PP pada variabel yang 

diduga sebagai mediator (ATB, SN dan PBC). Selanjutnya berdasarkan penelitian 

yang sudah ada, kita menjelaskan apakah variabel yang diduga sebagai mediator 

(ATB, SN dan PBC) berpengaruh pada DV (entrepreuner intention) secara 

signifikan. 

  

B. Model Penelitian 
Berangkat dari kerangka pemikiran diatas maka dikembangkan model penelitian 

seperti tampak pada gambar 3.2.  

 

C. Identifikasi Variabel Penelitian 
  Berdasarkan model penelitian yang diatas, maka diidentifikasi variabel 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jumlah variabel penelitian 

ada enam variabel. Satu variabel terikat yaitu entrepreneurial Intention, dua 

variabel bebas yaitu proactive personality dan entrepreneurial self efficacy dan 

tiga variabel medtiator yaitu attitude toward behavior, subjective norm dan 

perceived behavioral control. Berikut ini akan diuraikan secar ringkas definisi 

secara teoritis dari setiap variabel penelitian. 

1. Entrepreneurial intention dijelaskan sebagai motivasi yang berdampak 

pada timbulnya perencanaan dalam mewujudkan aktifitas yang 

mencerminkan wira usaha.  

2. Proactive personality atau kepribadian proaktif adalah kekhasan dalam diri 

individu yang tidak mengalami hambatan dari lingkungan dan tidak mudah 

terpengaruh perubahan lingkungan. 

3. Entrepreneurial self efficacy merupakan keyakinan individu atas 

kemampuannya untuk mengembangkan potensi wira usaha, 

4. Attitude toward behavior dijelaskan sebagai sikap individu yang 

bersangkutan terhadap perilaku.  

5. Subjective norm adalah persepsi seseorang terhadap tuntutan dari 

lingkungan sosialnya untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan perilaku 



tertentu. Subjective norm ditentukan oleh keyakinan (beliefs), namun 

keyakinan disini berbeda dengan keyakinan pada ATB. 

6. Perceived behavioral control  merupakan kekuatan individu untuk 

mengendalikan perilakunya 

 

Entrepreneurial
Intention (EI)

Attitude toward 
the behavior 

(ATB)

Subjective norm
(SN)

Perceived 
Behavior Control

(PBC)

Entrepreneurial 
Self-Efficacy 

(ESE)

Proactive 
Personalitiy (PP)

H1 

H4 

H3 

H2 

H8 

H6 

H5 

H7 

H9 

Gambar 3.2.
Model Penelitian

H11 

H10 

 

 

D. Operasionalisasi  Variabel Penelitian 
Untuk menjawab pertanyaan penelitian dibutuhkan satu pijakan atau pegangan 

untuk menjelaskan setiap variabel penelitian yang diajukan. Berikut ini adalah 

definsi operasional yang diajukan dari setiap variabel penelitian: 

1. Entrepreneurial intention dijelaskan sebagai motivasi yang berdampak 

pada timbulnya perencanaan dalam mewujudkan aktifitas yang 

mencerminkan tindakan wirausaha, berupa skor yang diperoleh dari 
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kuesioner yang dikembangkan berdasarakan teori dari Fishbein dan 

Ajzen, (1988). 

2. Proactive personality atau kepribadian proaktif adalah kekhasan dalam diri 

individu yang tidak mengalami hambatan dari lingkungan dan tidak mudah 

terpengaruh perubahan lingkungan. Kepribadian proaktif tercermin dalam 

skor yang diperoleh berdasarkan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Bateman dan Crant (1993). 

3. Entrepreneurial self efficacy merupakan keyakinan individu atas 

kemampuannya untuk mengembangkan potensi wira usaha (entrepreneur) 

yaitu berupa skor atau nilai yang diperoleh dari kuesioner yang 

dikembangkan berdasarkan teori Bandura (1986)  

4. Attitude toward behavior dijelaskan sebagai sikap individu yang 

bersangkutan terhadap perilaku dan tercermin pada skor individu pada 

kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Fishbein dan Ajzen, (1988). 

5. Subjective norm adalah persepsi seseorang terhadap tuntutan dari 

lingkungan sosialnya untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan perilaku 

tertentu. Subjective norm ditentukan oleh keyakinan (beliefs), namun 

keyakinan disini berbeda dengan keyakinan pada ATB. Tercermin pada 

skor individu pada kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori yang 

dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen, (1988). 

6. Perceived behavioral control  merupakan kekuatan individu untuk 

mengendalikan perilakunya, yang tercermin pada skor individu pada 

kuesioner yang dikembangkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 

Fishbein dan Ajzen, (1988). 

 

E. Hipotesis  
 Dari model penelitian diatas diturunkan sebelas hipotesis yang akan diuji. 

Hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 5 ditujukan untuk menjawab permasalahan 

ke dua dari perumusan masalah. Hipotesis 6 sampai dengan hipotesis 8 ditujukan 

untuk menjawab pertanyaan ke tiga, dan hipotesi 9 sampai dengan hipotesis 11 

ditujukan untuk menjawab pertanyaan ke empat. 

Hipotesis 1 :  ada pengaruh attitude toward behavior pada entrepreneurial 

intention 

Hipotesis 2 :  ada pengaruh subjective norm pada entrepreneurial intention 
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Hipotesis 3 :  ada pengaruh perceived behavior control pada entrepreneurial 

intention 

Hipotesis 4 : ada pengaruh positif entrepreneurial self efficacy pada 

entrepreneurial intention 

Hipotesis 5 :  ada pengaruh positif proactive personality pada entrepreneurial 

intention 

Hipotesis 6: attitude toward behavior  sebagai mediator pada pengaruh 

proactive personality terhadap entrepreneurial intention 

Hipotesis 7 : subjective norm sebagai mediator pada pengaruh proactive 

personality terhadap entrepreneurial intention 

Hipotesis 8 : perceived behavior control sebagai mediator pada pengaruh 

proactive personality terhadap entrepreneurial intention  

Hipotesis 9: attitude toward behavior  sebagai mediator pada pengaruh 

entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention 

Hipotesis10 : subjective norm sebagai mediator pada pengaruh entrepreneurial 

self efficacy terhadap entrepreneurial intention 

Hipotesis 11: perceived behavior control sebagai mediator pada pengaruh 

entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention  
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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme, karena penelitian ini 

mengorganisir dan mengkombinasikan deductive logic dengan pengamatan 

empiris, guna menemukan atau memperoleh konfirmasi tentang hukum sebab 

akibat yang bisa dipergunakan memprediksi pola-pola umum dan gejala sosial 

tertentu. 

 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini berlokasi di Universitas Paramadina. Waktu penelitian Maret 

2007 sampai dengan Oktober  2007. 

 

C. Subyek Penelitian dan Metode Sampling 
 Subyek dalam penelitian ini mahasiswa UPM yang telah mengambil 

matakuliah Kewirausahaan. Jumlah sampel yang akan digunakan 50 % dari total 

populasi. Pengambilan sampel akan dilakukan secara random pada tiap kluster, 

penentuan  jumlah sampel pada tiap kluster ditentukan secara proporsional. 

 

D. Instrumen Penelitian 
Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioer yang 

digunakan sebagian merupakan kuisioner baku yang telah diuji validitasnya, dan 

sebagian yang lain merupakan kuesioner yang dirancang khusus untuk penelitian 

ini, sehingga harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas sendiri. Adapun 

kuesioner yang digunakan sesuai dengan variabel penelitian yang  diajukan, 

yaitu:  

1. Attitude toward behavior, merupakan kuesioner yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan Theory Planned Behavior yang dikembangkan oleh Fishbein dan 

Ajzen. Pernyataan dalam kuesioner ini disusun sesuai dengan hasil elisitasi 

yang dilakukan peneliti sebelum dilakukan pilot study. Terdapat dua aspek 

yaitu behavioral believe dan outcome evaluation. Setiap aspek terdiri dari 

empat pernyataan berbentuk skala Likert dengan enam pilihan respon 

jawaban, sehingga  jumlah pernyataan untuk variabel attitude toward behavior 

sebanyak 8 pernyataan. 
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2. Subjective norm merupakan kuesioner yang disusun oleh peneliti berdasarkan 

Theory Planned Behavior yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen. 

