
19 I Jurnal DINAMIKA Vol. 3 No. 1 – Juni 2017   ISSN:2460-3643 
 

HUBUNGAN EFIKASI DIRI DENGAN MINAT  

BERWIRAUSAHA MAHASISWA  

(Study Kasus STIE Lampung Timur) 

 

Dedek Jajad Kurniawan
1
, Eka Pariyanti

2
 

1
Mahasiswa Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur 

2
Dosen Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lampung Timur 

 

ABSTRACK 

Entrepreneurship is the right solution to reduce poverty and unemployment. Because it 

can create jobs, so it can absorb labor effectively. In this case the college becomes the hope to 

print a generation of young entrepreneurs. The purpose of this study is to determine whether 

there is a relationship of self efficacy with student entrepreneurship interests. Data collection 

techniques are observation, interview and questionnaire. The population of this research is all 

students of STIE East Lampung. The sample of this research is 10% of the total of students 

not as many as 36 students. 

Based on the above calculation results obtained r value of 0.975 count. price r table with 

n = 36, at error level 5% = 0.329. Because the value of r count is greater than r table, either at 

error 5% (0.975> 0.329), it can be concluded Ha accepted which means there is a positive 

relationship between self efficacy with entrepreneurship interest student East STIE Lampung . 

This shows that there is a relatively high correlation between Self Efficacy and Students 

Entrepreneurship Interest (Case Study STIE East Lampung) of 97.5% which means that the 

higher level of self-efficacy of students will be higher interest in student entrepreneurship. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan zaman 

di era globalisasi dan Industrialisasi 

dengan bertambahnya jumlah 

penduduk di Indonesia telah banyak 

menimbulkan permasalahan, salah 

satunya adalah menyempitnya 

lapangan pekerjaan, kesempatan kerja 

dengan orang yang mencari kerja lebih 

banyak orang yang mencari kerja, 

sehingga banyak orang yang tidak 

mendapatkan kesempatan untuk 

bekerja, akibatnya jumlah 

pengangguran semakin besar yang 

berdampak pada kondisi perekonomian 

di Indonesia. 

Tabel 1. Data statistic BPS (dalam 

satuan juta jiwa) 

Keterangan 
2014 2015 

Februari Maret Februari Maret 

Angka 
kemiskinan 

- 27.73 - 28.59 
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Keterangan 
2014 2015 

Februari Maret Februari Maret 

Angkatan 
kerja 

125.3 - 128.3 - 

Pendudukan 
bekerja 

118.1 - 120.8 - 

Pengangguran 7.15 - 7.45 - 

(sumber :BPS 2015, data sudah diolah) 

Dari tabel terlihat dengan jelas 

bagaiman angka kemiskinan di 

Indonesia naik sekitar 10% dari tahun 

2014 ke tahun 2015. Sementara jumlah 

angkatan kerja dan pengangguran 

mengalami kenaikan, 

Dari uraian diatas dapat kita 

simpulkan bahwa wirusaha adalah 

solusi tepat untuk mengurangi angka 

kemiskinan dan pengangguran. 

Dikarenakan dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan, sehingga dapat 

menyerap tenaga kerja dengan efektif. 

Dalam hal ini perguruan tinggi menjadi 

harapan untuk mencetak generasi 

generasi wirausawan muda.STIE 

Lampung Timur adalah satu stunya 

perguruan tinggi berbasis Ekonomi di 

Lampung Timur. STIE Lampung timur 

memiliki 2 prodi yakni jursan 

manajeman dan akutansi, dalam hal ini 

peneliti akan meneliti minat 

berwirausaha mahsiswa jurusan 

Manajemen, hal ini dikarnakan 

manajemen adalah ilmu dasar yang 

penting dalam membangun wirusaha. 

Stie Lampung Timur memiliki kurang 

lebih 346 mahasiswa program study 

Manajemen.  

Table 2. Data pra survey mahasiswa yang 

memiliki wirausaha. 

