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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Kualitas Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa 

tepat alat ukur yang digunakan untuk melakukan fungsi ukurnya. Uji 

validitas pada instrumen ini menggunakan bantuan program SPSS 15.0. 

Uji validitas ini pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji 

Pearson Correlation. Dalam hal ini masing-masing item yang ada 

didalam variabel akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut. 

Instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut tepat 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur dan jika nilai seluruh 

instrumen pembentuk variabel memiliki korelasi dengan skor masing-

masing variabel >0.25.  Apabila skor item yang punya r hitung < 0,25 

akan disingkirkan akibat item tersebut tidak melakukan pengukuran yang 

sama dengan yang dimaksud oleh skor total skala dan lebih jauh lagi, 

tidak memiliki kontribusi dengan pengukuran seseorang jika bukan 

malah mengacaukan.  
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Tabel 5.1 

Uji Validitas  

 

Variabel  Item Pearson 

correlation 

Kesimpulan  

Kebutuhan akan prestasi 

Kap1 0,668 Valid 

Kap2 0,633 Valid 

Kap3 0,656 Valid 

Kap4 0,611 Valid 

Efikasi diri 

Efdi1 0,393 Valid 

Efdi2 0,559 Valid 

Efdi3 0,433 Valid 

Efdi4 0,692 Valid 

Efdi5 0,714 Valid 

Efdi6 0,619 Valid 

Efdi7 0,601 Valid 

Kemudahan 

mendapatkan akses 

Kma1 0,800 Valid 

Kma2 0,832 Valid 

Kma3 0,656 Valid 

Dukungan akademik 

Da1 0,771 Valid 

Da2 0,780 Valid 

Da3 0,845 Valid 

Da4 0,825 Valid 

Intensi kewirausahaan 

Ik1 0,820 Valid 

Ik2 0,700 Valid 

Ik3 0,617 Valid 

Ik4 0,762 Valid 

Sumber : Data primer diolah 2016  

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel 5.1 tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semua item yang digunakan untuk mengetahui 

keakuratan kebutuhan akan prestasi, efikasi diri, kemampuan 

mendapatkan akses, dan dukungan akademikterhadap intensi 

kewirausahaan valid digunakan.  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui  sejauh mana alat ukur 

dapat dipercaya dan dapat dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan 

uji Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS 15. Instrumen dapat 
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dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha memiliki koefisien > 0,5 

sehingga membuktikan bahwa item tersebut dikatakan reliabilitas 

konsistensi internal. 

Tabel 5.2 

  Uji Reliabilitas  

 

Variabel Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Kesimpulan 

Kebutuhan akan prestasi 0,510 Reliabel 

Efikasi diri 0,661 Reliabel 

Kemampuan mendapatkan akses  0,642 Reliabel 

Dukungan akademik 0,820 Reliabel 

Intensi kewirausahaan  0,704 Reliabel 

Sumber :  Data primer diolah  2016  

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 5.2 tersebut, dapat 

dikatakan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini telah memiliki 

reliabilitas moderat, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kebutuhan akan prestasi, efikasi diri,  kemudahan mendapatkan 

akses dan dukungan akademik terhadap intensi kewirausahaan.  

B. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas dapat digunakan untuk menentukan apakah data 

yang digunakan telah berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini untuk 

menguji normal atau tidaknya instrumen yaitu dengan menggunakan One 

Sample Kolmogorov Smirnov Test. Instrumen dikatakan normal jika nilai 

Asymp Sig (2 – tailed) >alpha 0,05. Hasil dari pengujian normal atau 

tidaknya data dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov 

Test dapat disajikan melalui tabel berikut.  
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Tabel 5.3 

Uji Normalitas  

 

 Undstandardized Residual 

N 397 

Normal Parameters
a 

Mean 0,0000000 

Std.Deviation 1,98087519 

MostExtreme 

Difference 

Absolute 0,029 

Positiv 0,027 

Negative -,029 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,571 

Asymp. Sig. (2-tailed) 900 

Sumber : Data primer diolah 2016 

 

Berdasarkan hasil dari uji normalitas pada tabel 5.3 tersebut, 

nilai Asymp Sig (2- tailed) yaitu 0,900 yang berarti bahwa nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data 

berdistribusi normal.  

 

2. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui dari beberapa 

variabel bebas yang terdapat dalam model penelitian apakah terdapat 

inter korelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat 

inter korelasi atau tidaknya dengan melihat nilai tolerance atau VIF, jika 

VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas 

dalam data tersebut. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat dari 

tabel berikut ini. 
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Tabel 5.4 

Hasil Uji Multikolinearitas  

 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan  

Gender 1,304 0,193 Non Multikolinearitas 

Fakultas 0,502 0,616 Non Multikolinearitas 

Pekerjaan orang tua 0,458 0,647 Non Multikolinearitas 

Kebutuhan akan 

prestasi 
0,700 0,485 Non Multikolinearitas 

Efikasi diri 8,040 0,000 Non Multikolinearitas 

Kemampuan 

mendapatkan akses 
2,632 0,009 Non Multikolinearitas 

Dukungan 

akademik 
2,748 0,006 Non Multikolinearitas 

Sumber : Data diolah 2016 
 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa seluruh VIF < 10 dan 

nilai tolerance > 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.  

3. Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat ketidaksamaan dari varian antar pengamatan. Uji 

heterokedastisitas dilakukan dengan Uji Gletser dengan memiliki 

ketentuan yaitu jika nilai signifikan (sig) > α 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. Berikut hasil dari uji heterokedastisitas.  

Tabel 5.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig Keterangan 

Gender 0,569 Non heterokedastisitas 

Fakultas 0,597 Non heterokedastisitas 

Pekerjaan orang tua 0,463 Non Heterokedastisitas 

Kebutuhan akan prestasi 0,123 Non Heterokedastisitas 

Efikasi diri 0,307 Non Heterokedastisitas 

Kemampuan mendapatkan akses 0,451 Non Heterokedastisitas 

Dukungan akademik 0,930 Non Heterokedastisitas 

Sumber : Data primer diolah2016 
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Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan menguji uji 

gletser seperti pada tabel diatas menunjukkan model regresi tidak 

terkena heterokedastisitas karena nilai probabilitas lebih besar dari 

0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh homogen dan 

tidak terkena penyakit heterokedastisitas. 

C. Hasil Penelitian dan Uji Hipotesis  

1. Analisis Stratistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan nilai mean, minimum, 

maksimum, dan standar deviasi, termasuk tabel dan grafik. Berikut ini 

merupakan hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini yang 

disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 5.6 

Statistik Deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Gender 397 0,00 1,00 0,4534 0,49845 

Fakultas 397 0,00 1,00 0,4786 0,50017 

Pot 397 0,00 1,00 0,2040 0,40350 

Kap 397 12,00 20,00 16,6851 1,67848 

Efdi 397 17,00 35,00 25,8161 3,09756 

Kma 397 6,00 15,00 10,9018 1,91958 

Da 397 5,00 20,00 14,7456 2,74566 

Ik 397 9,00 20,00 15,5214 2,28028 

Valid N 

(listwise) 

397  

Sumber: Data primer diolah 2016 
 

Berdasarkan tabel 5.6 dapat diketahui bahwa banyaknya data 

yang diolah adalah sebesar N = 397. Variabel intensi kewirausahan 

(Ik) memiliki nilai maksimum 20, nilai minimum 9 dan nilai rata-

ratanya 15,52 dari 397 mahasiswa. Untuk variabel dukungan akademik 
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(Da) memiliki nilai maksimum 20, nilai minimum 5, dan nilai rata-

ratanya 14,74 dari 397 mahasiswa. Variabel kemampuan mendapatkan 

akses (Kma) memiliki nilai maksimum 15, nilai minimum 6, dan nilai 

rata-ratanya  10,90 dari 397 mahasiswa. Variabel efikasi diri (Efdi) 

memiliki nilai maksimum 35, nilai minimum 17, dan nilai rata-ratanya 

25,81 dari 397 mahasiswa. Variabel kebutuhan akan prestasi (Kap) 

memiliki nilai maksimum 20, nilai minimum 12, dan nilai rata-ratanya 

sebesar  16,68 dari 397 mahasiswa. 