Pernyataan dalam kuesioner ini disusun sesuai dengan hasil elisitasi yang 

dilakukan peneliti sebelum dilakukan pilot study. Terdapat dua aspek yaitu 

normative beliefs dan motivation to comply. Setiap aspek terdiri dari lima 

pernyataan berbentuk skala Likert dengan enam pilihan respon jawaban, 

sehingga  jumlah pernyataan untuk variabel attitude toward behavior 

sebanyak sepuluh pernyataan. 

3. Perceived behaviour control merupakan kuesioner yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan Theory Planned Behaviour yang dikembangkan oleh Fishbein 

dan Ajzen. Pernyataan dalam kuesioner ini disusun sesuai dengan hasil 

elisitasi yang dilakukan peneliti sebelum dilakukan pilot study. Terdapat dua 

aspek yaitu behavioural believe dan outcome evaluation. Setiap aspek terdiri 

dari empat pernyataan berbentuk skala Likert dengan enam pilihan respon 

jawaban, sehingga  jumlah pernyataan untuk variabel attitude toward behavior 

sebanyak 8 pernyataan. 

4. Entrepreneur Intention merupakan pernyataan niat yang disusun berdasarkan 

Theory Planned Behaviour yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen, 

hanya satu pernyataan yang memiliki pilihan jawaban rentang 1 sampai 

dengan 10. 

5. Entrepreneur Self efficacy merupakan adaptasi  kuesioner yang 

dikembangkan oleh Hay dan Pond (1989). Hay dan Pond mengembangkan 

alat ukur general self-efficacy, terdiri dari 11 pernyataan yang mengikuti skala 

Likert (dengan nilai 1 sampai dengan 5). Alat ukur ini bertujuan untuk bisa 

mengetahui bagaimana penilaian individu terhadap kemampuannya secara 

umum untuk melakukan sesuatu hal. Reliabilitas alat ukur digunakan internal 

reliabilitas yang diwujudkan dalam skor  α = .81, dengan jumlah responden 

penelitian 87 orang. Dalam penelitian ini digunakan skala 1 sampai dengan 6, 

dengan alasan untuk menghindari kesulitan interprestasi karena 

kecenderungan konsumen menjawab pada nilai tengah. 

6. Proactive Personality merupakan adaptasi  kuesioner yang dikembangkan 

oleh Bateman dan Crant (2000). Bateman dan Crant mengembangkan alat 

ukur Proactive Personality, terdiri dari 17 pernyataan yang mengikuti skala 

Likert (dengan nilai 1 sampai dengan 6). Alat ukur ini bertujuan untuk bisa 

mengetahui bagaimana kecenderungan individu untuk bertindak proaktif 
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menghadapi tuntutan lingkungannya. Alat ukur ini dikembangkan dengan 

menggunakan single factor yaitu proactivity.  

Blueprint alat ukur tersebut diatas dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Blueprint alat ukur 

NO VARIABEL ASPEK HASIL ELISITASI KODE JUMLAH 
ITEM 

Mandiri BL-1 
Creative problem 
solving 

BL-2 

Menciptakan peluang 
kerja 

BL-3 

behavioral  
beliefs  

Memikirkan diri sendiri BL-4 

4 item 

Mandiri OE-1 
Creative problem 
solving 

OE-2 

Menciptakan peluang 
kerja 

OE-3 

1. Attitude 
toward 
behavior 

outcome 
evaluations 

Memikirkan diri sendiri OE-3 

4 item 

Orangtua  NB-1 
Keluarga terdekat 
(selain orangtua) 

NB-2 

Teman-teman NB-3 
Pacar/pasangan NB-4 

Normative 
beliefs  

Entrepreneur sukses NB-5 

5 item 

Orangtua  MC-1 
Keluarga terdekat 
(selain orangtua) 

MC-2 

Teman-teman MC-3 
Pacar/pasangan MC-4 

2 Subjective 
norm 

Motivation 
to comply  

Entrepreneur sukses MC-5 

5 item 

Malas CB-1 
Mudah menyerah CB-2 
Kurang finansial CB-3 
Tidak berani ambil 
resiko 

CB-4 

control 
beliefs  

Memiliki ide-ide kreatif CB-5 

5 item 

Malas IB-1 
Mudah menyerah IB-2 
Kurang finansial IB-3 
Tidak berani ambil 
resiko 

IB-4 

3 Perceived 
behavior 
control 

influence 
to behavior 

Memiliki ide-ide kreatif IB-5 

5  item 

4. Entrepreneur 
Intention 

  I-1 1 item 

5.  Proactive 
Personality 

  (PA) 17 item 

6. Entrepreneur 
Self Efficacy 

  (SE) 11 item 



D.1   Reliabilitas dan Validitas Alat Ukur 
Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data diharapkan mampu 

menghasilkan data yang akurat. Untuk mencapai hal tersebut maka alat ukur 

tersebut harus memenuhi aturan metode penelitian yaitu validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu sebelum digunakan. Kerlinger (1992), Graziano & Raulin (1989) 

dan Neuman (2000)  menjelaskan bahwa alat ukur dikatakan memenuhi aturan 

validitas bila alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang memang ingin diukur. 

Pada penelitian ini akan digunakan koefisien validitas berupa koefisien 

korelasi product moment. Diperoleh dengan cara mengkorelasikan antara skor 

butir tertentu dengan skor total seluruh butir tersebut. Korelasi product moment 

dari Pearson didapat dengan menggunakan rumus sebaai berikut : 

                        N. ΣXY - ΣX. ΣY 
r xy   =      ---------------------------------------------------------------------- 
            ----------------------------------------------- 
          √ [ N. ΣX2 – (ΣX)2] [ N. ΣY2 – (ΣY)2] 
 

Menurut Roscoe (1975), Anastasi (1982), Kerlinger (1992),  dan Neuman 

(2000) selain validitas, sebuah alat ukur juga sebaiknya memenuhi adanya kriteria 

reliabilitas. Reliabilitas ini akan mencerminkan  adanya suatu kestabilan atau 

konsistensi dalam menggambarkan perilaku yang akan diukur. Juga  berkaitan 

dengan kepercayaan dan kemampuannya dalam meramalkan perilaku tersebut. 

Paling tidak dimensi ini akan menunjukkan hasil yang sama bila dilakukan 

pengukuran yang berulang. Dengan perkataan lain, reliabilitas adalah suatu 

syarat konsistensi yang harus dimiliki oleh sebuah alat ukur, dimana bila alat ukur 

tertentu digunakan pada saat yang berbeda dan oleh peneliti yang berbeda, tetap 

memperlihatkan adanya hasil yang sama.   

Ada beberapa pendekatan untuk mengetahui koefisien reliabilitas. Pada 

penelitian ini akan digunakan formula alpha dengan mengikuti formula yang 

dikemukakan oleh Kaplan dan Sacuzzo (2005) sebagai berikut : 

 
                                               (N) (S2 - Σ S2i) 
                                     α =   --------------------- 
                                                  ( N-1 )  S2 
Dimana : 

α    =  koefeisien alpha 

N    =  jumlah butir dalam skala 

S2     = Varian total dari skor test 

S2i   = Varian dari setiap butir skala 
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Dengan formula alpha tersebut akan didapatkan koefisien alpha sebagai koefisien 

reliabilitas. Menurut Kaplan dan Saccuzzo (2005) sebuat alat ukur dikatakan 

konsisten dan akurat bila memiliki koefisien alpha antara .70 sampai dengan  .80. 

 
D.2  Hasil Pilot Study Alat Ukur 
 Tujuan dilakukannya pilot study alat ukur adalah untuk mengetahui 

bagaimana kelayakan alat ukur tersebut untuk digunakan mengambil data 

penelitian. Setiap alat ukur akan dianalisis guna mengetahui  reliabilitas dan 

validitasnya.  Pilot study ini dilakukan dengan menggunakan 39 responden. Hasil 

pilot study selengkapnya terdapat di tabel 4.2 berikut ini. 