Semester 

jumlah 

mahasiswa 

Memiliki 

usaha Presentase 

VII A 16 3 19% 

VII B1 37 8 22% 

VII B2 30 6 20% 

VII B3 28 5 18% 

V A 34 6 18% 

V B1 25 6 24% 

V B2 22 4 18% 

V B3 27 6 22% 

III A 34 5 15% 

III B1 28 4 14% 

III B2 27 5 19% 

I A 24 4 17% 

II B 23 3 13% 

Total 355 65 18% 
Sumber: pra survey mahasiswa (November 2016) 

Setelah melakukan pra survey 

peneliti memperkirakan hanya sekitar 

18% saja dari total keseluruhan yang 

memiliki usaha sendiri, itupun masih 

dalam skala kecil seperti usaha 

dropship online, reseller, dan sebagian 

kecil selaku pengusaha menengah 

seperti usaha warung makan, counter 

dan lain-lain. Mayoritas mahasiswa 

berpendapat bahwa memulai usaha 

memang tidak mudah apalagi dengan 

modal yang minim, serta merasa ragu 

ketika menemui masalah seperti adanya 

kerugian dalam usahanya, ini akan 

menjadikan mereka menjadi semakin 

ragu untuk terjun lebih dalam lagi 

kedalam wirausaha. 
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 Dalam memulai wirausaha banyak 

terdapat kendala yang menjadikan 

mahasiswa urung dan cenderung takut 

untuk mengawalinya. Dalam hal ini faktor 

paling dominannya adalah factor intrinsik, 

yakni factor dai dalam diri. Banyak 

peneliti percaya bahwa efikasi diri terkait 

erat dengan pengembangan minat karir 

khususnya karir dalam berwirausaha. 

Efikasi diri akan karir seseorang dapat 

menjadi faktor penting dalam penentuan 

apakah intensi kewirausahaan seseorang 

sudah terbentuk pada tahapan awal 

seseorang memulai karirnya. Efikasi diri 

terbukti signifikan menjadi penentu 

intensi seseorang dalam berwirausaha.  

Berdasarkan uraian diatas timbul 

pemikiran untuk meneliti tentang 

“Hubungan Efikasi Diri Dengan Minat 

Berwirausaha Mahasiswa (study kasus 

STIE Lampung Timur).  

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

untuk memperjelas dan mempermudah 

dalam penelitian maka penulis 

identifikasikan beberapa masalah, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Sedikitnya lowongan pekerjaan 

dibanding dengan angkatan kerja 

yang ada yakni sekitar 128.3 juta 

jiwa. 

2. Masih sedikitnya mahasiswa 

yang memiliki wirausaha yakni 

sekitar 18% dari seluruh total 

yang ada. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah 

diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu “Apakah ada 

hubungan efikasi diri terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa STIE Lampung 

Timur?” 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Efikasi Diri 

2.1.1 Pengertian Efikasi Diri (Self 

Efficacy) 

Menurut Bandura dalam Mustaqim 

(2008:34), dari semua pemikiran yang 

mempengaruhi fungsi manusia, dan 

merupakan bagian penting dari teori 

kognitif sosial adalah efikasi diri (self 

efficacy). Efikasi diri adalah “penilaian 

diri terhadap kemampuan diri untuk 

mengatur dan melaksanakan tindakan 

yang diperlukan untuk mencapai kinerja 

yang ditetapkan”. Efikasi diri 

memberikan dasar bagi motivasi 

manusia, kesejahteraan, dan prestasi 

pribadi (Hidayat 2011:156) 

Efikasi diri adalah keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri  untuk 

mengorganisir dan mengendalikan 

sumber sumber tindakan yang 
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dibutuhkan untuk mengelola situasi 

situasi yang akan dating.  

Pengertian-pengertian tersebut 

memberikan pemahaman kepada peneliti 

bahwa Self-Efficacy adalah sebuah 

keyakinan subjektif individu untuk 

mampu mengatasi permasalahan-

permasalan atau tugas, serta melalukan 

tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

2.1.2  Sumber Efikasi diri. 

Bandura (1997:89) dalam 

Mustaqim (2008:21) menyatakan bahwa 

Self-Efficacy dapat diperoleh, dipelajari 

dan dikembangkan dari empat sumber 

informasi. Di mana pada dasarnya 

keempat hal tersebut adalah stimulasi 

atau kejadian yang dapat memberikan 

inspirasi atau pembangkit positif 

(positive arousal) untuk berusaha 

menyelesaikan tugas atau masalah yang 

dihadapi. Adapun sumber-sumber Self-

Efficacy tersebut: 

1) Enactive attainment and performance 

accomplishment (pengalaman 

keberhasilan  dan  pencapaian  

prestasi),   

2) Vicarious experience (pengalaman 

orang lain) 

3) Verbal persuasion (persuasi verbal),  

4) Physiological state and emotional 

arousal (keadaan fisiologis dan 

psikologis). 

  Empat hal tersebut dapat menjadi 

sarana bagi tumbuh dan berkembangnya 

Self-Efficacy satu individu.  

