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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-efficacy, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. 

Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik 

Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta 

angkatan 2015/2016 yang terdiri dari tiga kelas dengan jumlah sampel 

sebanyak 73 mahasiswa. 

1. Analisis Deskriptif 

Deskripsi kategori variabel menggambarkan tanggapan responden 

mengenai pengaruh self-efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan 

perguruan tinggi terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. Data hasil penelitian kemudian 

dikategorikan ke dalam lima kelompok yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, 

rendah, dan sangat rendah. Pengkategorian tersebut didasarkan pada nilai 

rerata dan simpangan baku pada masing-masing variabel penelitian. Hasil 

kategorisasi tersebut disajikan berikut ini: 

a. Minat Berwirausaha 

Variabel minat berwirausaha diukur dengan menggunakan 

angket yang terdiri dari 14 butir pernyataan yang diberikan kepada 73 

mahasiswa. Penilaian ini menggunakan model skala likert dengan empat 
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alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 56 dari skor 

tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 x 14) = 56 dan skor terendah 

adalah sebesar 14 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 14) = 14. 

Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 

Statistics 22.0 for Windows diperoleh mean sebesar 32,0548; median 

sebesar 32,00; mode sebesar 32,00; standar deviasi sebesar 8,12945; 

minimal sebesar 17,00; dan maksimal sebesar 48,00. 

Penentuan jumlah kelas interval digunakan rumus yaitu jumlah 

kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau responden. 

Dari perhitungan diketahui bahwa n = 73 sehingga diperoleh banyak 

kelas 1 + 3.3 log 73 = 7,1 dibulatkan menjadi 7 kelas interval. Rentang 

data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai minimal, sehingga 

diperoleh rentang data sebesar 48–17 = 31. Sedangkan panjang kelas 

(rentang)/K = (31)/7 = 4,4. Distribusi frekuensi variabel minat 

berwirausaha disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 10 Distribusi Frekuensi Variabel Minat Berwirausaha 

No. Interval F % 

1 44,0-48,4 4 5,5% 

2 39,5-43,9 11 15,1% 

3 35,0-39,4 20 27,4% 

4 30,5-34,9 8 11,0% 

5 26,0-30,4 12 16,4% 

6 21,5-25,9 8 11,0% 

7 17,0-21,4 10 13,7% 

Jumlah 73 100,0% 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel minat berwirausaha di 

atas dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 2 Distribusi Frekuensi Minat Berwirausaha 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa 

mayoritas data frekuensi variabel minat berwirausaha terletak pada 

interval 35,0-39,4 sebanyak 20 mahasiswa (27,4%) dan paling sedikit 

terletak pada interval 44,0-48,4 sebanyak 4 mahasiswa (5,5%). 

Penentuan kecenderungan variabel minat berwirausaha, 

menggunakan nilai mean ideal dan standar deviasi ideal. Berdasarkan 

acuan norma di atas, mean ideal variabel minat berwirausaha adalah 

35,00; dan standar deviasi ideal adalah 7,00. Berdasarkan minat 

berwirausaha skor ideal tersebut dapat dikategorikan menjadi lima 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 11 Distribusi Kategorisasi Variabel Minat Berwirausaha 

No Kategori  
Interval  Frekuensi 

F  % 

1. Sangat tinggi X>45,50 3 4,1 

2. Tinggi 38,50<X≤45,50 17 23,3 

3. Sedang 31,50<X≤38,50 21 28,8 

4. Rendah 24,50<X≤31,50 16 21,9 

5. Sangat rendah X≤24,50 16 21,9 

Total 73 100 

Sumber: Data Primer 2019 
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Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan gambar 

seperti berikut: 

 
Gambar 3 Kategorisasi Minat Berwirausaha 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa 

responden dengan minat berwirausaha pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 3 mahasiswa (4,1%), responden dengan minat berwirausaha 

pada kategori tinggi sebanyak 17 mahasiswa (23,3%), responden dengan 

minat berwirausaha pada kategori sedang sebanyak 21 mahasiswa 

(28,8%), responden dengan minat berwirausaha pada kategori rendah dan 

sangat rendah masing-masing sebanyak 16 mahasiswa (21,9%). Dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden dengan minat berwirausaha 

berada pada kategori tinggi (27,4%). 

b. Self-Efficacy 

Variabel self-efficacy diukur dengan menggunakan angket yang 

terdiri dari 15 butir pernyataan yang diberikan kepada 73 mahasiswa. 