 

Tabel 4.2: Hasil pilot study alat ukur 
Variabel Penelitian Koefisien 

Reliabilitas 
Korelasi skor 

item-total 
Jumlah 

item 
Keterangan 

Attitude toward 
behavior: 
• behavioral  beliefs 
• outcome 

evaluations 

 
 

0.5830 
0.3315 

 
 

0.0275 - 0.5276  
-0.0494 – 0.3900 

 
 

4 
4 

 
 

1 item tidak valid 
1 item tidak valid

Subjective norm 
• normative beliefs 
• Motivation to 

comply 

 
0.6484 
0.7912 

 
0.0956 – 0.6355 
0.1653 – 0.6738 

 
5 
5 

 
1 item tidak valid 
1 item tidak valid

Perceived behavior 
control 
• control beliefs 
• influence to 

behavior 

 
 

0.6408 
0.5801 

 
 

0.0837 – 0.3395 
-0.0551 – 0.5826 

 
 

5 
5 

 
 

2 item tidak valid 
1 item tidak valid

Entrepreneur Intention - - - - 
Proactive Personality 0.8817 -0.0501 – 0.7911 17 1 item tidak valid
Entrepreneur Self 
Efficacy 

0.9254 0.4291 – 0.8307 11 Valid semua 

  
 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ada 

beberapa item yang tidak valid pada setiap variabel penelitian, kecuali pada 

variabel Entrepreneur Self Efficacy yang keseluruhan pernyataannya valid.  

Variabel attitude toward behavior memiliki dua aspek didalamnya, untuk 

aspek  behavioral beliefs terdapat satu item yang tidak valid dengan skor item-

total correlation 0.0275 (kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan kode BL4. 

Pernyataan tersebut adalah ‘jika saya menjadi entrepreneur, saya akan 

memikirkan diri sendiri’. Pada aspek outcome evaluations terdapat satu 

pernyataan yang tidak valid dengan skor item-total correlation sebesar -0.0494 
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(kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan kode OE4. Pernyataan tersebut 

adalah “Lebih memikirkan diri sendiri sebagai seorang entrepreneur adalah ...... “, 

Peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan pernyataan tersebut kedalam 

kuesioner yang akan digunakan dalam pengambilan data. Hal ini dilakukan 

dengan alasan, pernyataan tersebut secara content atau isi memberikan 

kecenderungan social desirability yang tinggi. Pernyataan tersebut akan membuat 

responden cenderung memilih jawaban tidak setuju, karena secara norma 

memikirkan diri sendiri adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma 

masyarakat atau sosial yang ada. 

Variabel subjective norms  memiliki dua aspek didalamnya.  Pada aspek   

normative beliefs terdapat satu item yang tidak valid dengan skor item-total 

correlation 0.0956 (kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan kode NB5. 

Pernyataan tersebut adalah ‘Pengalaman seorang entrepreneur yang sudah 

sukses memacu saya untuk menjadi seorang entrepreneur ’. Pada aspek 

motivation to comply terdapat satu pernyataan yang tidak valid dengan skor item-

total correlation sebesar 0.1653 (kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan 

kode MC4. Pernyataan tersebut adalah ’Saya akan menjadi enterpreneur jika 

pacar/pasangan saya beranggapan hal itu dapat saya lakukan.’ Peneliti 

memutuskan untuk tetap menyertakan pernyataan tersebut kedalam kuesioner 

yang akan digunakan dalam pengambilan data. Hal ini dilakukan dengan harapan 

pada pengambilan data yang akan melibatkan responden lebih besar dari saat 

pilot study, maka koefisien validitasnya akan meningkat. 

Variabel perceived behavior control memiliki dua aspek didalamnya.  Pada 

aspek  control beliefs terdapat dua item yang tidak valid dengan skor item-total 

correlation 0.2734  dan 0.2720 (kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan kode 

CB3 dan CB5. Pernyataan tersebut adalah ‘Saya tidak akan menjadi entrepreneur 

jika saya mengalami kekurangan financial dan Dengan memiliki ide-ide kreatif 

akan mendukung tercapainya keingingan menjadi entrepreneur’. Pada aspek 

influence to behavior terdapat satu pernyataan yang tidak valid dengan skor item-

total correlation sebesar -0.0551 (kurang dari 0.300) yaitu pernyataan dengan 

kode IB5. Pernyataan tersebut adalah ’Saya memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide kreatif yang akan mendukung tercapainya keinginan 

saya menjadi entrepreneur.’ Peneliti memutuskan untuk tetap menyertakan 

pernyataan tersebut kedalam kuesioner yang akan digunakan dalam pengambilan 

data. Hal ini dilakukan dengan harapan pada pengambilan data yang akan 



_______________________________________________________________ 
Aspek-aspek Pembentuk Entrepreneural Intention, 2007, Prima & Ayu……………………… 31

melibatkan responden lebih besar dari saat pilot study, maka koefisien 

validitasnya akan meningkat. 

Variabel proactive personality  terdapat 17 pernyataan dan dari hasil pilot 

study diperoleh informasi bahwa terdapat satu pernyataan yang tidak valid yaitu 

pernyataan dengan kode PA-3 yang menyatakan ‘saya membiarkan orang lain 

berinisiatif memulai suatu kegiatan baru’. Skor koefisien validitas sebesar -0.0501 

(kurang dari 0.300). Peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan pernyataan 

tersebut, karena secara content tidak sesuai dengan aktifitas mahasiswa sehari-

hari sebagai subyek dalam penelitian ini. Peneliti memandang bahwa pernyataan 

tersebut cocok untuk responden karyawan dalam dunia kerja, bukan untuk 

responden mahasiswa. 

 

E. Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

diskriptif dan statististik inferensial. Statistik diskriptif digunakan untuk menjawab 

permasalahan nomor 1. Sedang statistik statistik inferensial (terutama regresi dan 

korelasi) digunakan untuk menjawab permasalahan nomor 2, 3, 4.  
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BAB V 
HASIL PENELITIAN 

 
A. Gambaran Subyek Penelitian 
 Subyek  pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Paramadina 

(UPM) yang telah lulus matakuliah Kewirausahaan. Data populasi didapat dari 

biro akademik UPM. Pemilihan subyek penelitian dengan menggunakan teknik 

sampling proporsional pada tiap kluster , dank luster yang digunakan dalam hal ini 

adalah program studi. Uraian tentang jumlah populasi dan jumlah subyek 

penelitian dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini. 

 

Tabel 5.1. Distribusi sampel mahasiswa menurut program studi dan jumlah 
kuesioner yang sah. 

 
 

No 
 

Program 
Studi 

Jumlah 
Mahasiswa 

Yg telah 
mengambil MK 

Kewirausahaan*) 

Sampel yg 
ditargetkan 

(50% 
populasi) 

Kuesioner 
yang 

disebar  Kuesioner 
yang sah 

1. Psikologi 65 33 40 36 
2. Falsafah & 

agama 
14 7 10 9 

3. Hubungan 
Internasional 

75 38 42 39 

4. T I 44 22 25 19 
5. Manajemen  21 11 15 13 
6. Desain  49 25 30 22 
7. Ilmu 

komunikasi 
205 103 110 100 

 Total 473 239 242 238 
 Persentase  50,52%  50,31% 

*) Sumber Biro Akademik UPM Maret 2007 
 
Dari tabel diatas, tampak bahwa kuesioner yang sah secara keseluruhan telah 

memenuhi sampel minimal yang ditargetkan, walaupun untuk  tiap kluster ada 

beberapa program studi masih ada beberapa sampe yang dibawah sampel yang 

ditargetkan. 

 

B. Hasil Analisis Data 
B.1. Hasil Analisis Pernyataan Kuesioner 
 Alat pengambilan data penelitian ini adalah kuesioner yang telah diuji coba 

pada pilot study. Sebelum melakukan analisis data maka setiap kuesioner yang 

sudah diuji coba pada saat pilot study, tetap diukur kembali validitas dan 
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reliabilitasnya. Pada tabel 5.2 berikut ini dapat diperoleh informasi tentang 

validitas dan reliabilitas setiap alat ukur yang digunakan untuk mengambil data. 