2.1.3  Komponen Efikasi Diri 

Bandura (1997:42) dalam 

Muataqim (2008:37) mengungkapkan 

bahwa perbedaan Self-Efficacy pada 

setiap individu terletak pada tiga 

komponen, yaitu magnitude, strength, 

dangenerality.  

Masing-masing mempunyai 

implikasi penting di dalam 

performansi,yang secara lebih jelas 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Magnitude (tingkat kesulitan 

tugas),  

2) Strength (kekuatan keyakinan),  

3) Generality (generalitas),  

Menurut Pintrich dan Schunk 

(1996:304) dalam krisnadi (2006:17) 

Indikator minat berwirusaha adalah 

sebagai berikut: 

1) Sikap umum terhadap aktivitas 

(general attitute toward the 

activity 

2) Kesadaran spesifik untuk 

menyukai aktivitas (spesivic 

conciused for or living the 

activity). 
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3) Merasa senang dengan aktivitas 

(enjoyment of the activity)  

4) Aktivitas tersebut mempunyai arti 

atau penting bagi individu 

(personal importence or 

significance of the activity to the 

individual).  

5) Adanya minat intrinsik dalam isi 

aktivitas (instrinsic interes in the 

content of the activity) 

 2.2   Minat Berwirausaha 

2.2.1  Pengertian Minat Berwirausaha 

Menurut Noeng Muhadjir (2009:74), 

minat merupakan kecenderungan afektif 

seseorang untuk membuat pilihan 

aktifitas. Kondisi – kondisi insidental 

dapat merubah minat seseorang, 

sehingga dapat dikatakan bahwa minat 

itu tidak stabil sifatnya. Sedangkan 

menurut Winkel (2005:650), minat yaitu 

kecenderungan yang agak menetap pada 

seseorang untuk merasa tertarik pada 

suatu bidang tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam berbagai kegiatan 

yang berkaitan dengan bidang itu. 

Menurut Sukardi (2007:21), kata 

wirausaha merupakan gabungan kata 

wira yang berarti gagah berani atau 

perkasa dan usaha. Jadi kata wirausaha 

berarti orang yang gagah berani atau 

perkasa dalam usaha. Sedangkan 

menurut G. Meredith (2005:5), para 

wirausaha adalah orang – orang yang 

mempunyai kemampuan melihat dan 

menilai kesempatan – kesempatan 

bisnis: mengumpulkan sumber – sumber 

daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan dari padanya dan 

mengambil tindakan yang tepat guna 

memastikan sukses. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa minat berwirausaha 

adalah pilihan aktivitas seseorang karena 

merasa tertarik, senang dan berkeinginan 

untuk berwirausaha serta berani 

mengambil resiko untuk meraih 

kesuksesan. 

2.2.2 Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Minat Berwirausaha 

Menurut David C. McClelland 

(Suryana, 2006:62), mengemukakan 

bahwa kewirausahaan ditentukan oleh 

motif berprestasi, optimisme, sikap nilai, 

dan status kewirausahaan atau 

keberhasilan. Perilaku kewirausahaan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi hak 

kepemilikan, kemampuan atau 

kompetensi dan insentif, sedangkan 

faktor eksternal meliputi lingkungan. 

Menurut Ibnoe Soedjono (Suryana, 

2006:62) karena kemampuan afektif 

mencakup sikap, nilai, aspirasi, 

perasaan, dan emosi yang semuanya 

sangat bergantung pada kondisi 

lingkungan yang ada maka dimensi 
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kemampuan afektif dan kemampuan 

kognitif merupakan bagian dari 

pendekatan kewirausahaan.  

Dari penggabungan kedua pendapat 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

bagian atau komponen berwirausaha 

terdiri dari kognitif, emosi (perasaan), 

dan konasi atau kehendak. Secara garis 

besar dapat dikelompokkan menjadi 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

1) Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik adalah faktor – faktor 

yang timbul karena pengaruh dari 

dalam diri individu itu sendiri. Faktor 

- faktor intrinsik yang dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha 

antara lain karena motif berprestasi, 

harga diri, dan perasaan senang. 

a) Motif Berprestasi 

b) Harga diri 

c) Faktor Senang 

2) Faktor Ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang 

timbul karena rangsangan atau dorngan 

dari luar diri individu atau lingkungan. 

Faktor – faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi minat berwirausaha 

antara lain lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat dan peluang. 

a) Lingkungan Keluarga 

b) Lingkungan Masyarakat 

c) Peluang 

2.4. Kerangka Pikir 

Pola hubungan antar variabel yang 

akan diteliti tersebut selanjutnya disebut 

sebagai paradigm penelitian ( Sugiyono, 

2007 : 8). Paradigma penelitian yang 

akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah paradigma sederhana, paradigma 

penelitian ini terdiri atas dua variabel 

yaitu variabel independen atau variabel 

bebas ( X ) dan variabel dependen atau 

variabel ( Y ).  