Penilaian ini menggunakan model skala likert dengan empat alternatif 
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jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 60 dari skor tertinggi 

yang mungkin dicapai sebesar (4 x 15) = 60 dan skor terendah adalah 

sebesar 15 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 15) = 15. Dari 

skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS Statistics 

22.0 for Windows diperoleh mean sebesar 33,6301; median sebesar 34,00; 

mode sebesar 43,00; standar deviasi sebesar 7,40480; minimal sebesar 

19,00; dan maksimal sebesar 48,00. 

Penentuan jumlah kelas interval menggunakan rumus yaitu 

jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau 

responden. Dari perhitungan diketahui bahwa n = 73 sehingga diperoleh 

banyak kelas 1 + 3.3 log 73 = 7,1 dibulatkan menjadi 7 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai minimal, 

sehingga diperoleh rentang data sebesar 48-19 = 29. Sedangkan panjang 

kelas (rentang)/K = (29)/7 = 4,14 dibulatkan menjadi 4,1. Distribusi 

frekuensi variabel self-efficacy disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Self-Efficacy 

No. Interval F % 

1 44,2-48,3 5 6,8% 

2 40,0-44,1 11 15,1% 

3 35,8-39,9 18 24,7% 

4 31,6-35,7 8 11,0% 

5 27,4-31,5 9 12,3% 

6 23,2-27,3 15 20,5% 

7 19,0-23,1 7 9,6% 

Jumlah 73 100,0% 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel self-efficacy di atas 

dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4 Distribusi Frekuensi Self-efficacy 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa 

mayoritas data frekuensi variabel self-efficacy terletak pada interval 35,8-

39,9 sebanyak 18 mahasiswa (24,7%) dan paling sedikit terletak pada 

interval 44,2-48,3 sebanyak 5 mahasiswa (6,8%). 

Penentuan kecenderungan variabel self-efficacy, menggunakan 

nilai mean ideal dan standar deviasi ideal. Berdasarkan acuan norma di 

atas, mean ideal variabel self-efficacy adalah 37,50; dan standar deviasi 

ideal adalah 7,50. Berdasarkan self-efficacy skor ideal tersebut dapat 

dikategorikan menjadi lima kategori sebagai berikut: 

Tabel 13. Distribusi Kategorisasi Variabel Self-Efficacy 

No Kategori  
Interval  Frekuensi 

F  % 

1. Sangat tinggi X > 48,75 0 0,0 

2. Tinggi 41,25 < X ≤ 48,75 11 15,1 

3. Sedang 33,75 < X ≤ 41,25 28 38,4 

4. Rendah 26,25 < X ≤ 33,75 17 23,3 

5. Sangat rendah X ≤ 26,25 17 23,3 

Total  73 100,0 

Sumber: Data Primer 2019 
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Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan gambar 

seperti berikut: 

 
Gambar 5 Kategorisasi Self-efficacy 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa 

mahasiswa dengan self-efficacy dalam kategori sangat tinggi sebanyak 0 

mahasiswa (0,0%), mahasiswa dengan self-efficacy dalam kategori tinggi 

sebanyak 11 mahasiswa (15,1%), mahasiswa dengan self-efficacy dalam 

kategori sedang sebanyak 28 mahasiswa (38,4%), mahasiswa dengan self-

efficacy dalam kategori rendah sebanyak 17 mahasiswa (23,3%), dan 

mahasiswa dengan self-efficacy dalam kategori sangat rendah sebanyak 

17 mahasiswa (23,3%). Dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa 

dengan self-efficacy dalam kategori sedang (38,4%). 

c. Lingkungan Keluarga 

Variabel lingkungan keluarga diukur dengan menggunakan 

angket yang terdiri dari 15 butir pernyataan yang diberikan kepada 73 

mahasiswa. Penilaian ini menggunakan model skala likert dengan empat 

alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 60 dari skor 
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tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 x 15) = 60 dan skor terendah 

adalah sebesar 15 dari skor terendah yang mungkin dicapai (1 x 15) = 15. 

Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS 

Statistics 22.0 for Windows diperoleh mean sebesar 34,3973; median 

sebesar 35,00; mode sebesar 43,00; standar deviasi sebesar 8,24914; 

minimal sebesar 19,00; dan maksimal sebesar 47,00. 

Penentuan jumlah kelas interval menggunakan rumus yaitu 

jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau 

responden. Dari perhitungan diketahui bahwa n = 73 sehingga diperoleh 

banyak kelas 1 + 3.3 log 73 = 7,1 dibulatkan menjadi 7 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai minimal, 

sehingga diperoleh rentang data sebesar 47-19 = 28. Sedangkan panjang 

kelas (rentang)/K = (28)/7 = 4,0.  

Distribusi frekuensi variabel lingkungan keluarga disajikan pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Keluarga 

No. Interval F % 

1 43,6-47,6 9 12,3% 

2 39,5-43,5 20 27,4% 

3 35,4-39,4 7 9,6% 

4 31,3-35,3 9 12,3% 

5 27,2-31,2 9 12,3% 

6 23,1-27,1 8 11,0% 

7 19,0-23,0 11 15,1% 

Jumlah 73 100,0% 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel lingkungan keluarga di 

atas dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 6 Distribusi Frekuensi Lingkungan Keluarga 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa 

mayoritas data frekuensi variabel lingkungan keluarga terletak pada 

interval 39,5-43,5 sebanyak 20 mahasiswa (27,4%) dan paling sedikit 

terletak pada interval 27,2-31,2; 31,3-35,3; dan 43,6-47,6 sebanyak 9 

mahasiswa (12,3%). 

Penentuan kecenderungan variabel lingkungan keluarga, 

menggunakan nilai mean ideal dan standar deviasi ideal. Berdasarkan 

acuan norma di atas, mean ideal variabel lingkungan keluarga adalah 

37,5; dan standar deviasi ideal adalah 7,5. Berdasarkan lingkungan 

keluarga skor ideal tersebut dapat dikategorikan menjadi lima kategori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



58 

 

Tabel 15 Distribusi Kategorisasi Variabel Lingkungan Keluarga 

No Kategori  
Interval  Frekuensi 

F  % 

1. Sangat tinggi X > 48,75 0 0,0 

2. Tinggi 41,25 < X ≤ 48,75 22 30,1 

3. Sedang 33,75 < X ≤ 41,25 17 23,3 

4. Rendah 26,25 < X ≤ 33,75 17 23,3 

5. Sangat rendah X ≤ 26,25 17 23,3 

Total  73 100 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan gambar 

seperti berikut: 

 
Gambar 7 Kategorisasi Lingkungan Keluarga 

 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa 

responden yang memberikan tanggapan variabel lingkungan keluarga 

pada kategori sangat tinggi sebanyak 0 mahasiswa (0,0%), responden 

yang memberikan tanggapan variabel lingkungan keluarga pada kategori 

tinggi sebanyak 22 mahasiswa (30,1%), responden yang memberikan 

tanggapan lingkungan keluarga pada kategori sedang sebanyak 17 

mahasiswa (23,3%), responden yang memberikan tanggapan variabel 

lingkungan keluarga pada kategori rendah sebanyak 17 mahasiswa 
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(23,3%), dan responden yang memberikan tanggapan variabel lingkungan 

keluarga pada kategori sangat rendah sebanyak 17 mahasiswa (23,3%). 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan 

variabel lingkungan keluarga pada kategori tinggi (30,1%). 