Berikut ini merupakan hasil analisis statsitik dari masing-masing 

indikator variabel : 

a. Kebutuhan Akan Prestasi  

Variabel kebutuhan kan prestasi dari penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner penelitian dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 5 butir. Masing-masing pertanyaan memiliki 5 alternatif 

jawaban yaitu skor 5 untuk SS (Sangat Setuju), skor 4 untuk S 

(Setuju), skor 3 untuk RG (Ragu-ragu), skor 2 untuk TS (Tidak 

Setuju) dan skor 1 STS (Sangat Tidak Setuju). Adapun analisis 

deskriptif untuk masing-masing indikator dalam variabel ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Deskripsi Indikator Melakukan Terbaik Pada Tugas 

Pekerjaan 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.7 

Frekuensi Kebutuhan Akan Prestasi 1 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

 

 

 

 

1 2 0,5 0,5 0,5 

2 2 0,5 0,5 1,0 

3 25 6,3 6,3 7,3 

4 230 57,9 57,9 65,2 

5 138 34,8 34,8 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber : Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.7 tersebut, sebanyak 0,5% 

atau 2 responden berpendapat sangat tidak setuju dan setuju 

mengenai melakukan terbaik pada tugas pekerjaan, sedangkan 

sebanyak 6,3% atau 25 responden berpendapat ragu-ragu, 

57,9% atau 230 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 

576,9% atau 230 responden berpendapat setuju dan sebanyak 

34,8% atau 138 responden berpendapat setuju. 

2) Deskripsi Indikator Bekerja Keras Untuk Memperbaiki 

Performa Kerja 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.8 

Kebutuhan Akan Prestasi 2 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 

 

 

 

1 1 0,3 0,3 0,3 

3 4 1,0 1,0 1,3 

4 189 47,6 47,6 48,9 

5 203 51,1 51,1 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 
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Berdasarkan pada tabel 5.8 tersebut, sebanyak 0,3% 

atau 1 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

bekerja keras untuk memperbaiki performa kerja, sedangkan 

sebanyak 1,0% atau 4 responden berpendapat ragu-ragu, 

sebanyak 47,6% atau 189 responden berpendapat setuju, 

sebanyak 51,1% atau 203 responden berpendapat sangat 

setuju. 

3) Deskripsi Indikator Tanggung Jawab Terhadap Pekerjaan  

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.9 

Kebutuhan Akan Prestasi 3 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 0,5 0,5 0,5 

2 34 8,6 8,6 9,1 

3 128 32,2 32,2 41,3 

4 190 47,9 47,9 89,2 

5 43 10,8 10,8 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.9tersebut, sebanyak 0,5% 

atau 2 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

tanggung jawab terhadap pekerjaan, sedangkan sebanyak 8,6% 

atau 34 responden berpendapat tidak setuju, sebanyak 32,2% 

atau 128 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 47,9% 

atau 190 responden berpendapat setuju dan sebanyak 10,8% 

atau 43 responden berpendapat sangat setuju. 
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4) Deskripsi Indikator Berusaha Melakukan Yang Terbaik 

Dibandingkan Teman 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.10 

Kebutuhan Akan Prestasi 4 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 0,8 0,8 0,8 

3 20 5,0 5,0 5,8 

4 216 54,4 54,4 60,2 

5 158 39,8 39,8 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.10tersebut, sebanyak 0,8% 

atau 3 responden berpendapat tidak setuju mengenai berusaha 

melakukan yang terbaik dibandingkan dengan teman, 

sedangkan sebanyak 5% atau 20 responden berpendapat ragu-

ragu, sebanyak 54,4% atau 216 reponden berpendapat setuju 

dan sebanyak 39,8% atau 158 reponden berpendapat sangat 

setuju.  

b. Efikasi Diri  

Variabel efikasi diri dalam penelitian ini diperoleh dari 

kuesioner penelitian dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 butir. 

Masing-masing pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban yaitu skor 

5 untuk SS (Sangat Setuju), skor 4 untuk S (Setuju), skor 3 untuk 

RG (Ragu-ragu), skor 2 untuk TS (Tidak Setuju), skor 1 untuk STS 
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(Sangat Tidak Setuju). Berikut ini merupakanhasil analisis 

deskriptif untuk masing-masing indikator dalam variabel ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Deskripsi Indikator Keyakinan Berhasil Dalam Setiap 

Usaha  

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.11 

Efikasi Diri 1 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  2 7 1,8 1,8 1,8 

3 90 22,7 22,7 24,4 

4 213 53,7 53,7 78,1 

5 87 21,9 21,9 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.11 tersebut,  sebanyak 1,8% 

atau 7 responden berpendapat tidak setuju mengenai keyakinan 

berhasil dalam setiap usaha, sedangkan sebanyak 22,7% atau 90 

reponden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 53,7% atau 213 

responden berpendapat setuju dan sebanyak 21,9% atau 87 

responden berpendapat sangat setuju. 

2) Deskripsi Indikator Kepemilikan Pengetahuan 

Berwirausaha  

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.12 

Efikasi Diri 2 

 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 0,8 0,8 0,8 

2 59 14,9 14,9 15,6 

3 126 31,7 31,7 47,4 

4 161 40,6 40,6 87,9 

5 48 12,1 12,1 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.12 tersebut, sebanyak 0,8% 

atau 3 responden berpendapat sangat  tidak setuju mengenai 

kepemilikan pengetahuan berwirausaha, sedangkan sebanyak 

14,9% atau 59 responden berpendapat tidak setuju, sebanyak 

31,7% atau 126 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 

40,6% atau 161 reponden berpendapat setuju dan sebanyak 

12,1% atau 48 responden berpendapat sangat setuju. 

3) Deskripsi Indikator Keyakinan Mengatasi Persoalan Yang 

Dihadapi  

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.13 

Efikasi Diri 3 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 8 2,0 2,0 2,0 

3 102 25,7 25,7 27,7 

4 236 59,4 59,4 87,2 

5 51 12,8 12,8 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 
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Berdasarkan pada tabel 5.13 tersebut, sebanyak 2% atau 

8 responden berpendapat tidak setuju mengenai keyakinan 

mengatasi persoalan yang dihadapi, sedangkan sebanyak 25,7% 

atau 102 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 59,4% 

atau 236 responden berpendapat setuju dan sebanyak 12,8% atau 

51 responden berpendapat sangat setuju.  

4) Deskripsi Indikator Kepemilikan Keterampilan 

Kepemimpinan Untuk Menjadi Wirausaha 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.14 

Efikasi Diri 4 

 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 0,3 0,3 0,3 

2 17 4,3 4,3 4,5 

3 150 37,8 37,8 42,3 

4 171 43,1 43,1 85,4 

5 58 14,6 14,6 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.14 tersebut, sebanyak 0,3% 

atau 1 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

kepemilikan keterampilan kepemimpinan untuk menjadi 

wirausah, sedangkan sebanyak 4,3% atau 17 responden 

berpendapat tidak setuju, sebanyak 37,8% atau 150 responden 

berpendapat ragu-ragu, sebanyak 43,1% atau 171 responden 
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berpendapat setuju dan sebanyak 14,6% atau 58 responden 

berpendapat sangat setuju. 