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

 

  

(Mustaqim,2008:37) 

Keterangan: 

X :Variabel independen 

Y :Variabel dependen 

 :Variabel 

 :Hubungan antar variabel 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan 

kerangka berfikir, pada penelitian ini 

diajukan hipotesis penelitian dengan 

rumusan bahwa: 

Ha: Ada hubungan positif antara 

efikasi diri dengan minat 

berwirausaha mahasiswa STIE 

Lampung timur. 

X 

Efikasi diri 

Y 

Minat 

berwirausaha 
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METODE PENELITIAN 

3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

teknik survey korelasional. Dilihat dari 

sifatnya, penelitian ini bersifat “expost 

facto”. Disebut penelitian “expost 

facto” karena para peneliti 

berhubungan dengan variabel yang 

telah terjadi dan tidak perlu 

memberikan perlakuan terhadap 

variabel yang diteliti. Pada penelitian 

ini variabel bebas dan variabel terikat 

sudah dinyatakan secara eksplisit 

(Sugiyono. 2008: 15). Sesuai dengan 

tujuannya, yaitu mengungkap adanya 

hubungan antara diri terhadap minat 

berwirausaha maka penelitian ini 

termasuk penelitian korelatif. Penelitian 

ini menggunakan statistik parametris 

dengan teknik product moment untuk 

mencari hubungan dan membuktikan 

hipotesis hubungan dua variabel bila 

data kedua data variabel berbetuk 

interval atau ratio, dan sumber data dari 

dua variabel atau lebih tersebut adalah 

sama. 

Berdasarkan pendapat tersebut, 

maka penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif. Dipilihnya 

pendekatan kuantitatif karena pada 

penelitian ini dalam proses 

memperoleh data yang digunakan 

berupa angka sebagai alat untuk 

menemukan keterangan mengenai apa 

yang diteliti. Kemudian, dari analisis 

tersebut selanjutnya dikomparasikan 

sebagai suatu kesimpulan yang 

selanjutnya sebagai hasil penelitian. 

3.2  Definisi Oprasional Variabel 

Definisi operasional dari variabel 

terikat dan variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Variabel efikasi diri dimaksud 

dalam penelitian ini adalah : 

Pada masing – masing individu 

tingkat efikasi diri yang di miliki 

berbeda – beda, untuk mengetahui hal 

tersebut dapat di lihat dari komponen 

pada efikasi diri tersebut yang mencakup  

1. Magnitude (tingkat 

kesulitan tugas), yaitu 

masalah yang berkaitan 

dengan derajat kesulitan 

tugas individu. Komponen 

ini berimplikasi pada 

pemilihan perilaku yang 

akan dicoba individu 

berdasar ekspektasi efikasi 

pada tingkat kesulitan 

tugas. 

2. Strength (kekuatan 

keyakinan), yaitu berkaitan 

dengan kekuatan pada 

keyakinan individu atas 

kemampuannya. 



26 I Jurnal DINAMIKA Vol. 3 No. 1 – Juni 2017   ISSN:2460-3643 
 

3. Generality (generalitas), 

yaitu hal yang berkaitan 

cakupan luas bidang 

tingkah laku di mana 

individu merasa yakin 

terhadap kemampuannya. 

2. Variabel minat berwirausaha yang 

dimaksud dalam penelitian ini 

adalah Minat berwirausaha adalah 

pilihan aktivitas seseorang karena : 

Menurut Pintrich dan Schunk (1996:304) 

dalam krisnadi (2006:17) Indikator 

minat berwirusaha adalah sebagai 

berikut: 

6) Sikap umum terhadap aktivitas 

(general attitute toward the 

activity) yaitu perasaan suka tidak 

suka , setuju tidak setuju dengan 

aktivitas umumnya terhadap sikap 

positif atau menyukai aktivitas. 

Dalam hal ini membuat pilihan 

aktifitas. 

7) Kesadaran spesifik untuk 

menyukai aktivitas (spesivic 

conciused for or living the activity) 

yaitu memutuskan untuk menyukai 

suatu aktivitas atau obyek. Dlam 

hal ini indifidu akan menunjukkan 

sikap tertarik untuk berwirausaha. 

8) Merasa senang dengan aktivitas 

(enjoyment of the activity) yaitu 

individu merasa senang dengan 

segala hal yang berhubungan 

dengan aktivitas yang diminatinya. 