 

Tabel 5.2. Hasil validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian 
Variabel Penelitian Koefisien 

Reliabilitas 
Korelasi skor 

item-total 
Jumlah 

item 
Keterangan 

Attitude toward 
behavior: 
• Behavioral  beliefs 
• Outcome 

evaluations 

 
 

.7530 

.7505 

 
 

.5274 - .6310  

.5659 - .5868 

 
 

3 
3 

 
 

Semua item 
valid 

Semua item 
valid 

Subjective norm 
• Normative beliefs 
• Motivation to 

comply 

 
.7599 
.7226 

 
.3226 – .6823 
.2695 – .6494 

 
5 
5 

 
Semua item 

valid 
Semua item 

valid 
Perceived behavior 
control 
• Control beliefs 
• Influence to 

behavior 

 
 

.6577 

.6684 

 
 

.0815 – .5881 

.0685 – .6004 

 
 

5 
5 

 
 

 1 item tidak 
valid 

 1 item tidak 
valid 

Entrepreneur 
Intention 

- - - - 

Proactive Personality .8782 .2909 – .6122 17 Semua item 
valid 

Entrepreneur Self 
Efficacy 

.8356 .1201 – .7324 11 2 item tidak 
valid 

 

 Tabel 5.2 tersebut di atas menjelaskan bahwa dari alat ukur yang digunakan  

menunjukkan koefisien reliabilitas (alpha cronbach) yang memenuhi syarat untuk 

digunakan dalam alat ukur lebih dari 0,700, kecuali untuk variabel perceived 

behavioral control yang memiliki koefisien reliabilitas kurang dari 0,700 yaitu 

sebesar 0,6577 untuk control beliefs dan 0,6684 untuk influence behavior. Secara 

menyeluruh, koefisien reliabilitas yang dimiliki semua alat ukur untuk kepentingan 

penelitian, menurut Kaplan dan Sakuzo (2005)  dan Anastasi (1997) berada 

dalam taraf yang cukup reliabel, artinya memiliki konsistensi dan tetap mampu 

mengukur walaupun berbeda waktu, tempat dan individu yang melakukan 

pengukuran maupun yang diukur, cukup konsisten. 

 Tabel 5.2 juga memberikan informasi tentang validitas dari setiap pernyataan 

dalam alat ukur yang digunakan. Koefisien validitas setiap butir pernyataan dalam 

alat ukur penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan analisis product moment 

yang dijalankan menggunakan program SPSS for windows seri 14. Di antara alat 
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ukur yang digunakan ada tiga alat ukur yang semua pernyataannya berada dalam 

kategori valid dengan standard validitas 0,25  (Azwar, 2000). Ketiga alat ukur 

tersebut adalah attitude toward behavior (0,5274 – 0,6310), subjective norms 

(0,2695 – 0.6823) dan proactive personality (0,2909 – 0,6122). Untuk alat ukur 

perceived behavior control (0,0685 – 0,6004) terdapat satu pernyataan yang 

dinyatakan tidak valid, yaitu pernyataan tentang kepemilikan ide-ide creative. 

Untuk entrepreneur self efficacy (0,1201 – 0,7324) terdapat dua pernyataan yang 

tidak valid, yaitu pernyataan yang berkaitan dengan  akurasi dalam mengatasi 

situasi baru dan pengenalan seberapa bagus kemampuan yang dimilikinya dalam 

menghadapi tantangan. Bila disimak lebih dalam, pernyataan yang tidak valid 

tersebut tidak terlepas dari adanya budaya Indonesia pada umumnya yang 

cenderung untuk tidak berani menyatakan kemampuannya secara tegas karena 

takut adanya anggapan sombong oleh masyarakat atau orang lain. Selain itu juga 

adanya dugaan karena tidak dapat terlepas dari pengaruh social desirability.  Hal 

ini terlihat pada sebaran data yang cenderung untuk menyetujui butir pernyataan 

tersebut. Alasan lainnya adalah berkaitan dengan budaya yang sangat terasa di 

Universitas Paramadina sebagai budaya collective. Dengan budaya ini maka 

aspek yang berkaitan dengan pola kebersamaan akan sangat menonjol. 

  

B.2. Hasil Uji Hipotesis 
 Uji hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana dan analisis multi regresi untuk membuktikan adanya pengaruh 

langsung dan tidak langsung (mediator) dari setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Analisis data diolah dengan menggunakan SPSS 14 for windows. 

Hasil analisis statistik yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.3 yang 

menjelaskan mean, SD dan korelasi antar variabel penelitian. 

 

Tabel. 5.3. Mean, SD, dan korelasi antar variabel penelitian 

No Variabel Penelitian Mean SD 1 2 3 4 5 
1. 
2. 
 
3. 
4. 
 
5. 
 
6. 

Entrepreuner intention 
Attitude toward 
behavior 
Subjective norm 
Perceived behavior 
control 
Entrepreuner self 
efficacy 
Proactive personality 

7,76 
35,07 

 
27,32 

8,81 
 

43,40 
 

67,83

1,83 
12,57 

 
17,56 

6,03 
 

6,56 
 

9,32

0,379** 

0,578** 
0,374** 

0,454** 

0,232**

 
 
 

0,475** 
0,186** 

 
0,451** 

 
0,355**

 
 
 
 

0,458** 
 

0.451** 
 

0,355** 

 
 
 
 
 
 

0,571** 
 

0,594** 0,746**
** korelasi signifikan pada ts 0.01 (2-tailed) 
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Dari tabel tersebut dapat diperoleh adanya informasi korelasi antar variabel 

penelitian yang merupakan syarat pertama untuk pengujian variabel mediator.  

Ringkasan hasil analisis regresi sederhana dan multi regresi dapat dilihat 

pada tabel 5.4., yang akan menginformasikan pengaruh variabel bebas, mediator 

dan terikat.  

 
Tabel 5.4. Ringkasan Analisis Regresi variabel penelitian 

Variabel terikat Variabel bebas R R2 

Entrepreuner intention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATB 
 
SN 
 
PBC 
 

ATB 
SN 
PBC 
ESE 
PP 
ATB & ESE 
SN & ESE 
PBC & ESE 
ATB & PP 
SN & PP 
PBC & PP 
ESE 
PP 
ESE 
PP 
ESE 
PP 

0,379** 
0,578** 
0,374** 
0,454** 
0,232** 
0,483** 
0,617** 
0,475** 
0,381** 
0,579** 
0,374** 
0,524** 
0,518** 
0,451** 
0,373** 
0,571** 
0,594** 

0,144**
0,334**
0,140**
0,206**
0,054**
0,233**
0,381**
0,225**
0,145**
0,335**
0,140**
0,275**
0,269**
0,203**
0,139**
0,326**
0,352**

** signifikan pada level 0,01 

 

 

Tabel 5.4 merupakan hasil analisis regresi sederhana dan analisis multi regresi 

yang akan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan apakah akan menolak 

atau menerima hipotesis yang diajukan. Dari sebelas hipotesis yang diajukan 

menunjukkan bahwa semua hipotesis diterima.  

Hipotesis satu sampai dengan tiga yang menyatakan bahwa attitude 

toward behavior, subjective norm dan perceived behavior control berpengaruh 

pada  entrepreneurial intention menjelaskan bahwa penelitian ini sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Setelah 

dilakukan analisis regresi sederhana untuk masing-masing variabel terhadap 

entrepreneurial intention diperoleh informasi harga R sebesar 0,379 untuk attitude 

toward behavior, 0,578 untuk subjective norm dan 0,374 untuk perceived behavior 

control. Harga R2 untuk attitude toward behavior 0,144 dapat dipahami bahwa 

keberadaan attitude toward behavior menjelaskan entrepreneurial intention 

sebesar 14,4 %. Harga R2 untuk subjective norm sebesar 0,344 yang berarti 

subjective norm memberikan perannya terhadap entrepreneurial intention 34,4%.  
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Perceived behavior control  memiliki harga  R2 sebesar 0,140 dapat dipahami 

bahwa perceived behavior control dapat menjelaskan entrepreneurial intention 

sebesar 14%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini memperkuat 

hasil-hasil penelitian sebelumnya, bahwa attitude toward behavior, subjective 

norm dan perceived behavior control berpengaruh dalam intensi individu, 

terutama dalam penelitian ini adalah intensi untuk menjadi seorang entrepreuner.  