d. Lingkungan Perguruan Tinggi 

Variabel lingkungan perguruan tinggi diukur dengan 

menggunakan angket yang terdiri dari 15 butir pernyataan yang diberikan 

kepada 73 mahasiswa. Penilaian ini menggunakan model skala likert 

dengan empat alternatif jawaban, dimana diperoleh skor tertinggi adalah 

44 dari skor tertinggi yang mungkin dicapai sebesar (4 x 15) = 60 dan 

skor terendah adalah sebesar 15 dari skor terendah yang mungkin dicapai 

(1 x 15) = 15. Dari skor tersebut kemudian dianalisis dengan 

menggunakan SPSS Statistics 22.0 for Windows diperoleh mean sebesar 

34,0137; median sebesar 33,00; mode sebesar 31,00; standar deviasi 

sebesar 8,09405; minimal sebesar 19,00; dan maksimal sebesar 50,00. 

Penentuan jumlah kelas interval menggunakan rumus yaitu 

jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dimana n adalah jumlah sampel atau 

responden. Dari perhitungan diketahui bahwa n = 73 sehingga diperoleh 

banyak kelas 1 + 3.3 log 73 = 7,1 dibulatkan menjadi 7 kelas interval. 

Rentang data dihitung dengan rumus nilai maksimal – nilai minimal, 

sehingga diperoleh rentang data sebesar 50-19 = 31. Sedangkan panjang 

kelas (rentang)/K = (31)/7 = 4,43 dibulatkan menjadi 4,4. Distribusi 
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frekuensi variabel lingkungan perguruan tinggi disajikan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Lingkungan Perguruan 

Tinggi 

No. Interval F % 

1 46,0-50,4 7 9,6% 

2 41,5-45,9 8 11,0% 

3 37,0-41,4 17 23,3% 

4 32,5-36,9 7 9,6% 

5 28,0-32,4 17 23,3% 

6 23,5-27,9 7 9,6% 

7 19,0-23,4 10 13,7% 

Jumlah 73 100,0% 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan distribusi frekuensi variabel lingkungan perguruan 

tinggi di atas dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 

 
Gambar 8 Distribusi Frekuensi Lingkungan Perguruan Tinggi 

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa 

mayoritas data frekuensi variabel lingkungan perguruan tinggi terletak 

pada interval 28,0-32,4 dan 37,0-41,4 masing-masing sebanyak 17 
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mahasiswa (23,3%) dan paling sedikit terletak pada interval 23,5-27,9; 

32,5-36,9; dan 46,0-50,4 masing-masing sebanyak 7 mahasiswa (9,6%). 

Penentuan kecenderungan variabel lingkungan perguruan tinggi, 

menggunakan nilai mean ideal dan standar deviasi ideal. Berdasarkan 

acuan norma di atas, mean ideal variabel lingkungan perguruan tinggi 

adalah 37,5; dan standar deviasi ideal adalah 7,5. Berdasarkan lingkungan 

perguruan tinggi skor ideal tersebut dapat dikategorikan menjadi lima 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 17 Distribusi Kategorisasi Variabel Lingkungan Perguruan 

Tinggi 

No Kategori  
Interval  Frekuensi 

F  % 

1. Sangat tinggi X > 48,75 2 2,7 

2. Tinggi 41,25 < X ≤ 48,75 13 17,8 

3. Sedang 33,75 < X ≤ 41,25 21 28,8 

4. Rendah 26,25 < X ≤ 33,75 21 28,8 

5. Sangat rendah X ≤ 26,25 16 21,9 

Total 73 100,0 

Sumber: Data Primer 2019 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat digambarkan gambar 

seperti berikut: 

2

13

2121

16

Lingkungan Perguruan Tinggi

Sangat tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat rendah

 
Gambar 9 Kategorisasi Lingkungan Perguruan Tinggi 
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Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa 

responden yang memberikan tanggapan variabel lingkungan perguruan 

tinggi pada kategori sangat tinggi sebanyak 2 mahasiswa (2,7%), 

responden yang memberikan tanggapan variabel lingkungan perguruan 

tinggi pada kategori tinggi sebanyak 13 mahasiswa (17,8%), responden 

yang memberikan tanggapan lingkungan perguruan tinggi pada kategori 

sedang dan rendah masing-masing sebanyak 21 mahasiswa (28,8%), dan 

responden yang memberikan tanggapan variabel lingkungan perguruan 

tinggi pada kategori sangat rendah sebanyak 16 mahasiswa (21,9%). 