5) Deskripsi Indikator Kepemilikan Kematangan Mental 

untuk Untuk  Menjadi Wirausaha 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.15 

Efikasi Diri 5 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 0,5 0,5 0,5 

2 22 5,5 5,5 6,0 

3 161 40,6 40,6 46,6 

4 183 46,1 46,1 92,7 

5 29 7,3 7,3 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

 

Berdasarkan pada tabel 5.15 tersebut, sebanyak 0,5% 

atau 2 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

kepemilikan kematangan mental untuk menjadi wirausaha, 

sedangkan sebanyak5,5% atau 22 responden berpendapat tidak 

setuju, sebanyak 40,6% atau 161 responden berpendapat ragu-

ragu, sebanyak 46,1% atau 183 responden berpendapat setuju 

dan sebanyak 7,3% atau 29 responden berpendapat sangat 

setuju.  
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6) Deskripsi Indikator Keyakinan Dapat Memanfaatkan 

Semua Sumberdaya Untuk Berwirausaha 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil deskripsi indikator adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5.16 

Efikasi Diri 6 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 20 5,0 5,0 5,0 

3 155 39,0 39,0 44,1 

4 171 43,1 43,1 87,2 

5 51 12,8 12,8 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.16 tersebut, sebanyak 5% atau 

20 responden berpendapat tidak setuju mengenai keyakinan 

dapat memanfaatkan semua sumberdaya untuk berwirausaha, 

sedangkan sebanyak 39,0% atau 155 responden berpendapat 

ragu-ragu, sebanyak 43,1% atau 171 responden berpendapat 

setuju dan sebanyak 12,8% atau 51 reponden berpendapat sangat 

setuju. 

7) Deskripsi Indikator Kesiapan Menghadapi Resiko Yang 

Menghadang Dalam Berwirausaha 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 5.17 

Efikasi Diri 7 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 25 6,3 6,3 6,3 

 3 130 32,7 32,7 39,0 

 4 185 46,6 46,6 85,6 

 5 57 14,4 14,4 100,0 

 Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.17 tersebut, sebanyak 6,3% 

atau 25 responden berpendapat tidak setuju mengenai kesiapan 

menghadapi resiko yang menghadang dalam berwirausaha, 

sebanyak 32,7% atau 130 responden berpendapat ragu-ragu, 

sebanyak 46,6% atau 185 responden berpendapat setuju dan 

sebanyak 14,4% atau 57 responden berpendapat sangat setuju.  

c. Kemampuan Mendapatkan Akses  

Variabel kemudahan mendapatkan akses dalam penelitian 

ini diperoleh dari kuesioner penelitian dengan jumlah pertanyaan 

sebanyak 5 butir yaitu skor 5 untuk SS (Sangat Setuju), skor 4 

untuk S (Setuju), skor 3 untuk RG (Ragu-ragu), skor 2 untuk TS 

(Tidak Setuju), skor 1 untuk STS (Sangat Tidak Setuju). Adapun 

analisis deskriptif untuk masing-masing indikator dalam variabel 

ini adalah sebagai berikut : 
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1) Deskripsi Indikator Kepemilikan Akses Modal Untuk 

Menjadi Seorang Wirausahawan 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepadaresponden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.18 

Kemampuan Mendapatkan Akses 1 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 14 3,5 3,5 3,5 

2 81 20,4 20,4 23,9 

3 153 38,5 38,5 62,5 

4 115 29,0 29,0 91,4 

5 34 8,6 8,6 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.18 tersebut, sebanyak 3,5% 

atau 14 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

kepemilikan akses modal untuk menjadi seorang wirausahawan, 

sebanyak 20,4% atau 81 responden berpendapat tidak setuju, 

sebanyak 38,5% atau 152 responden berpendapat ragu-ragu, 

sebanyak 29% atau 115 berpendapat setuju dan sebanyak 8,6% 

atau 34 responden berpendapat sangat setuju.  

2) Deskripsi Indikator Kepemilikan Jaringan Sosial Untuk 

Menjadi Seorang Wirausahawan 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 5.19 

Kemampuan Mendapatkan Akses 2 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

percent 

Valid  1 1 0,3 0,3 0,3 

2 27 6,8 6,8 7,1 

3 129 32,5 32,5 39,5 

4 177 44,6 44,6 84,1 

5 63 15,9 15,9 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.19tersebut, sebanyak 0,3% atau 

1 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

kepemilikan jaringan sosial untuk menjadi seorang 

wirausahawan, sebanyak 6,8% atau 27 responden berpendapat 

tidak setuju, sebanyak 32,5% atau 129 responden berpendapat 

ragu-ragu, sebanyak 44,6% atau 177 responden berpendapat 

setuju dan sebanyak 15,9% atau 63 responden berpendapat 

sangat setuju.  

3) Deskripsi Indikator Kepemilikan Informasi Untuk 

Menjadi Seorang Wirausahawan 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 5.20 

Kemampuan Mendapatkan Akses 3 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 1,8 1,8 1,8 

3 69 17,4 17,4 19,1 

4 228 57,4 57,4 76,6 

5 93 23,4 23,4 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber : Data primer diolah 2016 

 

Berdasarkan pada tabel 5.20 tersebut, sebanyak 1,8% atau 

7 responden berpendapat tidak setuju mengenai pencarian 

informasi untuk menjadi wirausahawan, sebanyak 17,4% atau 

69 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 57,4% atau 228 

berpendapat setuju dan sebanyak 23,4% atau 93 responden 

berpendapat sangat setuju. 

 

c. Dukungan Akademik  

Variabel dukungan akademik dalam penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 

butir. Masing-masing pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban 

yaitu skor 5 untuk SS (Sangat setuju), skor 4 untuk S (Setuju), skor 

3 untuk RG (Ragu-ragu), skor 2 untuk TS (Tidak Setuju), dan skor 

1 untuk STS (Sangat Tidak Setuju). Adapun analisis deskriptif 

untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut. 
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1) Deskripsi Indikator Fakultas/Program Studi Memberikan 

Dorongan Serta Inspirasi Untuk Berwirausaha 

Beradasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.21 

Dukungan Akademik 1 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 1,3 1,3 1,3 

2 28 7,1 7,1 8,3 

3 76 19,1 9,1 27,5 

4 212 53,4 53,4 80,9 

5 76 19,1 19,1 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.21 tersebut, sebanyak 1,3% 

atau 5 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

fakultas/program studi memberikan dorongan serta inspirasi 

untuk berwirausaha, sedangakan sebanyak 7,1% atau 28 

responden berpendapat tidak setuju, sebanyak 19,1% atau 76 

responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 53,4% atau 212 

responden berpendapat setuju dan sebanyak 19,1% atau 76 

responden berpendapat sangat setuju.  

2) Deskripsi Indikator Mendapatkan Pengetahuan Wirausaha 

Dari Fakultas/Program Studi 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5.22 

Dukungan Akademik 2 

 

 
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  1 2 0,5 0,5 0,5 

2 37 9,3 9,3 9,8 

3 102 25,7 25,7 35,5 

4 212 53,4 53,4 88,9 

5 44 11,1 11,1 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.22tersebut, sebanyak 0,5% atau 

2 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

mendapatakan pengetahuan wirausaha dari fakultas/program 

studi, sedangkan sebanyak 9,3% atau 37 responden berpendapat 

tidak setuju, sebanyak 25,7% atau 102 responden berpendapat 

ragu-ragu, sebanyak 53,4% atau 212 responden berpendapat 

setuju dan sebanyak 11,1% atau 44 responden berpendapat 

sangat setuju. 