Dari hasil diatas diperoleh informasi, bahwa aspek terbesar yang 

mempengaruhi entrepreneurial intention adalah aspek subjective norm. Hal ini 

menjelaskan bahwa intensi mahasiswa UPM untuk menjadi seorang entrepreuner 

lebih dikarenakan adanya pengaruh dari luar dirinya. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya bahwa subjective norm dijelaskan sebagai persepsi seseorang 

terhadap tuntutan dari lingkungan sosialnya untuk mewujudkan atau tidak 

mewujudkan perilaku tertentu. Subjective norm ditentukan oleh keyakinan 

(beliefs), seseorang akan kelompok dekatnya terhadap persetujuan atau tidak 

persetujuan diwujudkannya suatu perilaku. Kelompok  yang sangat 

mempengaruhi itu disebut group references. Penelitian ini menggunakan group 

references sesuai dengan hasil elisitasi yaitu orangtua, keluarga dekat selain 

orangtua, teman-teman pasangan/pacar dan entrepreuner sukses.  Dengan kata 

lain mahasiswa UPM akan memiliki intensi menjadi entrepreuner jika 

mendapatkan dukungan dan persetujuan dari group references yang diacunya. 

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Crant  (1996) bahwa mahasiswa yang terlahir dalam keluarga dengan 

salah satu orangtuanya (ayah atau ibu) atau kedua orangtuanya memiliki bisnis. 

Sementara itu Brenner, Pingle dan Greenhaus (1991) menjelaskan bahwa 

mahasiswa yang orangtuanya memiliki bisnis sendiri walaupun kecil, terbukti 

memiliki ketertarikan atau preference yang lebih besar untuk menjadi self-

employment dibandingkan mahasiswa yang orangtuanya memiliki bisnis besar.  

Variabel keempat yang diuji pengaruhnya terhadap entrepreneurial 

intention adalah entrepreneurial self efficacy. Dari hasil analisis regresi sederhana 

diperoleh informasi bahwa entrepreneurial self efficacy menunjukkan 

pengaruhnya dengan harga R2 sebesar 0,206 atau sebesar 20,6%. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima dan hasil penelitian ini 

mendukung asumsi yang diajukan peneliti dalam proses merumuskan hipotesa 

penelitian yang diajukan. Keyakinan individu akan kemampuannya untuk menjadi 

entrepreuner terbukti mampu mempengaruhi intensi individu untuk menjadi 

seorang entrepreuner. Dengan demikian hipotesis yang diajukan diterima, yang 
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berarti bahwa semakin tinggi entrepreneurial self efficacy individu maka akan 

semakin tinggi intensinya untuk menjadi seorang entrepreuner. Hasil penelitian ini 

memberikan penguatan pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan 

bahwa self-efficacy mampu menjadi preditor utama dalam menentukan perilaku 

manusia. Hal ini dapat dijelaskan dengan memahami adanya aspek-aspek yang 

menunjang munculnya self-efficacy salah satunya adalah adanya pengalaman 

yang bermakna sebelumnya. Brenner, Pingle dan Greenhaus (1991) mejelaskan 

bahwa mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja mandiri menunjukkan adanya 

intensi untuk memiliki bisnis sendiri. Dengan kata lain apa yang dijelaskan oleh 

Brenner, Pingle dan Greenhaus, mahasiswa tersebut memiliki intensi untuk 

menjadi seorang entrepreneur dengan menjalankan bisnisnya sendiri.  

Variabel kelima yang dianalisis pengaruhnya terhadap entrepreneurial 

intention adalah proactive personality. Pengaruh proactive personality terhadap 

entrepreneurial intention sebesar 0,054 atau 5,4%. Bila dibandingkan dengan 

keempat variabel lainnya, maka variabel proactive personality menunjukkan 

pengaruh yang paling kecil. Hal ini menjelaskan bahwa aspek personal yang 

terdapat dalam diri individu kurang dapat menunjukkan perannya secara langsung 

tanpa melibatkan adanya aspek lingkungan yang ikut berperan. Seperti halnya 

entrepreneurial self efficacy yang terbentuk karena adanya aspek lingkungan, 

tercermin dalam pengalaman yang berkesan. Walaupun sedikit peran yang 

diperlihatkan, kepribadian merupakan salah satu aspek yang membuat khas dari 

perilaku individu tersebut. Hasil penelitian ini mendukung uraian Robinson (1991) 

yang menjelankan bahwa sikap merupakan aspek yang lebih bagus dalam 

menjelaskan perilaku entrepreneur dibandingkan dengan aspek kepribadian. 

Penelitian ini juga mengkaji apakah attitude toward behavior, subjective 

norm dan perceived behavior control dapat berperan sebagai variabel mediator 

pada pengaruh entrepreneurial self efficacy dan proactive personality terhadap 

entrepreneurial intention. Untuk menjawab hal tersebut, maka dilakukan analisis 

multi regresi untuk membuktikan hipotesis keenam sampai dengan kesebelas. 

Dengan mengikuti alur uji variabel mediator yang dikemukakan oleh Baron dan 

Kenny (1986) maka dapat dijelaskan bahwa keberadaan variabel ketiga akan 

berfungsi menjadi variabel mediator jika saat variabel ketiga dan variabel bebas 

diregresikan secara bersama terhadap variabel terikat menunjukkan hasil yang 

lebih besar dibandingkan hasil regresi veriabel bebas terhadap variabel terikat. 

Dengan catatan bahwa antar variabel menunjukan status yang saling berkorelasi. 



Hasil analisis multi regresi menunjukkan bahwa hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa attitude toward behavior sebagai mediator pada pengaruh 

proactive personality terhadap entrepreneurial intention diterima. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa Attitude toward Behavior berperan 

meningkatkan pengaruh proactive personality terhadap entrepreneurial intention. 

Jika tidak, melalui attitude toward behavior maka proactive personality hanya 

berperan kecil. Skema pembuktian peran sebagai variabel mediator ini dapat 

dilihat pada gambar 5.1  

Berdasarkan gambar 5.1 dapat diperoleh informasi bahwa hasil regresi PP dan 

ATB terhadap EI  (Rm2 = 0,145)  lebih besar dari hasil regresi PP terhadap EI (R2 

= 0,054).  Dan ketiga variabel menunjukkan adanya korelasi yang signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATB mampu berfungsi sebagai 

variabel mediator pada pengaruh PP terhadap EI. Hal ini terlihat bahwa pengaruh 

PP secara mandiri terhadap EI lebih kecil dibandingkan pengaruh PP dan ATB 

terhadap EI. Sesuai dengan prinsip Baron dan Kenny (1986) maka PP lebih 

berperan terhadao EI jika PP harus bersama ATB dan jika tidak melibatkan ATB 

peran PP terhadap EI akan berkurang. Dengan  

 
Gambar 5.1. Skema ATB sebagai mediator pengaruh PP terhadap EI 

 

demikian dapat dijelaskan bahwa kecenderungan individu untuk dapat bertindak 

proaktif menghadapi lingkungan akan kuat untuk menghasilkan intensi menjadi 

seorang entrepreneur bila disertai oleh sikap individu yang bersangkutan terhadap 

kemandirian, pemecahan masalah secara kreatif, menciptakan peluang kerja dan 

kemampuan memikirkan diri sendiri. 

 Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Margusson dan 

Endler (1977). Margusson dan Endler menjelaskan bahwa sedikitnya ada empat 

dinamika pembentukan kepribadian proaktif dengan menyertakan aspek 
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lingkungan. Diantara empat dinamika pengaruh lingkungan terhadap kepribadian 

proaktif tiga dinamika menunjukkan adanya keselarasan dengan hasil penelitian 

ini. Ketiga dinamika tersebut adalah yang berkaitan dengan proses seleksi, 

restrukturisasi kognitif dan evocation.  Proses seleksi menjelaskan bagaimana 

individu dapat memilih situasi mana yang dipilih sebagai tempat berpartisipasi 

(Schneider, 1983). Restrukturisasi kognitif menjelaskan adanya proses-proses 

yang dilakukan individu dalam menerima, menghargai atau bahkan menentang 

stimulus yang berasal dari lingkungan (Secord dan Backman, 1986). Sedangkann 

proses evocation menjelaskan adanya intensi individu untuk menunjukan 

reaksinya dari kehadiran orang lain dan mengevaluasi adanya perubahan 

lingkungan social yang disekitarnya (Buss, 1987). 