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan 

variabel lingkungan perguruan tinggi pada kategori sedang (28,8%). 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian bertujuan untuk membuktikan 

pengaruh self-efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan, FT UNY. Analisis data yang dilakukan untuk pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Di bawah ini akan 

dibahas hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 22.00 for windows. Rangkuman hasil analisis regresi berganda 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 18 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi (b) 

t-hitung Sig. Kesimpulan 

Self-Efficacy 0,435 4,394 0,000 Signifikan 

Lingkungan 

Keluarga 
0,236 2,631 0,010 

Signifikan 

Lingkungan 

Perguruan Tinggi 
0,331 3,552 0,001 

Signifikan 

Konstanta = -1,349 

R2 = 0,516 

F hitung = 24,558 

Sig.  = 0,000 

Sumber: Data Primer 2019 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi berganda 

sebagai berikut: 

Y  = -0,972 + 0,418X1 + 0,203X2 + 0,353X3 + e 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar -0,972 dapat diartikan apabila variabel self-efficacy, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi dianggap nol, maka 

minat berwirausaha akan sebesar -0,972.  

2) Nilai koefisien beta pada self-efficacy sebesar 0,418 artinya setiap 

perubahan variabel self-efficacy (X1) sebesar satu satuan, maka akan 

mengakibatkan perubahan minat berwirausaha sebesar 0,418 satuan, 

dengan asumsi-asumsi yang lain adalah tetap. Peningkatan satu satuan pada 

variabel self-efficacy akan menaikan minat berwirausaha sebesar 0,418 

satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel self-efficacy sebesar 

0,418 akan menurunkan minat berwirausaha sebesar 0,418 satuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy, maka semakin tinggi juga 

minat berwirausaha. 
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3) Nilai koefisien beta pada lingkungan keluarga sebesar 0,203 artinya setiap 

perubahan variabel lingkungan keluarga (X2) sebesar satu satuan, maka 

akan mengakibatkan perubahan minat berwirausaha sebesar 0,203 satuan, 

dengan asumsi-asumsi yang lain adalah tetap. Peningkatan satu satuan pada 

variabel lingkungan keluarga akan menaikan minat berwirausaha sebesar 

0,203 satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel lingkungan 

keluarga sebesar 0,203 akan menurunkan minat berwirausaha sebesar 0,203 

satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi lingkungan keluarga, 

maka semakin tinggi juga minat berwirausaha. 

4) Nilai koefisien beta pada lingkungan perguruan tinggi sebesar 0,353 artinya 

setiap perubahan variabel lingkungan perguruan tinggi (X3) sebesar satu 

satuan, maka akan mengakibatkan perubahan minat berwirausaha sebesar 

0,353 satuan, dengan asumsi-asumsi yang lain adalah tetap. Peningkatan 

satu satuan pada variabel lingkungan perguruan tinggi akan menaikan minat 

berwirausaha sebesar 0,353 satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada 

variabel lingkungan perguruan tinggi sebesar 0,353 akan menurunkan 

minat berwirausaha sebesar 0,353 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi lingkungan perguruan tinggi, maka semakin tinggi juga 

minat berwirausaha. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima atau ditolak maka akan dilakukan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji t dan uji F. Hasil pengujian hipotesis dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Uji t (secara parsial) 

Uji t merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara 

individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas menjelaskan variasi variabel terikat. Apabila nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. Penjelasan hasil uji t untuk masing-masing variabel 

bebas adalah sebagai berikut: 

1) Self-efficacy 

Hasil statistik uji t untuk variabel self-efficacy diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,125 dan t tabel 1,993 (df=72) dengan tingkat signifikansi 

0,000, karena t hitung > t tabel (4,125>1,993), signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,000<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 

0,418; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh 

positif self-efficacy terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY” terbukti. 