Lebih signifikanya adlah Merasa 

senang untuk berwirausaha. 

9) Aktivitas tersebut mempunyai arti 

atau penting bagi individu 

(personal importence or 

significance of the activity to the 

individual). Dalam hal ini 

indifidividu akan terlihat 

berkeinginan untuk berwirausaha. 

10) Adanya minat intrinsik dalam isi 

aktivitas (instrinsic interes in the 

content of the activity) yaitu emosi 

yang menyenangkan untuk 

berpusat pada aktivitas itu sendiri, 

sehingga memperlihatkan 

keberanian mengambil setiap 

resiko untuk merih sukses. 

3.3 Validitas Dan Reliabilitas 

Instrumen 

  Sebelum digunakan untuk 

mengukur instrument penelitian harus 

diujicobakan. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kesahihan (Validitas) dan 

Keandalan (reliabilitas) instrument 

penelitian tersebut. Instrumen penelitian 

yang baik harus memiliki 2 persyaratan 

yaitu valid dan reliabel. Instrumen 

dikatakan valid apabila instrument 

tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. 

Instrumen penelitian yang reliable 
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adalah instrument yang bila digunkan 

beberapa kali untuk mengukur obyek 

yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2008:173). 

3.3.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi 

sedangkan instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2006:168). 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:210) 

subjek uji coba penelitian adalah 10-40 

orang. Dalam penelitian ini, angket 

diujicobakan pada 10 mahasiswa  

program Manajemen. 

Untuk mencari validitas instrumen 

menggunakan rumus product moment 

menurut Sugiyono (2010:228)   

 

Keterangan :  

= Koefisien korelasi Product 

Moment 

= Jumlah Subjek 

= Jumlah Skor Item / Nilai Tiap 

Angket 

= Jumlah Skor Total / Nilai 

Total Angket 

Kriteria kevalidtan instrumen adalah 

sebagai berikut: 

Jika  r hitung < 0,3 Maka instrumen 

dinyatakan tidak valid 

Jika  r hitung > 0,3 maka instrumen 

dinyatakan valid 

(Sugiono,2008:228). 

3.3.2 Reliabilitas Instrumen 

 Menurut Saifuddin Azwar (2007:83) 

reliabilitas dinyatakan oleh koefisien 

reliabilitas yang angkanya berkisar 

antara 0 sampai dengan 1,00. Untuk 

menguji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini digunakan rumus 

AlphaCronbach, karena rumus Alpha 

Cronback dapat digunakan pada test-test 

atau angket-angket yang jawabannya 

berupa pilihan dan pilihannya tersebut 

dapat terdiri dari dua pilihan atau lebih 

(Ronny Kountur, 2006:158).  

Adapun rumusnya adalah sebagai beriku 

                     𝑟 t  

Keterangan :  

r12 = Koefisien reliabilitas 

k = Jumlah Butir 

S1 = Jumlah Variasi Butir 

St = Variasi Total 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 100) 

 

Dengan keriteria: 

Item dikatakan reliable bila : ɑ >  0.6  

Item dikatakan tidak reliable bila: ɑ< 0,6 

(Sugiono 2010:100)  
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3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data 

Menurut Suharsimi Arikunto 

(2005:100) metode atau tehnik 

pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Ada beberapa 

tehnik pengumpulan data, yaitu 

wawancara, angket, observasi dan studi 

dokumenter. Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah angket/kuesioner. 

Angket menurut Suharsimi Arikunto 

(2007:128) kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari 

reponden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ingin 

diketahui. Menurut Moh. Nazir 

(2005:203) kuesioner adalah daftar 

pertanyaan yang cukup terperinci dan 

lengkap.  

Dipandang dari cara menjawabnya, 

angket/kuesioner yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah angket langsung 

tertutup, karena telah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal 

memilih mana yang sesuai dengan 

dirinya.  

Dalam penelitian ini metode 

pengumpul data yang digunakan adalah 

angket minat wirausaha yang 

pengukurannya dengan menggunakan 

skala. Skala likert adalah sebuah skala 

untuk mengukur suatu sikap dimana 

responden dihadapkan pada suatu 

kenyataan dan dapat memilih salah satu 

diantara empat alternatif jawaban yaitu 

“sangat setuju, setuju, tidak setuju dan 

sangat tidak setuju.” 

Peneliti menggunakan model skala 

Likert, hal ini dikarenakan skala Likert 

dapat digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang dalam 

fenomena sosial (Sugiyono 2008:134). 