3) Deskripsi Indikator Mendapatkan Keterampilan 

Berwirausaha dari Fakultas/Program Studi 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 5.23 

Dukungan Akademik 3 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 0,8 0,8 0,8 

2 43 10,8 10,8 11,6 

3 105 26,4 26,4 38,0 

4 187 47,1 47,1 85,1 

5 59 14,9 14,9 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.23 tersebut, sebanyak 0,8% 

atau 3 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

mendapatakn keterampilan berwirausaha dari fakultas/program 

studi, sedangkan sebanyak 10,8% atau 43 responden 

berpendapat tidak setuju, sebanyakk  26,4% atau 105 responden 

berpendapat ragu-ragu, sebanyak 47,1% atau 187 responden 

berpendapat setuju dan sebanyak 14,9% atau 59 responden 

berpendapat sangat setuju. 

4) Deskripsi Indikator Mendapatkan Kemampuan 

Berwirausaha dari Fakultas/Program studi  

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada respondn 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 5.24 

Dukungan Akademik 4 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 1,3 1,3 1,3 

2 31 7,8 7,8 9,1 

3 117 29,5 29,5 38,5 

4 198 49,9 49,9 88,4 

5 46 11,6 11,6 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber : Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.24 tersebut, sebanyak 1,3% atau 

5 responden berpendapaat sangat tidak setuju mengenai 

mendapatkan kemampuan berwirausaha dari fakultas/program 

studi, sedangkan sebanyak 7,8% atau 31 reponden berpendapaat 

tidak setuju, sebanyak 29,5% atau 117 berpendapat ragu-ragu, 

sebanyak 49,9% atau 198 reponden berpendapat setuju dan 

sebanyak 11,6% atau 46 responden berpendapat sangat setuju.  

d. Intensi Kewirausahaan  

Variabel intensi kewirausahaan dalam penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner dengan jumlah pertanyaan sebanyak 5 

butir. Masing-masing pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban 

yaitu skor 5 untuk SS (Sangat Setuju), skor 4 untuk S (Setuju), skor 

3 untuk RG (Ragu-ragu), skor 2 untuk TS (Tidak Setuju), dan skor 

1 untuk STS (Sangat Tidak Setuju). Adapun analisis deskriptif 

untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut : 
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1) Deskripsi Indikator Pemilihan Karier Sebagai Wirausaha 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.25 

Intensi Kewirausahaan 1 

 

  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 0,5 0,5 0,5 

2 20 5,0 5,0 5,5 

3 160 40,3 40,3 45,8 

4 150 37,8 37,8 83,6 

5 65 16,4 16,4 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.25 tersebut, sebanyak 0,5% 

atau 2 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

pemilihan karier sebagai wirausaha, sedangkan sebanyak 5% 

atau 20 reponden berpendapat tidak setuju, sebanyak 40,3% atau 

160 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 37,8% atau 150 

responden berpendapat setuju dan sebanyak 16,4% atau 65 

responden berpendapat sangat setuju.  

2) Deskripsi Indikator Menyukai Pekerjaan Yang Menantang 

Beradasarkan kuesioner yang diberikan kepada 

responden dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  
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Tabel 5.26 

Intensi Kewirausahaaan 2 

 

 
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 18 4,5 4,5 4,5 

3 106 26,7 26,7 31,2 

4 202 50,9 50,9 82,1 

5 71 17,9 17,9 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.26 tersebut, sebanyak 4,5% 

atau 18 responden berpendapat tidak setuju mengenai menyukai 

pekerjaan yang menantang, sedangkan sebanyak 26,7% atau 106 

responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 50,9% berpendapat 

setuju dan sebanyak 17,9% atau 71 responden berpendapat 

sangat setuju. 

3) Deskripsi Indikator Nyaman Bekerja Mandiri Tanpa 

Perintah Orang 

Berdasarkan kuesioner yang diberikankepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.27 

Intensi Kewirausahaan 3 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 7 1,8 1,8 1,8 

3 55 13,9 13,9 15,6 

4 241 60,7 60,7 76,3 

5 94 23,7 23,7 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data Primer diolah 2016 
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Berdasarkan pada tabel 5.27 tersebut, sebanyak 1,8% 

atau 7 responden berpendapat tidak setuju mengenai nyaman 

bekerja mandiri tanpa perintah orang, sedangkan sebanyak 

13,9% atau 55 responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 

60,7% atau 241 responden berpendapat setuju dan sebanyak 

23,7% atau 94 responden berpendapat sangat setuju. 

4) Deskripsi Indikator Menyukai Menjadi Wirausahawan 

DaripadaMenjadi Karyawan di Sebuah 

Perusahaan/Organisasi 

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden 

dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 5.28 

Intensi Kewirausahaan 4 

 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 0,3 0,3 0,3 

2 12 3,0 3,0 3,3 

3 103 25,9 25,9 29,2 

4 152 38,8 38,8 68,0 

5 127 32,0 32,0 100,0 

Total 397 100,0 100,0  

Sumber: Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.28 tersebut, sebanyak 0,3% 

atau 1 responden berpendapat sangat tidak setuju mengenai 

menyukai menjadi wirausaha daripada menjadi karyawan di 

sebuah perusahaan atau organisasi, sedangkan sebanyak 3% atau 

12 responden berpendapat tidak setuju, sebanyak 25,9 atau 103 
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responden berpendapat ragu-ragu, sebanyak 38,8% atau 152 

responden berpendapat setuju dan sebanyak 32% atau 127 

responden berpendapat sangat setuju.  

2. Analisis varians 

a. Output Test of Homogenity of Variances 

Tes ini bertujuan untuk menguji berlaku tidaknya asumsi 

Anova, yaitu apakah asumsi dari ketiga kelompok sampel yang ada 

mempunyai varian yang sama (homogen) dapat diterima (Basuki dan 

Yuliadi, 2014). Asumsinya adalah jika nilai probabilitas atau 

signifikannya adalah > 0,05 maka diterima, yang berarti asumsi 

varian populasi adalah sama  (homogeny) dapat diterima. 

Tabel 5.29 

Tes Homogenity Varians 

 

No. Kelompok Sampel Sig 

1. Jenis  Kelamin 0,292 

2. Fakultas 0,603 

3. Pekerjaan orang tua 0,353 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Berdasarkan pada tabel 5.29 tersebut, hasil yang diperoleh 

pada test of homogeneyty of variances, dimana dihasilkan bahwa 

ketiga kelompok sampel probabilitas atau signifikansinya  adalah 

> 0,05 yang berarti bahwa ketiga varian populasi adalah sama 

(homogeny) dapat diterima.  
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b. Uji Anova  

Prosedur uji hipotesisis ini digunakan untuk melihat variasi-

variasi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan untuk 

menyimpulkan ada tidaknya perbedaan rata-rata pada populasi 

tersebut. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan jika nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan.  

Tabel 5.30 

Uji Beda Intensi Kewirausahaan  

 

Klasifikasi uji beda 

Intensi Kewirausahaan 

Mean N Std.Deviasi Sig 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 15,7556 180 2,17559 0, 062 

Perempuan  15,3272 217 2, 35090 0,062 

Latar 

belakang 

Pendidikan 

Ekonomi 

dan bisnis 
15,6789 190 2, 24129 0,188 

Non 

ekonomi 
15,3768 207 2, 31144 0,188 

Jenis 

Pekerjaan 

Orang Tua 

Mahasiswa  

Pengusaha 16,0741 81 2, 21798 0,014 

Non 

Pengusaha 15,3797 316 2, 27786 0,014 

Sumber : Data primer diolah 2016 

Berdasarkan hasil uji beda intensi kewirausahaan pada 

klasifikasi jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan jenis 

pekerjaan orang tua mahasiswa didapatkan hasil sebagai berikut :  

1) Berdasarkan hasil uji beda diatas, diperoleh bahwa mahasiswa 

laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaaanya terhadap intensi 

kewirausahaan. Hal tersebut diketahui melalui mean yang 

didapatkan untuk jenis kelamin laki-laki adalah sebesar 15,75 
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sedangkan mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan 

meannya adalah 15,32 dimana perbedaan tersebut tidak begitu 

jauh. Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel jenis kelamin 

yang didapatkan adalah sebesar 0,062. Oleh karena nilai 

probabilitas signifikansi adalah sebesar 0,062 > 0,05 yang 

berarti bahwa berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan terhadap intensi kewirausahaan, 

maka hipotesis 1 ditolak. 