 Dinamika ke empat yang tidak terkait dengan hasil penelitian ini adalah 

adanya proses manipulasi. Proses manipulasi ini melibatkan adanya intensi 

individu untuk menunjukkan usahanya dalam membentuk, merubah dan 

mengeksploitasi lingkungan interpersonalnya, dalam konteks memanipulasi 

respon orang lain (Buss, 1987). Hasil penelitian Buss ini tidak relevan dengan 

konsep dalam teori planned behavior yang digunakan untuk menjelaskan intensi 

individu. Subjective norms yang dimaksud dalam teori planned behavior ini 

menjelaskan adanya aspek-aspek dari luar diri individu yang mempengaruhi 

keyakinan dan motivasinya untuk mengikuti lingkungan. Bukan individu yang akan 

mempengaruhi lingkungannya seperti proses manipulasi yang dijelaskan dalam 

hasil penelitian Buss tentang dinamika pembentukan kepribadian proaktif yang 

menyertakan aspek lingkungan. 
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multi regresi yang diringkas pada gambar 5.2 sebagai berikut.  

 

 

Hipotesis ketujuh yang menyebutkan subjective norm sebagai mediator 

pada pengaruh proactive personality terhadap entrepreneurial intention juga 

dinyatakan dapat diterima. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat hasil analisis 

 

 

 

 

 

 

 

Entrepreneurial
Intention (EI)

Proactive 
Personalitiy (PP)

Subjective norm
(SN)

r = 0,232**

r = 0,355**
r =0,578**

Hipotesis 7

R2    = 0,054
Rm

2  =0,335
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ambar 5.2. Skema SN sebagai mediator pengaruh PP terhadap EI 

kema yang terlihat pada gambar 5.2 tersebut menjelaskan  bahwa PP 

menjadi kurang berperan terhadap EI jika tidak melibatkan SN. Hal ini 

menandakan bahwa kekuatan kepribadian sebagai aspek personal yang paling 

has pada setiap individu kurang dapat berperan secara langsung pada perilaku 

tau aspek-aspek yang menentukan perilaku seperti intensi. Aspek kepribadian 

aru akan mewarnai perilaku individu bila melibatkan variabel lain sebagai 

ediator atau perantara. Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai mediator 

terha elaskan 

adan

preneurial intention. Seperti halnya dengan 

hipote

ve personality. Perceived behavior control  merupakan vaiabel terakhir 

dalam

G

S

k

a

b

m

dap entrepreneurial intention adalah subjective norm yang lebih menj

ya aspek-aspek kelompok referensi individu yang dapat mempengaruhi 

perilakunya. Berdasarkan gambar 5.2 tersebut dapat diperoleh informasi adanya 

peningkatan pengaruh proactive personality terhadap entrepreneurial intention 

pada saat diregresikan bersamaan dengan subjective norm. Pengaruh langsung 

proactive personality 5.4% (R2)  berubah menjadi 33,5% (Rm2) saat diukur 

bersamaan dengan subjective norm. 

Hasil ini memberikan gambaran betapa besar peran kelompok-kelompok 

referensi yang terdiri dari orang tua, keluarga dekat, teman dan entrepreneur 

sukses dalam mempekuat kecenderungan individu untuk bertindak proaktif 

menghadapi ligkungan menjadi intensi menjadi entrepreneur pada mahasiswa 

UPM. 

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pembuktian hipotesis kedelapan 

yang menyatakan perceived behavior control sebagai mediator pada pengaruh 

proactive personality terhadap entre

sis sebelumnya, hipotesis kedelapan ini juga dinyatakan diterima. 

Walaupun tidak sekuat subjective norm, perceived behavior control mampu 

menunjukkan perannya terhadap entrepreneurial intention baik secara langsung 

maupun berfungsi sebagai mediator dari variabel lain, dalam penelitian ini adalah 

proacti

 teori planned behavior yang dijelaskan sebagai persepsi individu akan 

kemudahan dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapinya 

(Ajzen, 1991). Hal ini menjelaskan bahwa persepsi  individu tentang tingkat 

kesulitan tugas yang dihadapinya seringkali tidak sesuai dengan kondisi 

nyatanya. Sehingga persepsi tersebut menjadi kurang dapat berperan dalam 

peningkatan keyakinan individu untuk menyelesaikan tugasnya. Skema 

pembuktian hipotesis ke delapan ini dapat dilihat pada gambar 5.3 berikut. 

 



 
      Gambar 5.3. Skema PBC sebagai mediator pengaruh PP terhadap EI  

 

Berdasarkan gambar 5.3 tersebut dapat diperoleh informasi adanya 

peningkatan pengaruh proactive personality terhadap entrepreneurial intention 

pada saat diregresikan bersamaan dengan perceived behavior control. Pengaruh 

langsung proactive personality yang hanya 5,4% (R2) berubah menjadi 14% (Rm2) 

saat diukur bersama dengan perceived behavior control. 

Hasil penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana tiga variabel dari 

ngaruh  

entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention. Hipotesis 

kese

intention mampu berfungsi sebagai variabel mediator pada pe

mbilan menyatakan attitude toward behavior sebagai mediator pada 

pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention.  Skema 

pembuktian hipotesis kesembilan ini dapat dilihat pada gambar 5.4 berikut. 

 

 
 

 Gambar 5.4. Skema ATB sebagai mediator pengaruh ESE terhadap EI  

 

Hasil analisis data menyatakan bahwa hipotesis kesembilan dapat diterima. 

Dengan demikian pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial 

intention menjadi lebih kuat jika menyertakan variabel ketiga yaitu attitude toward 
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behavior. Hal ini dapat dijelaskan karena keyakinan individu akan kemampuannya 

saja tidaklah cukup menunjang munculnya perilaku, tanpa disertai adanya sikap 

yang bagus atau positif terhadap aktifitas tertentu. Maka dapat dipahami bahwa 

jika ada individu yang merasa mampu melakukan tugas tertentu dan individu 

tersebut juga memiliki sikap yang positif terhadap tugas tersebut, maka individu 

akan meiliki intensi atau niat yang kuat untuk melakukannya.  

Berdasarkan gambar 5.4 tersebut dapat diperoleh informasi adanya 

peningkatan pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial 

intention pada saat diregresikan bersamaan dengan attitude toward behavior. 

ah 

menjadi 23,3% (Rm2) saat diukur bersamaan dengan attitude toward behavior. 

melibatkan adanya 

penil

si 

yang 

Pengaruh langsung entrepreneurial self efficacy sebesar 20.6% (R2) berub

Hipotesis kesepuluh yang menyatakan bahwa subjective norm sebagai 

mediator pada pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial 

intention. Hasil analisis data menunjukkan hipotesis kesepuluh diterima. Dengan 

demikian peran entrepreneurial self efficacy secara langsung terhadap 

entrepreneurial intention dinyatakan kurang (R2: 0,206) bila dibandingkan dengan 

peran entrepreneurial self efficacy secara bersamaan dengan subjective norm 

terhadap entrepreneurial intention (Rm2: 0,381). Entrepreneurial self efficacy yang 

merupakan cerminan aspek personal dari individu relatif kurang berperan bila 

dibandingkan dengan aspek subjective norm yang lebih 

aian atau evaluasi dari kelompok referensi individu. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di UPM (Prihandini, 2004; 

Rangga,WK., dan Prima & Nindyati, 2006). Prihandini (2004) menyatakan bahwa 

intensi mahasiswa Universitas Paramadina untuk lusus cum dipengaruhi oleh 

subjective norm. Rangga WK (2006) memberikan kesimpulan bahwa motiva

mempengaruhi kinerja mahasiswa hanyalah motivasi berafiliasi, sementara 

motivasi untuk berkuasa dan motivasi untuk berprestasi tidak mempengaruhi 

kinerja mahasiswa. Prima & Nindyati (2007) mendapatkan bahwa kepuasan yang 

cukup menonojol pada survei kepuasan mahasiswa adalah atmosfer kampus 

yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor untuk dapat diterima lingkungan, 

situasi yang menyenangkan dan merasa dapat ikut memiliki merupakan bagian 

penting dari diri mahasiswa UPM bahkan disbanding masalah dosen, pembimbing 

akademik dan masalah yang lain. Skema fungsi variabel mediator pada hipotesis 

kesepuluh dapat dijelaskan pada gambar 5.4 berikut ini. 