Dalam angket yang menggunakan skala 

likert responden diminta untuk 

menjawab suatu pernyataan dengan 

alternatif pilihan jawaban yang 

tergantung dari data penelitian yang 

diperlukan oleh peneliti. Masing-masing 

jawaban dikaitkan dengan nilai berupa 

angka. 

3.5 Populasi, Sample dan Tekhnik 

Pengambilan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2008:117). 

Populasi yang dimaksud disini adalah 

sasaran penelitian yang memiliki 

karakteristik tertentu yaitu sesuai dengan 
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jenis penelitian yang dilakukan. Populasi 

pada penelitian ini dipilih berdasrkan 

keseluruhan mahasiswa yaknin 355 

mahasiswa. 

3.5.2 Sampel 

Suharsimi Arikunto (2006:131) 

yang dimaksud dengan sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Dalam penelitian ini sampel 

diambil secara acak dari total populasi 

yakni sebagian dari total keseluruhan 

mahasiswa STIE Lampung  Timur. 

3.5.3 Teknik Pengambilan Sampel 

 Menurut pendapat Arikunto 

(2008 : 116) mengatakan “apabila 

subyeknya kurang dari 100, maka harus 

diambil semuanya, sedangkan jika 

jumlahnya besar atau lebih dari 100, 

maka dapat diambil 10% - 15% atau 

20% - 25%. Sehingga berdasarkan 

pendapat tersebut peneliti mengambi 

10% dari total populasi sebanyak 36 

sampel responden. 

3.6.  Teknik Analisis Data 

 3.6.1 Uji Hipotesis 

Dalam menganalisis data kuantitatif 

untuk menguji hipotesis peneliti 

menggunakan teknik analisis korelasi 

product moment. Teknik analisis ini 

digunakan untuk mengetahui besarnya 

korelasi efikasi diri dengan minat 

berwirausaha.  

Rumus dari analisis korelasi product 

moment dari Karl Pearson dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

= Koefisien korelasi Product 

Moment 

= Jumlah Subjek 

= variabel x 

= variabel y 

Sugiyono (2008 : 228) 

Dengan keriteria : 

Jika r hitung > r tabel maka Ha diterima 

Jika r hitung < r tabel maka Ha di tolak 

 

HASIL PENLITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya STIE 

Lampung Timur 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ( 

STIE )  Lampung Timur didirikan oleh  

Yayasan Bhima Sakti  Way jepaara 

dengan surat keputusan ketua badan 

pendiri yayasan bhima sakti  No. 

45/Kpts/KBP/YBS/IX/200 tanggal  25 

september 2000. 

a. Izin Operasional  

Izin Operasional  Penyelenggaraan 

STIE Lampung Timur  berdasarkan 
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keputusan menteri pendidikan 

nasional republik  Indonesia 

No.167/D/O/2001 tentang  pemberian 

izin  penyelenggaraan progam – 

progam  studi dan  pendidikan 

sekolah  tinggi   ilmu ekonomi  ( 

STIE ) Lampung Timur way jepara 

tertanggal 24 maret  2009 izin 

operasional penyelenggaraan  STIE 

Lampung Timur  progam studi 

manajemen  di perpanjang  melalui 

surat   No. 1569/D/T/KII/2009 

b. Studi Badan Hukum 

Yayasan  Bhima Sakti Way Jepara 

sebagai penyelenggaraan  STIE 

Lampung Timur adalah memiliki 

badan  hokum dengan akta  pendirian 

No.3 tanggal 9 september 1985 

Notaris : Marudin pasaribu, S.H. 

Tanjung karang – teluk  betung. 

Terdaftar  pada  kepaniteraan 

pengandilan metro No. 

62/1985/PNM. Tanggal 10  

september 1985. Saat ini, Yayasan 

bhima sakti telah terdaftar di 

dephumkam RI. 

c.  Status  Akreditasi Progam Studi 

Status Akreditasi progam studi STIE 

Lampung Timur adalah 

TERAKREDITASI 

d.  Pimpinan  2011 -2016 

Pimpinan STIE Lampung Timur  saat 

ini adalah : 

1. Ketua: Drs M. Taufiq, M.M  telah 

menjabat selama 2 periode. 

2. Pembantu Ketua I   : Drs   

Aliminuddin, SE, M.M. 

3. Pembantu Ketua II : Buchori 

SP.M.M. 