2) Berdasarkan hasil uji bedayang dilakukan, diperoleh bahwa 

mahasiswa berlatar belakang pendidikan fakultas ekonomi dan 

bisnis menunjukkan tidak ada perbedaanya terhadap intensi 

kewirausahaan. Hal tersebut diketahui melalui mean yang 

didapatkan untuk mahasiswa  fakultas ekonomi dan bisnis 

adalah sebesar 15,67 sedangkan mahasiswa yang berlatar 

belakang pendidikan non ekonomi adalah sebesar 15,37 dimana 

perbedaan tidak begitu jauh. Nilai probabilitas signifikansi 

untuk variabel latar belakang pendidikan yang dididapatkan 

adalah sebesar 0,188. Oleh karena nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0,188 > 0,05 yang berarti bahwa berdasarkan latar 

belakang pendidikan tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap intensi kewirausahaan, maka hipotesis 2ditolak. 

3) Sedangkan dilihat dari jenis pekerjaan orang tua mahasiswa, 

maka didapatkan kesimpulan bahwa mahasiswa yang pekerjaan 
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orang tuanya sebagai pengusaha dan non pengusaha 

menunjukkan adanya perbedaaan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

mean yang didapatkan untuk jenis pekerjaan orang tua 

mahasiswa sebagai pengusaha adalah sebesar 16,07 non 

pengusaha adalah sebesar 15,37 dimana hasil tersebut 

menunjuukkan perbedaan. Intensi kewirausahaan mahasiswa 

yang berlatar belakang pekerjaan orang tua sebagai pengusaha 

memiliki intensi kewiraushaan lebih tinggi dibandingkan yang 

bukan pengusaha. Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel 

pekerjaan orang tua adalah sebesar 0,014. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa karena nilai probabilitas signifikansi sebesar 

0,014 < 0,05yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan intensi kewirausahan berdasarkan jenis pekerjaan 

orang tua, maka hipotesis 3diterima. 

Berdasarkan penjelasan uji hipotesis diatas disajikan dalam 

tabel berikut ini : 

Tabel 5.31 

Ringkasan Hasil Uji Beda 

 

Kode Hipotesis Hasil 

H1 
Ada perbedaan intensi kewirausahaan antara 

mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa perempuan 
Ditolak 

H2 
Ada perbedaan intensi kewirausahaan antara 

mahasiswa ekonomi dan mahasiswa non ekonomi 
Ditolak 

H3 

Ada perbedaan intensi kewirausahaan antara 

mahasiswa yang pekerjaan  orang tuanya sebagai 

pengusaha dengan mahasiswa yang pekerjaan orang 

tuanya bukan pengusaha 

Diterima 

Sumber: Data diolah peneliti 2016 
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3. Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh antara jenis kelamin, latar belakang pendidikan, 

pekerjaan orang tua,  kebutuhan akan prestasi (Kap), efikasi diri (Efdi), 

kemampuan mendapatkan akses (Kma), dan dukungan akademik (Da) 

terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. Adapun output dari hasil uji 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.32 

Hasil Uji Regresi Berganda  

 

Model 

Unstandarized 

Coefficients 

Standarized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF B 

Std. 

Error 

(Constant) 4,154 1,335  3,112 0,002   

Gender 0,265 0,203 0,058 1,304 0,193 0,966 1,036 

Fakutas 0,104 0,207 0,023 0,502 0,616 0,923 1,083 

Pot 0,116 0,254 0,021 0,458 0,647 0,947 1,056 

Kap  0,042 0,060 0,031 0,700 0,485 0,993 1,007 

Efdi 0,283 0,035 0,384 8,040 0,000 0,835 1,197 

Kma 0,143 0,054 0,120 2,632 0,009 0,915 1,093 

Da 0,110 0,040 0,133 2,748 0,006 0,818 1,222 

Sumber : Data primer diolah 2016.  

Persamaan dari regresi linier berganda pada tabel 5.32 adalah : 

Y = 4,154 + 0,042 (Kap) + 0,283 (Efdi) + 0,143 (Kma) + 0, 110 (Da) 

+ 0,256 D(Gend) + 0,104 D(Fak) + 0,166 D(Pot) + Err 

Persamaan tersebut mengandung makna bahwa : 

a. Konstanta 4,154 menunjukkan bahwa nilai intensi kewirausahaan 

sebesar 4,154 apabila kebutuhan akan prestasi, efikasi diri, 

kemudahan mendapatkan akses, dukungan akademik, jenis 
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kelamin, latar belakang pendidikan dan pekerjaan orang tua 

sebesar nol dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. 

b.  Koefisien regresi kebutuhan akan prestasi yaitu sebesar 0,042 

yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan kebutuhan 

akan prestasi sebesar satu satuanmaka akan mempengaruhi 

kenaikan intensi kewirausahaan sebesar 0,042 dengan asumsi 

bahwa variabel lainnya konstan.  

c. Koefisien regresi efikasi diri yaitu sebesar 0,283 yang artinya 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan efikasi diri sebesar satu 

satuan maka akan mempengaruhi kenaikan intensi kewirausahaan 

sebesar 0,283 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi kemampuan mendapatkan akses yaitu sebesar 

0,143yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan 

kemampuan mendapatkan akses sebesar satu satuan akan 

mempengaruhi kenaikan intensi kewirausahaan sebesar 0,143 

dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien regresi dukungan akademik yaitu sebesar 0,110 yang 

artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan dukungan 

akademik sebesar satu satuan akan mempengaruhi kenaikan 

intensi kewirausahaan sebesar 0,110 dengan asumsi variabel 

lainnya konstan.  

f. Koefisienregresi gender yaitu sebesar 0,265 yang artinya bahwa 

ketika terjadi perubahan pada variabel gender/jenis kelamin 
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sebesar satu satuan maka akan memberikan dampak perubahan 

terhadap kenaikan intensi kewirausahaan mahasiswa sebesar 

0,265dengan asumsi variabel lain dianggap konstan/tetap. 

g. Koefisien regresi fakultas yaitu sebesar 0,104 yang artinya bahwa 

ketika terjadi perubahan pada variabel fakultas sebesar satu satuan  

maka akan memberikan dampak perubahan terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,104 dengan asumsi variabel 

lain dianggap konstan. 

h. Koefisien regresi pekerjaan orang tua (pot) sebesar 0,116 yang 

artinya bahwa ketika terjadi perubahan pada variabel pekerjaan 

orang tua sebesar satu satuan maka akan memberikan dampak 

perubahan terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa sebesar 

0,116 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

4. Pengujian Hipotesis Penelitian  

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
)  

Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) digunakan untuk 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen (Basuki, 2015). Jika nilai Adjusted R
2 

mendekati 

1, maka variabel-variabel independen memiliki kemampuan untuk 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. Berikut ini adalah hasil dari uji R
2
.  
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Tabel  5.33 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate  

Durbin- 

Watson 

1 0,508 (a) 0,259 0,245 1,98106 1,930 

Sumber : Data primer diolah, 2016  
 

Nilai koefisien determinasi dari tabel 5.33 yaitu 0,245 atau 

24,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa intensi kewirausahaan 

mahasiswa dipengaruhi oleh variabel kebutuhan akan prestasi, 

efikasi diri, kemampuan mendapatkan akses dandukungan 

akademik sebesar 24,5% sedangkan sisanya 75,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel independen kebutuhan akan prestasi (Kap), 

efikasi diri (Efdi), kemampuan mendapatkan akses (Kma), dan 

dukungan akademik (Da) terhadap variabel dependen yaitu intensi 

kewirausahaan  (Y). Hasil dari uji F dapat dilihat dari tabel berikut. 