 



 
             Gambar 5.5. Skema SN sebagai mediator pengaruh ESE terhadap EI  

 

Berdasarkan gambar 5.5 tersebut dapat diperoleh informasi adanya 

peningkatan pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial 

tention pada saat diregresikan bersamaan dengan subjective norm. Pengaruh 

langsung entrepreneurial self efficacy sebesar 20.6% (R2) berubah menjadi 38,1% 

(Rm2) saat diukur bersamaan dengan subjective norm.  

Skema pembuktian hipotesis kesebelas dapat dilihat pada gambar 5.6 

.Hipotesis kesebelas yang merupakan hipotesis terakhir dari penelitian ini 

menyatakan bahwa perceived behavior control sebagai mediator pada pengaruh 

entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention. Hasil analisis data 

menyatakan bahwa hipotesis kesebelas juga diterima. Dengan demikian 

perceived behavior control juga terbukti berperan sebagai mediator pada 

in

pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial intention. 

 

 
Gambar 5.6  Skema PBC sebagai mediator pengaruh ESE terhadap EI 

 

Hal ini dapat dilihat dengan adanya harga entrepreneurial self efficacy secara 

langsung terhadap entrepreneurial intention dinyatakan kurang (R2: 0,206) bila 

ibandingkan dengan peran entrepreneurial self efficacy secara bersamaan d
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dengan perceived behavior control  terhadap entrepreneurial intention (Rm2: 

0,225).  Bila diperhatikan maka perbedaannya tidak terlalu besar dibandingkan 

dengan dua variabel lainnya yang berperan sebagai mediator. Hal ini dapat 

diasumsikan adanya kemiripan konsep antara self efficacy dan perceived 

behavior control yang sama-sama merupakan persepsi. Seperti yang dijelaskan 

Ajzen (1991) bahwa perceived behavior control  merupakan persepsi individu 

akan kemudahan dan kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

dihadapinya. Sedangkan self efficacy merupakan keyakinan individu akan 

kema

Berdasarkan gambar 5.6 tersebut dapat diperoleh informasi adanya 

 yang berkaitan 

deng

beha

mpuan yang dimilikinya untuk melakukan aktifitas tertentu.  

peningkatan pengaruh entrepreneurial self efficacy terhadap entrepreneurial 

intention pada saat diregresikan bersamaan dengan perceived behavior control. 

Pengaruh langsung entrepreneurial self efficacy sebesar 20.6% (R2) berubah 

menjadi 22,5% (Rm2) saat diukur bersamaan dengan perceived behavior control.   

Tujuan utama dari penelitian ini secara singkat dapat dikatakan untuk 

mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruihi intensi mahasiswa untuk 

menjadi seorang entrepreneur. Faktor-faktor yang teridentifikasi dan dibuktikan 

dalam penelitian ini pengaruhnya terhadap intensi mahasiswa menjadi 

entrepreneur ini adalah faktor personal yaitu entrepreneurial self efficacy, 

kepribadian proaktif dan tiga determinan intensi berdasarkan teori planned bevior 

(subjective norm, attitude towar behavior dan perceive behavior control). Hasil 

penelitian ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya terutama

an hipotesis pertama sampai dengan kelima. Uji hipotesis satu sampai tiga 

yang membuktikan bahwa subjective norm, attitude towar behavior dan perceive 

behavior control secara siginfikan berpengaruh terhadap entrepreneurial intention. 

Hasil penelitian ini pada umumnya menguatkan keberadaan teori planned 

behavior (Ajzen, 1991) yang menjelaskan bahwa subjective norm, attitude towar 

vior dan perceive behavior control merupakan determinan dari intensi. Dalam 

hal ini, intensi diasumsikan sebagai intensi untuk melakukan keseluruhan perilaku 

termasuk pengambilan keputusan untuk menjadi entrepreneur. 

 

B3. Deskrepsi Entrepreneurial Intention 

 Sesuai dengan permasalahan pertama yang diajukan dalam penelitian ini, 

tentang bagaimana profil EI mahasiswa UPM, dapat dilihat pada deskripsi profil EI 

pada tabel 5.5. 
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Tabel 5.5. Deskripsi profil EI pada tiap Program Studi 
Program 
Studi Mean N Std. Deviation Minimum Maximum 
psikologi 7.39 36 1.871 1 10 
manajemen 8.62 13 1.261 6 10 
falsafah 8.11 9 1.364 6 10 
TI 8.42 19 1.465 5 10 
Ikom 7.67 100 1.859 1 10 
HI 7.49 39 2.258 1 10 
Desain 8.00 22 1.195 5 10 
Total 7.76 238 1.826 1 10 

 
D

enyebarannya pada tiap program studi, juga tidak menunjukkan 

erbedaan yang terlalu besar pada tiap program studi yang ada, walaupun 

an EI, 

tu misi UPM untuk membuat 

lulusan UPM menjadi seora  entr g e

k sulit u diwuju n, karen  mahasi a setel mengikuti 

matakuliah entrepreneurship rata-rata sudah p tinggi. 

 Berkaitan dengan entrepreneurial intention, hasil penelitian ini memperkuat 

penelitian Kolvereid 6) yan enjelask hwa mah siswa d  

business school berdasarkan teori p d behavior terbukti memiliki 

 yang dipengaruhi oleh ketiga aspeknya yaitu subjective 

norm

 

ari tabel diatas nampak bahwa rata-rata EI mahasiswa UPM 7,76 pada 

skala 1 sampai dengan 10. Hal ini menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Dan 

apabila dilihat p

p

program studi manajemen menduduki peringkat tertinggi pada nilai me

sebesar 8,62. Hal ini menjelaskan bahwa salah sa

ng epreneur yan  dapat m nciptakan lapangan 

erja tidak ntuk dka a EI sw ah 

 cuku  

 (199 g m an ba a ari Norwegian

lanne

entrepreneurial intention

, attitude towar behavior dan perceive behavior control. Bila dibandingkan 

dengan subyek penelitian diatas yang khusus pada mahasiswa sekolah bisnis, 

subyek penelitian ini adalah mahasiswa dari perguruan tinggi yang bersifat umum 

(universitas) yang memiliki bermacam-macam program studi. Ternyata 

keberadaan program studi tersebut tidak menunjukkan hasil yang berbeda dalam 

hal entrepreneurial intention  
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an informasi berkaitan dengan aspek-aspek yang 

empengaruhi entrepreuner intention pada mahasiswa Universitas Paramadina. 

spek-aspek tersebut adalah tiga determinan intensi berdasarkan Teori Planned 

ehavior yaitu subjective norm (SN), attitude toward behavior (ATB) dan 

erceived behavior control (PBC). Selain itu ada dua aspek personal yang terlibat 

aitu entrepreneurial self efficacy (ESE)  dan proactive personality (PP). Hasil 

enelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

. Entrepreuner  intention mahasiswa Universitas Paramadina tergolong pada 

kategori cukup tinggi, hal ini terlihat pada besarnya nilai intensi dari skala 1 – 

10, rata-rata menunjukkan 7,76.  

2. Subjective norm (SN), B),  perceived behavior 

control (PBC), entrepreuneur self efficacy (ESE)  dan proactive personality 

engaruhi entrepreuner intention mahasiswa Universitas 

P

bagai mediator pada pengaruh 

dengan sumbangan hasil penelitian 

 hendak disampaikan.  

BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
KESIMPULAN  

Penelitian ini memberik

m

A

B

p

y

p

1

 attitude toward behavior (AT

(PP) memp

aramadina. 

3. Subjective norm (SN), attitude toward behavior (ATB), dan  perceived 

behavior control (PBC) dapat berfungai sebagai mediator pada pengaruh 

entrepreuner self efficacy (ESE)  terhadap entrepreuner intention mahasiswa 

Universitas Paramadina. 