4. Pembantu Ketua III: Sugiono, SE. 

M.M. 

e. Jurusan 

S1 : Manajemen ( Gelar  Sarjana SE) 

S1 : Akuntansi ( Gelar SE ) 

f. Jurusan : Manajemen 

Ketua Jurusan  : Eka Pariyanti, 

SE,MM. 

g. Visi dan Misi STIE Lampung 

Timur 

 Visi 

 Terwujudnya Sekolah Tinggi  

Sebagai  Wahana Ilmu Pengetahuan 

dan Acuan Pengembangan 

Ekonomi. 

 

 Misi 

Menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas dan mampu 

menghasilkan  lulusan yang 

berkomentasi  serta memiliki  daya 

saing  dibidang ekonomi, 

Mewujudkan STIE Lampung Timur  

terakreditasi tinggi  meningkatkan 
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suasana akademik yang menunjang  

kegiatan  Tri Dharma Perguruan 

tinggi untuk  mengembangkan  ilmu 

pengetahuan  di bidang ekonomi. 

h. Fasilitas, Kondisi Mahasiswa 

dan Karyawan. 

 Fasilitas   yang ada di  STIE 

Lampung Timur  terdiri  dari 

fasilitas  belajar mengajar  

seperti ruang kelas dengan 

kelengkapannya yang sangat 

memadai. 

 Mahasiswa  di berikan banyak 

kemudahan seperti biaya yang 

terjangkau,  di fasilitasi  dengan  

dosen – dosen yang  berkualitas  

dan sebagainya. 

 Karyawan STIE  Lampung 

Timur  merupakan  karyawan  

pilihan, dengan kualitas  yang 

cukup baik dan ramah  dalam  

melayani dosen maupun 

mahasiswa. 

 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Hasil Uji Validitas dan 

Reliabilitas   

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas  

Untuk menguji instrumen dalam 

kuisioner peneliti melakukan uji 

validitas terhadap 10 responden dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel. 3 Hasil Analisis Uji validitas 

item Efikasi Diri 

No 

Item 
r hitung 

standard 

kevalidan 
keteangan 

1 0.551 0.3 Valid 

2 0.937 0.3 Valid 

3 0.751 0.3 Valid 

4 0.411 0.3 Valid 

5 0.937 0.3 Valid 

6 0.419 0.3 Valid 

7 0.618 0.3 Valid 

8 0.937 0.3 Valid 

9 0.401 0.3 Valid 

10 0.599 0.3 Valid 

(sumber: spss 16.0 data diolah pada 

februari 2017) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui bahawa seluruh item efikasi 

diri yang diajukan  dapat diaktakan 

valid. 

Tabel 4 Hasil Analisis Uji Validitas item 

Minat Berwirausaha Responden  

No Item r hitung 
standard 

kevalidan 
keteangan 

1 0.533 0.3 Valid 

2 0.459 0.3 Valid 

3 0.856 0.3 Valid 

4 0.547 0.3 Valid 

5 0.856 0.3 Valid 

6 0.567 0.3 Valid 

7 0.856 0.3 Valid 

8 0.472 0.3 Valid 

9 0.435 0.3 Valid 

10 0.480 0.3 Valid 

 (sumber: spss 16.0 data diolah pada 

februari 2017) 

4.2.1.2. Hasil Uji Reliabilitas 
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Uji reliabilitas instrumen pada 

penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS, program 

keandalan Alpha Cronbach. Kriteria 

pengujian instrumen dikatakan reliabel 

apabila r hitung lebih besar dari r tabel 

pada taraf signifikasi 5%. dalam katagori 

tinggi. Dengan demikian, instrumen 

tersebut dapat dikatakan andal dan baik, 

sehingga layak digunakan sebagai 

instrumen. 

Tabel 8 Hasil Analisis Uji 

Reliabilitas Variabel Efikasi Diri 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.752 11 

(Sumber: spss 16.0)  

Tabel 6. Hasil reliabiltas item variabel 

minat berwirausaha 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.721 11 

(sumber : spss 16.0) 

Dengan keriteria: 

Item dikatakan reliable bila   : ɑ >  

0.6  

Item dikatakan tidak reliable bila  : ɑ  

< 0,6 

(Sugiono 2010:100)  

Berdasarkan 2 tabel dan keriteria 

diatas dapat disimpulkan bahwa item 

Efikasi Diri (ɑ = 0.752) dan item Minat 

Berwiausah (ɑ = 0.721) yang diajukan 

peneliti memiliki tingkat reliabilitas 

yang tinggi, dan dapat dikatakan 

Reliabel. 

4.3. Hasil Analisis Data 

4.3.1 Analisis Korelasi product 

Moment 

Korelasi product moment adalah 

teknik korelasi yang digunakan untuk 

mencari hubungan dan membuktikan 

hiptesis hubungan dua variabel bila data 

variabel berbentuk interval atau ratio. 