Tabel 5.34 

Hasil Uji F 

 

Model  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

1 Regression 532,395 7 76,056 19,379 0,000(a) 

Residual 1526,673 389 3,925   

Total 2059,068 396    

Sumber : Data primer diolah 2016 

Berdasarkan tabel 5.34 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansinya yaitu 0,000 (< 0,05 ) yang berarti bahwa H0 ditolak 
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H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin 

(Gend),  fakultas (Fak), pekerjaan orang tua (Pot), kebutuhan akan 

prestasi (Kap), efikasi diri (Efdi), kemampuan mendapatkan akses 

(Kma), dukungan akademik (Da) secara simultan berpengaruh 

terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. 

c. Uji Signifikansi Partial (Uji t)   

Penelitian ini untuk menguji hipotesis secara parsial yaitu 

dengan menggunakan uji t. Uji t dapat digunakan untuk mengetahui 

pengaruh jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan orang 

tua, kebutuhan akan prestasi, efikasi diri, kemampuan mendapatkan 

akses, dukungan akademik terhadap intensi kewirausahaan 

mahasiswa. Jika hasil nilai sig < alpha 0,05 maka dapat dikatakan 

terdapat pengaruh yang signifikan.  

Tabel 5.35 

Hasil Uji t 

 

Model 

Unstandarize

d Coefficients 

Standarized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Erro

r 

Beta Tolerance VIF B 
Std. 

Error 

(Constant) 4,154 1,335  3,112 0,002   

Gender 0,265 0,203 0,058 1,304 0,193 0,966 1,036 

Fakutas 0,104 0,207 0,023 0,502 0,616 0,923 1,083 

Pot 0,116 0,254 0,021 0,458 0,647 0,947 1,056 

Kap  0,042 0,060 0,031 0,700 0,485 0,993 1,007 

Efdi 0,283 0,035 0,384 8,040 0,000 0,835 1,197 

Kma 0,143 0,054 0,120 2,632 0,009 0,915 1,093 

Da 0,110 0,040 0,133 2,748 0,006 0,818 1,222 

Sumber : Data primer diolah 2016 
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Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat analisis 

regresi berganda (Multiple Linier Regression) dengan bantuan 

SPSS 15 dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 5.35 Dari tabel 

tersebut dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: 

1) Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Intensi Kewirausahaan 

Mahasiswa  

Berdasarkan tabel 5.35 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel gender (Gend) yaitu sebesar 0,193 

dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,265. Hasil dari 

signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan nilai 

koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa secara parsial jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa. 

2) Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa  

Berdasarkan tabel 5.35menunjukan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel latar belakang pendidikan (Fak) yaitu 

sebesar 0,616 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0, 104. 

Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan 

nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara parsial latar belakang pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan. 
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3) Pengaruh Pekerjaan Orang Tua terhadap Intensi 

Kewirausahan Mahasiswa  

Berdasarkan tabel 5.35 menunjukan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel pekerjaan orang tua (Pot) yaitu 

sebesar 0,647 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,116. 

Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan 

nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara parsial pekerjaan orang tua tidak 

berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa.  

4) Pengaruh Kebutuhan Akan Prestasi terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa 

Berdasarkan tabel 5.35 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel kebutuhan akan prestasi (Kap) yaitu 

sebesar 0,485 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,042. 

Hasil dari signifikansi tersebut lebih besar dari alpha 0,05 dan 

nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara parsial kebutuhan akan prestasi tidak 

berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. 

Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ke empat (H4) ditolak. 

5) Pengaruh Efikasi Diri terhadap Intensi Kewirausahaan 

Mahasiswa  

Berdasarkan tabel 5.35 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel efikasi diri (Efdi) yaitu sebesar 0,000 
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dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,283. Hasil dari 

signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai 

koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa secara parsial efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa. Sehingga dapat disimpulkan 

hipotesis kelima (H5) diterima. 

6) Pengaruh Kemampuan Mendapatkan Akses terhadap 

Intensi Kewirausahaan Mahasiswa  

Berdasarkan tabel 5.35menunjukan bahwa nilai 

signifikansi dari variabel kemampuan mendapatkan akses (Kma) 

yaitu sebesar 0,09 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,143. 

Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha  0,05 dan 

nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa secara parsial kemampuan mendapatkan akses 

berpengaruh positif terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. 

Sehingga dapat disimpulkan hipotesis keenam atau (H6) 

diterima. 

7) Pengaruh Dukungan akademik terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa 

Berdasarkan tabel 5.13 menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi tdari variabel dukungan akademik (Da) yaitu 

sebesar 0,006 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,110. Hasil 

dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai 
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koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa secara parsial dukungan akademik berpengauh positif 

terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. Sehingga hipotesiss 

ketujuh atau (H7) diterima. 

Dari penjelasan uji hipotesis diatas dapat disajikan 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 5.14. 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

 

Kode  Hipotesis Hasil  

H4 

Kebutuhan akan prestasi berpengaruh 

positif terhadap intensi kewirausahaan 

mahasiswa 

Ditolak 

H5 
Efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa 
Diterima 

H6 

Kemampuan mendapatkan akses  

berpengaruh positif terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiwa 

Diterima 

H7 
Dukungan akademik berpengaruh positif 

terhadap intensi kewirausahaan 
Diterima 

Sumber: Data primer diolah 2016 

D. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui 

hasil sebagai berikut.  

1. Pengaruh Gender terhadap Intensi Kewirausahaaan Mahasiswa  

Gender memiliki pengaruh terhadap intensi kewirausahaan 

mengingat adanya perbedaan pandangan terhadap pekerjaan antara laki-

laki dan perempuan, selain itu dikatakan bahwa intensi kewirausahaan 

laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan (Indarti dan Rostiani, 
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2008). Dalam penelitian ini, gender menguji seberapa terkait gender 

dalam mempengaruhi intensi kewirausahaan. 

Berdasarkan analisis regresi berganda variabel gender 

menunjukkan bahwa koefisien regresi gender yaitu sebesar 0,265 yang 

artinya bahwa ketika terjadi perubahan pada variabel gender/jenis 

kelamin sebesar 1 satuan  maka akan memberikan dampak perubahan 

terhadap kenaikan intensi kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,265 

dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan analisis 

regresi berganda menunjukkan bahwa variabel gender menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,193. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, hal 

tersebut berarti bahwa gender tidak berpengaruh terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiswa. 

Selain itu berdasarkan uji beda menunjukkan bahwa mean yang 

didapatkan untuk laki-laki adalah sebesar 15,75 sedangkan mahasiswa 

perempuan adalah sebesar 15,32 dimana tidak menunjukan perbedaan 

yang begitu berarti. Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel jenis 

kelamin sebesar 0,062. Oleh karena nilai probabilitas signifikansi adalah 

sebesar 0,062 > 0,05 yang berarti bahwa berdasarkan jenis kelamin tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap intensi kewirausahaan, 

sehingga dapat dikatakan hipotesis 1 ditolak. 