4. Subjective norm (SN), attitude toward behavior (ATB), dan  perceived 

behavior control (PBC) dapat berfungai se

proactive personality (PP) terhadap entrepreuner intention mahasiswa 

Universitas Paramadina. 

 

KETERBATASAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bagian-bagian 

sebelumnya, maka penelitian ini dapat bermanfaat pada dua kategori. Kategori 

pertama adalah manfaat teoritis yang terkait 

ini pada pengembangan keilmuan yang sudah ada. Kategori kedua adalah 

manfaat praktis yang akan memberikan sumbangan pada pembentukan atau 

pembuatan intervensi pada program terkait. Uraian tentang keterbatasan 

disatukan dengan saran  yang
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pada mahasiswa dan sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang juga menunjukkan hasil yang sama, maka disarankan untuk 

kukan penelitian lagi yang berkaitan dengan PP 

d

l tersebut maka disarankan 

u

g akan datang sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan 

n, sehingga kita tidak dapat mengevaluasi apakah mata kuliah 

k hanya dapat dilakukan dengan pendekatan teori 

Berkaitan dengan manfaat teoritis yang ada kami memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Mengingat bahwa aspek PP tidak memberikan sumbangan yang besar 

terhadap munculnya EI 

peneliti selanjutnya agar mela

an perannya terhadap EI dengan subyek yang berbeda dan melibatkan 

variabel lain yang mampu menjadi mediator bagi perwujudan pengaruh PP 

terhadap EI. 

2. Penelitian ini juga menguatkan teori planned behavior  yang menjelaskan 

bahwa, aspek subjective norm (SN), attitude toward behavior (ATB) dan 

perceived behavior control (PBC) merupakan aspek yang mempengaruhi 

munculnya intensi individu. Berkaitan dengan ha

ntuk penelitian selanjutnya bahwa penggunaan konsep ini pada penelitian-

penelitian yan

aspek budaya yang bervariasi, agar teori ini lebih kuat dan teruji dalam 

berbagai seting budaya.  

3. Deskrepsi EI dihasilkan berdasarkan subyek penelitian mahasiswa yang telah 

mengambil mata kuliah kewirausahan. Hal ini merupakan salah satu 

keterbatasan penelitian ini, karena dengan demikian kita tidak dapat 

mengetahui, bagaimana nilai EI sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah 

kewirausahaa

kewirausahaan mampu meningkatkan intensitas mahasiswa untuk menjadi 

entrepreuner. Untuk mengevaluasi keefektivan matakuliah kewirausahaan, 

seharusnya bisa dilakukan pengumpulan data secara panel : pada mahasiswa 

baru, pada mahasiswa yang telah beberapa lama menjadi mahasiswa UPM 

sebelum mengambil Mata kuliah kewirausahaan dan pada mahasiswa yang 

telah mengambil matakuliah kewirausahaan.  

4. Keterbatasann lain dari penelitian ini adalah pembentukan model yang ada. 

Pembahasan intensi tida

planned behavior, namun juga dapat menggunakan pendekatan yang lain, 

salah satunya adalah protection motivation theory (PMT). Dengan demikian 

akan diperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang intensi mahasiswa 

untuk menjadi entrepreuner pada khususnya dan perilaku lainnya pada 

umumnya. 
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enandakan bahwa mahasiswa 

r yang sudah sukses untuk berbagi pengalaman dengan 

mahasiswa.  Dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan gambaran yang 

je

 (memulai aktifitas menjadi wirausaha). 

aknya mahasiswa mendapatkan 

engan demikian disarankan untuk semua dosen (bukan hanya dosen 

tetap dan dosen matakuliah kewirausahaan) melakukan tindakan-

Berkaitan dengan manfaat praktis kami memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini aspek yang paling berpengaruh pada intensi 

(dengan pendekatan teori planned behavior) mahasiswa Universitas 

Paramadina adalah aspek SN. Hal ini m

Universitas Paramadina memiliki intensi untuk menjadi wirausaha karena 

adanya peran orang-orang lain disekitarnya yang menjadi pendorong 

perilakunya. Significant others  yang berperan tersebut diantaranya adalah 

orangtua, keluarga (selain orangtua), teman, pacar/pasangan dan 

entrepreuner sukses. Dengan demikian sebaiknya untuk memupuk semangat 

menjadi seorang wirausaha sebaiknya pihak universitas mendatangkan para 

entrepreneu

las dan nyata bagaimana memupuk intensi yang sudah ada menjadi perilaku 

nyata

2. Entrepreneur self efficacy juga menunjukkan perannya yang kuat terhadap 

terwujudnya EI pada mahasiswa Universitas Paramadina. Hal ini menjelaskan 

bahwa keyakinan individu akan kemampuannya memberikan kekuatan untuk 

memupuk semangatnya dalam mewujudkan intensinya menjadi perilaku 

nyata. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keyakinan 

mahasiswa akan kemampuannya untuk menjadi entrepreuner adalah sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pengalaman sebagai entrepreuner pada mahasiswa baik 

melalui praktek nyata, simulasi maupun pembahasan studi kasus 

melalui  kelompok-kelompok kecil yang dipandu oleh seorang pakar. 

b. Mengingat pentingnya role model, maka tidak ada salahnya 

mendatangkan para entrepreneur yang sudah sukses untuk berbagi 

pengalaman dengan mahasiswa. Setid

informasi yang bersumber dari pelakunya secara langsung sehingga 

mendapatkan gambaran bagaimana tantangan dalam memulai untuk 

usahanya menjadi seorang entrepreuner. 

c. Persuasi dari orang lain termasuk dosen juga merupakan aspek yang 

tidak kalah penting dalam mengembangkan keyakinan mahasiswa 

akan kemampuannya dalam mengembangkan perilaku entrepreuner. 

D
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ai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tindakan yang memotivasi mahasiswa diluar jam-jam pengajaran. 

Mengingat tindakan memotivasi ini tidak cukup jika hanya dilakukan 

didalam kelas. Apalagi mahasiswa paramadina tergolong sebag

kelompok individu yang membutuhkan motivator dari luar dirinya untuk 

mengembangkan dirinya.  
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KATA PENGANTAR 
 
 

 Alhamdulillah, tanpa seijin Alloh swt, laporan penelitian ini tidak akan terwujud. 

Universitas Paramadina (UPM) didirikan dengan suatu kehendak atau visi untuk 

berkontribusi pada perbaikan pada sistem pendidikan di Indonesia melalui sistem 

pendidikan alternatif yang mampu melahirkan manusia manusia baru yang dapat 

menciptakan peradaban baru Indonesia. Manusia baru yang dibayangkan adalah 

manusia yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) disertai 

semangat kewirausahaan dan dibingkai oleh etika religius. Untuk menumbuhkan dan 

membangkitkan semangat serta jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa Universitas 

Paramadina, maka Universitas mewujudkannya dengan mewajibkan mahasiswa 

disemua jurusan mengikuti matakuliah kewirausahaan. Lebih jauh, untuk menumbuh-

kembangkan semangat berwirausaha dikalangan mahasiswa, maka hal pertama yang 

harus diketahui adalah intensi mahasiswa untuk menjadi entrepreneur serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Berangkat dari latar belakang diatas, maka penelitian ini 

dilakukan. 

 Besar harapan kami hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan acuan dalam 

merancang matakuliah dan kegiatan yang mendukung untuk mengembangkan 

semangat kewirausahaan dikalangan mahasiswa UPM, sehingga dapat lebih efektif dan 

efisien dalam pelaksanaannya,  

 Terimakasih kami sampaikan pada : 

1. Universitas Paramadina, melalui Direktorat Quality Assurance, Penelitian dan 

Perpustakaan yang telah mendanai penelitian ini. 

2. Prof. ZAA Achmady sebagai supervisor kami, yang telah memberikan banyak 

masukan. 

3.  Responden penelitian, baik dosen, staf pendukung, maupun mahasiswa yang telah 

meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner. 

4. Staf admin dan mahasiswa jurusan manajemen dan psikologi yang membantu dalam 

pengumpulan data dan entri data. 

 Tentunya laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, yang tidak 

terlepas dari kekurangan dan keterbatasan kami sebagai penulis. Saran dan kritik 

terhadap penelitian ini, senantiasa kami harapkan. 
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