Data yag diperoleh melalui penelitian 

lapangan dianalisis menggunakan 

analisis kuantitaif korelasi product 

moment  melalui Program SPSS 16.0 

untuk mengetahui dan menganalisis sera 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

tentang hubungan efikasi diri (x) dengan 

minat berwirausah (y). 

Tabel 7 Hasil Analisis korelasi Product 

Moment 

Correlations 

  

Efikasi_di
ri 

Minat_b

erwiraus
aha 

Efikasi_diri Pearson 
Correlation 

1 .972** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 36 36 

Minat_berwirausa

ha 

Pearson 

Correlation 
.972** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 36 36 

**. Correlation is significant at the 0.01 level 

(2-tailed). 

 

(sumber : spss 16.0)  

Dari perhitungan diatas didapat 

harga r hitung sebesar 0.975. harga r 

tabel dngan n = 36, pada taraf kesalahan 

5% = 0.329.  Karena nilai r hitung lebih 

besar dari r tabel, baik pada kesalahan  

5% (0.975 > 0.329), maka dapat 

disimpulkan Ha diterima yang artinya 
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ada hubungan yang positif antara efikasi 

diri dengan minat berwirausaha 

mahasiswa STIE Lampung Timur.  

 Dengan keriteria korelasi menurut 

Arikunto (2006 :100) : 

Antara 0,800 sampai 1,00 = sangat 

tinggi 

Antara 0,600 sampai 0,799 = tinggi 

Antara 0,400 sampai 0,599 = cukup 

tinggi 

Antara 0,200 sampai 0,399 = rendah 

Antara 0,00 sampai 0,199 = sangat 

rendah 

 Berdasarkan data diatas maka hasil 

korelasi antara efikasi diri dan minat 

berwirausaha sebesar 0.972 memiliki 

hubungan yang dikategorikan sangat 

tinggi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah didikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya mengenai 

Hubungan Efikasi Diri dengan Minat 

Berwirausaha Mahasiswa (STIE 

Lampung Timur) maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa:  

Terdapat hubungan antara 

Efikasi Diri Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa (Studi Kasus 

STIE Lampung Timur). Hal ini dapat 

dibuktikan dari r hitung setelah dihitung 

diperoleh sebesar 0.972, ternyata lebih 

besar dari r tabel baik pada taraf 

signifikasi 5% yakni 0.972 > 0.329  

Hal ini menunjukkan bahwa ada 

korelasi yang relatif sangat tinggi antara 

Efikasi Diri dengan Minat Berwirausaha 

Mahasiswa (Studi kasus STIE Lampung 

Timur) sebesar 97,2% yang artinya 

semakin tinggi tingkat efikasi diri 

mahasiswa maka akan semakin tinggi 

pula minat berwirausaha mahasiswa.  

5.2. Saran 

Setelah dilakukan penelitian dan 

pembahasan terhadap hubungan efikasi 

diri dengan minat bewirausaa 

mahasisiwa (studi kasus STIE Lampung 

Timur), untuk meningkatkan minat 

bewirausaha penulis memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat 

menjadi bahan pertimbanagan bagi STIE 

Lampung Timur maupun bagi pengguna 

skripsi ini. 

1. Bagi STIE Lampung Timur 

Penulis menyarankan agar STIE 

Lampung Timur mampu 

meningkatkan taraf efikasi diri 

mahasiswa agar dapat 

meningkatkan minat mahasiswa 

terhadap  berwirausaha, dengan 

harapan STIE Lampung Timur 

mampu mencetak banayak 

wirausahawan muda yang dapat 



34 I Jurnal DINAMIKA Vol. 3 No. 1 – Juni 2017   ISSN:2460-3643 
 

menngkatkan roda perekonomian 

baik secara mikro maupun makro. 

2. Bagi Penliti Lain 

Penulis menyarankan untuk 

melakukan penelitian terhadap 

hubungan serta pengaruh 

lainterhdap minat berwirausaha 

yang diharapkan dapat membantu 

pihak STIE dalam mecetak 

generasi wirausaha muda. 

3. Bagi Pemerintah 

Diharpkan pemerintah mampu 

menciptakan kurikulum baru 

tentang efikasi diri secara 

mendalam, agar dapat 

meningkatkan minat berwirasuaha 

mahasiswa, dengan harapan lebih 

banyak lagi wirausahawan – 

wirausahawan yang mampu 

meningkatkan roda perekonomian 

Indonesia. 
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