Hipotesis penelitian yang tidak terbukti tersebut disebabkan 

mahasiswa yang menjadi responden lebih banyak perempuan dan secara 

teori perempuan memiliki intensi kewirausahaan yang rendah 
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dibandingkan laki-laki. Perempuan kurang berani untuk memulai usaha 

dibandingkan laki-laki. Melihat adat budaya bahwa perempuan 

berkewajiban mengurus rumah tangga meskipun sekarang mereka 

bekerja namun tidak bekerja sepenuhnya seperti halnya laki-laki yang 

lebih bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga. Sehingga hal ini 

menjadi indikasi bahwa wirausaha muda terdidik tidak dibatasi oleh jenis 

kelamin (Suharti dan Sirine, 2011).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugiantari dan 

Suasana (2016)yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 

bermakna pada niat berwirausaha mahasiswa berdasarkan kelompok 

gender. Selain itu penelitian ini didukung oleh penelitian Rustiyaningsih 

(2013) yang menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa dan tidak ada perbedaan intensi 

kewirausahaan berdasarkan jenis kelamin. 

2. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa  

Latar belakang pendidikan terutama yang terkait dengan bidang 

usaha seperti ekonomi, manajemen dan bisnis dipercaya mampu 

mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha di masa mendatang 

(Indarti dan Rostiani, 2008). Perbedaan kurikulum yang ada di perguruan 

tinggi seperti perbedaan kurikulum antara fakultas ekonomi dan non 

ekonomi. Pada fakultas ekonomi, materi perkuliahan dan kurikulumnya 

lebih banyak mengajarkan yang berkaitan dengan kewirausahaan, 
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sehingga hal ini akan memberikan pemahaman tentang kewirausahaan 

yang lebih tinggi pada fakultas tersebut. Mahasiswa yang berlatar 

belakang pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis (fakultas 

ekonomi dan bisnis)mempengaruhi seseorang dalam berwirausaha 

(Hisrich et al.,2008). Mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan 

ekonomi (bisnis) memiliki intensi kewirausahaan lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa non ekonomi (Sumarsono, 2013).  

Berdasarkan analisis regresi liniear berganda menunjukkan bahwa 

variabel fakultas menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,014 yang 

artinya ketika terjadi perubahan pada variabel fakultas sebesar 1 satuan 

maka akan memberikan dampak perubahan terhadap kenaikan intensi 

kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,014 dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan. Berdasarkan analisis regresi berganda menunjukkan 

variabel latar belakang pendidikan (Fakultas) menunjukan nilai 

signifikansi sebesar 0,616. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini 

berarti bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa, sehingga untuk berkarier menjadi 

wirausaha tidak memandang latar belakang pendidikan seseorang. 

Selain itu berdasarkan uji beda menunjukkan bahwa mean yang 

didapatkan untuk mahasiswa laki-laki adalah sebesar 15,67 sedangkan 

mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan non ekonomi adalah 

sebesar 15,37 dimana perbedaan tersebut tidak menunjukkan perbedaan 

yang begitu berarti. Nilai probabilitas signifikansi untuk variabel latar 
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belakang pendidikan (Fakultas) yang didapatkan adalah sebesar 0,188 > 

0,05 yang berarti bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan terhadap intensi kewirausahaan antara 

mahasiswa ekonomi dan non ekonomi sehingga hipotesis 2 ditolak. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, penelitian yang 

tidak terbukti tersebut disebabkan karena gencarnya strategi pemerintah 

Indonesia dalam memberdayakan dan mengembangkan budaya 

kewirausahaan di lingkungan perguruan tinggidapat menghidupkan 

semangat kewirausahaan di kalangan mahasiswa melalui pendidikan 

kewirausahaan dan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan 

(PKM-K) yang terbuka bagi mahasiswa seluruh program studi/fakultas, 

diduga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan niat kewirausahaan 

mahasiswa.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sumarsono 

(2013) yang mengatakan bahwa latar belakang pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan. Penelitian ini juga 

didukung oleh Suharti dan Sirine  (2011) yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan intensi kewirausahaan mahasiswa antara mahasiswa 

fakultas ekonomi dan non ekonomi.  

3. Pengaruh Pekerjaan Orang Tua terhadap Intensi Kewirausahaan  

Berdasarkan hasil analisis  regresi berganda menunjukkan bahwa 

variabel pekerjaan orang tua (Pot) memiliki koefisien sebesar 0,116 yang 

mengandung artibahwa ketika terjadi perubahan pada variabel pekerjaan 
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orang tua sebesar 1 satuan  maka akan memberikan dampak perubahan 

terhadap kenaikan intensi kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,016 

dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Berdasarkan hasil uji 

analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel pekerjaan orang 

tua memiliki nilai sig adalah sebesar 0,647. Nilai tersebut lebih dari 0,05 

hal tersebut berarti jenis pekerjaan orang tua tidak berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan mahasiswa.  

Selain itu berdasarkan uji beda menunjukkan bahwa mean untuk 

mahasiswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai pengusaha adalah 

sebesar 16,07 non pengusaha adalah sebesar 15,37 dimana hasil tersebut 

menunjukkan perbedaan yang berarti. Nilai probabilitas signifikansi 

untuk variabel pekerjaan orang tua adalah sebesar 0,014 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa karena nilai probabilitas signifikansi 0,014 < 0,05 

yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pekerjaan orang 

tua terhadap intensi kewirausahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa intensi kewirausahaan mahasiswa yang berlatar belakang 

pekerjaan orang tua sebagai pengusaha memiliki intensi kewirausahaan 

lebih tinggi dibandingkan yang non pengusaha, sehingga hipotesis 3 

diterima.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa lingkungan keluarga dapat mempengaruhi seseorang untuk 

berwirausaha dilihat dari segi pekerjaan orang tua, orang tua sebagai 

pengusaha (memiliki usaha sendiri) cenderung anaknya mengikuti jejak 
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orang tuanya sebagai pengusaha (Alma, 2013). Oleh karena 

itumahasiswa yang berlatar belakang orang tua sebagai pengusaha 

memiliki intensi kewirausaahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa yang tidak berlatar belakang orang tua sebagai pengusaha. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman usaha dari keluargasecara tidak 

langsung akan memberikan pengaruh pengalaman kepada anak untuk 

memiliki niat berwirausaha, seperti anak/mahasiswa memiliki 

pengetahuan berwirausaha dari orang tua, tahu cara menjalankan usaha, 

menghadapi resiko dalam berwirausaha serta tahu menahu dalam 

memasarkan barang/jasa yang digeluti. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Azwar (2013);Rustiyaningsih (2013) yang menyatakan bahwa 

pekerjaan orang tua mahasiswa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

intensi kewirausahaan. Selain itu penelitian ini juga mendukung 

penelitian Sarwoko (2011) yang menyatakan bahwa adanya perbedaan 

yang signifikan antara tingkat intensi kewirausahaan mahasiswa yang 

berlatar belakang keluarga bisnis dengan mahasiswa yang tidak memiliki 

keluarga berlatar belakang bisnis, mahasiswa yang berlatar belakang 

keluarga bisnis memiliki intensi kewirausaahan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan mahasiswa yang berlatar belakang non bisnis. 
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4. Pengaruh Kebutuhan Akan Prestasi terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa  

Kebutuhan akan prestasi adalah satu kesatuan watak yang melekat 

pada diri seseorang yang dapat memotivasi kepribadian seseorang untuk 

menghadapi tantangan dalam sebuah tugas/pekerjaan sehingga meraih 

kesuksesan.  

Hasil penelitian ini kebutuhan akan prestasi menguji terkait 

seberapa tinggi respon mahasiswa terkait dengan seberapa besar 

motivasinya dalam niat berwirausaha. Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa variabel kebutuhan akan prestasi menunjukkan koefisien nilai 

regresi sebesar 0,042 yang artinya menunjukkan bahwa 

setiappeningkatan kebutuhan akan prestasi sebesar 1 satuan maka akan 

mempengaruhi kenaikan intensi kewiraushaan mahasiswa sebesar 0,042 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. Selain itu hasil uji hipotesis 

pada variabel ini menunjukkan nilai sig sebesar  0,485. Nilai tersebut 

lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 

ditolak. Hal tersebut berarti bahwa kebutuhan akan prestasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap intensi kewiraushaan mahasisswa.  

Menurut (Mc Clleland dalam Sugiantari dan Suasana, 2016) 

menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi (need for achievement) yang 

tinggi akan memberikan keberhasilan pada seorang wirausaha. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan teori tersebut. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan akan prestasi tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. Hal ini disebabkan 

karena seseorang yeng memiliki kebutuhan akan prestasi yang tinggi 

lebih mengedepankan bekerja di sektor perusahaan, karena di perusahaan 

seseorang lebih dihadapkan dengan target perusahaan yang harus 

dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Indarti dan 

Rostiani (2008) kebutuhan kan prestasi tidak berpengaruh terhadap 

intensi kewirausahaan dikarenakan bahwa ukuran-ukuran prestasi itu 

lebih mengedepankan keberhasilan kerja di sektor perusahaan bukan 

menjadi wirausaha.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Achadiyah dan Irafami (2013); Rustiyaningsih (2013); Sumarsono 

(2013) yang menyatakan bahwa kebutuhan akan prestasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap intensi kewirausahaan. Selain itu hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Oktarilis 

(2012);Deri, dkk., (2016) yang menyatakan bahwa kebutuhan akan 

prestasi berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan.  

5. Pengaruh Efikasi diri terhadap Intensi Kewiraushaan Mahasiwa  

Efikasi diri terlihat dalam perilaku seseorang terhadap  keyakinan 

seseorang atas kemampuan yang dimilikinya dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efikasi diri 

dalam karier seseorang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan 

apakah intensi kewirausahaan seseorang sudah terbentuk pada tahapan 

awal seseorang memulai kariernya (Achadiyah dan Irafami, 2013).  
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Semakin tinggi efikasi diri seseorang maka akan semakin kuat pula 

tingkat intensi kewirausahaan (Sumarsono, 2013).  

 Penelitian ini efikasi diri menguji terkait seberapa tinggi respon 

mahasiswa terhadap intensi kewirausahaan.Variabel efikasi diri memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap intensi kewirausahaan 

mahasiswa. Hasil pengujian variabel variabel efikasi diri menunjukkan 

koefisien nilai regresi sebesar 0,283. Artinya semakin tinggi efikasi diri 

yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan semakin tinggi pula tingkat 

intensi kewirausahaan mahasiswa tersebut. Selain itu, hasil konstanta 

tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan efikasi diri sebesar 1 

satuan maka akan mempengaruhi kenaikan tingkat intensi kewirausahaan 

mahasiswa sebesar 0,283 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan. 

Semakin tinggi efikasi diri maka akan semakin meningkatkan intensi 

kewirausahaan mahasiswa tersebut. Semakin tinggi keyakinan seseorang 

atas kemampuannya untuk mencapai  sesuatu yang diinginkan dalam 

berwirausaha maka akan semakin meningkat pula intensi 

kewirausahaannya.  

Berdasarkan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

variabel efikasi diri memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap intensi kewirausahan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukan  

nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesisis 5 diterima. Hal itu berarti 
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bahwa efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiswa 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Vilathuvahna dan Nugroho (2015);Rustiyaningsih (2013); Sarwoko, 

(2011). yang menyatakan bahwa efikasi diri berpengaruh signifikan 

terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa, sedangkan penelitian ini 

tidak mendukung penelitian Zulianto dkk.,(2014)  yang menunjukkan 

bahwa efikasi diri tidak berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan.  

6. Pengaruh Kemampuan Mendapatkan Akses terhadap Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa  

Tiga faktor lingkungan yang dipercaya mampu mempengaruhi 

seorang wirausaha yaitu akses terhadap modal, akses informasi dan akses 

jaringan (Indarti dan Rostiani, 2008). Ketersediaan modal sangat 

dibutuhkan bagi seseorang yang akan memulai suatu usaha, karena tanpa 

adanya modal tidak dapat memulai usaha-usaha baru. Sehingga apabila 

seseorang memiliki akses terhadap modal yang cukup maka intensi 

kewirausahaan atau keinginan untuk memulai suatu usaha baru akan 

tinggi pula.  

Selain itu pencarian terhadap informasi baik atas usaha sendiri 

atau melalui media sosial  juga sangat dibutuhkan dalam memulai sebuah 

usaha, sehingga semakin banyak informasi yang berkaitan dengan 

kewirausahaan, keterampilan serta target pasar akan semakin besar dalam 

mengakap peluang untuk berwirausaha. Demikian juga dengan akses 
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terhadap jaringan, seseorang yang memiliki akses jaringan dapat 

memperbaiki akses-akses terhadap ide bisnis, memperbaiki informasi, 

serta dapat menggambarkan jalur bagi wirausaha dalam menadapkan 

akses sumberdaya yang dapat digunakan untuk pendirian usahanya.  

Variabel kemampuan mendapatkan akses memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap intensi kewirausahaan. Variabel 

kemampuan mendapatkan akses menunjukkan koefisien sebesar 0,143. 

Artinya hasil konstanta tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

kemampuan mendapatkan akses sebesar 1 satuanmaka akan 

mempengaruhi kenaikan intensi kewirausahaan sebesar 0,143 dengan 

asumsi variabel lain dianggap konstan.Semakin tinggi kemampuan 

mendapatkan akses yang dmiliki seseorang, maka akan semakin tinggi 

pula intensi kewirausahaannya. Berdasarkan analisis regresi linier 

berganda menunjukkan bahwa variabel kemampuan mendapatkan 

aksesmenunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai tersebut lebih 

kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis 6 diterima. Hal 

itu berarti bahwa kemampuan mendapatkan akses berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Indarti dan 

Rostiani (2008); Rustiyaningsih (2013) yang menyatakan bahwa 

kemampuan mendapatkan akses berpengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahan mahasiswa.  
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7. Pengaruh Dukungan Akademik terhadap Intensi Kewirausahaaan 

Mahasiswa  

Dukungan akademik merupakan dukungan yang diberikan pihak 

lingkungan universitas meliputi pendidikan, motivasi, sarana, informasi, 

keterampilan berwirausaha serta fasilitas dan infrastruktur yang memadai 

yang dapat mendukung mahasiswa dalam meningkatkan minat jiwa 

untuk berwirausaha. 

Semakin tinggi dukungan akademik (academic support) maka 

akan semakin tinggi pula niat berwirausaha (Meidora dan Warmika, 

2016). Dalam penelitian ini dukungan akademik menguji seberapa tinggi 

respon mahasiswa terkait dukungan akademik terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiswa.  

Variabel dukungan akademik memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa. Pada variabel 

dukungan akademik menunjukkan koefisien nilai regresi sebesar 0,110. 

Hasil konstanta tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan dukungan 

akademik sebesar 1 satuan maka akan mempengaruhi kenaikan intensi 

kewirausahaan mahasiswa sebesar 0,110 dengan asumsi bahwa variabel 

lainnya konstan. Semakin tinggi dukungan akademik yang diberikan 

kepada mahasiswa maka akan semakin meningkatkan intensi 

kewirausahaan mahasiswa. Berdasarkan analisis regresi linier berganda 

menunjukkan bahwa variabel dukungan akademik menunjukan nilai 

signifikansi sebesar 0,006. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga 
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dapat dikatakan bahwa hipotesiss 7 diterima. Hal itu berarti bahwa 

dukungan akademik berpengaruh positif dan signifikan  terhadap intensi 

kewirausahaan mahasiswa.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Meidora dan Warmika (2016); Gerald dan Saleh (2011) yang 

menyatakan bahwa academic support berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap intensi kewirausahaan, sedangkan penelitian ini bertentangan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Azwar (2013) yang menunjukkan  

bahwa academic support tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan.  

 

 