2) Lingkungan Keluarga 

Hasil statistik uji t untuk variabel lingkungan keluarga diperoleh 

nilai t hitung sebesar 2,163 dan t tabel 1,993 (df=72) dengan tingkat 

signifikansi 0,034; karena t hitung > t tabel (2,163>1,993), signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 (0,034<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai 

positif sebesar 0,203; maka hipotesis yang menyatakan bahwa “Terdapat 
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pengaruh positif pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT 

UNY” terbukti. 

3) Lingkungan Perguruan Tinggi 

Hasil statistik uji t untuk variabel lingkungan perguruan tinggi 

diperoleh nilai t hitung sebesar 3,588 dan t tabel 1,993 (df=72) dengan 

tingkat signifikansi 0,001; karena t hitung > t tabel (3,552>1,993), 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001<0,05), dan koefisien regresi 

mempunyai nilai positif sebesar 0,353; maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa “Terdapat pengaruh positif lingkungan perguruan tinggi terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan, FT UNY” terbukti. 

b. Uji F 

Analisis regresi berganda dengan menggunakan uji F (Fisher) 

digunakan untuk menguji signifikansi model regresi, yaitu untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh self-efficacy, lingkungan keluarga, 

dan lingkungan perguruan tinggi secara bersama-sama terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT 

UNY. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (sig<0,05), maka 

model regresi signifikan secara statistik. Analisis regresi dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS for Windows versi 22.00.  

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 24,558 dan F 

tabel sebesar 2,69 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh  karena F hitung> 
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F tabel (23,232>2,74) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05), dengan demikian penelitian ini mampu membuktikan 

pengaruh secara bersama-sama self-efficacy, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan perguruan tinggi terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya 

koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar 

koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil uji R2 pada penelitian ini diperoleh nilai sebesar 0,483. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat berwirausaha dipengaruhi oleh variabel self-

efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi sebesar 

48,3%, sedangkan sisanya sebesar 51,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini.  

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-efficacy, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. 
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1. Pengaruh Self-Efficacy terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif self-

efficacy terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan, FT UNY. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung > t tabel 

(4,125>1,993), signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), dan koefisien 

regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,418. Dengan demikian penelitian 

ini berhasil membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

“Terdapat pengaruh positif self-efficacy terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY”. 

Faktor pertama yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah self-

efficacy. Efikasi diri, menurut Bandura (1997), self-efficacy sebagai 

kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Self-efficacy mempersepsikan kemampuan yang dimiliki 

seseorang. Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki inilah yang 

mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, termasuk 

mendorong minat mahasiswa untuk berwirausaha. Semakin tinggi self-

efficacy seseorang maka semakin tinggi juga minatnya untuk berwirausaha. 

Di sisi lain banyak peneliti yang mempercayai bahwa self-efficacy terkait 

erat dengan pengembangan karir. Betz & Hacket mengatakan bahwa efikasi 

diri akan karir seseorang adalah domain yang menggambarkan pendapat 

pribadi seseorang dalam hubungannya dengan proses pemilihan dan 

penyesuaian karir, termasuk pilihan untuk berwirausaha (Indarti & Rostiani, 

2008:7). 
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Self-efficacy akan karir seseorang dapat menjadi faktor penting dalam 

penentuan apakah minat berwirausaha seseorang sudah terbentuk pada 

tahapan awal seseorang memulai karirnya. Sebelum suatu karir dijalani, 

maka diwali terlebih dahulu dengan munculnya minat terhadap karir 

tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Brown & Brooks bahwa proses 

memilih karir diawali dengan minat terhadap karir (Aprilianty, 2012:315). 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi self-efficacy 

seseorang (sebagai wirausaha) maka semakin tinggi pula minatnya untuk 

berwirausaha. Salah satu karakteristik wirausahawan adalah memiliki ciri-

ciri percaya diri, dengan watak memiliki keyakinan termasuk self-efficacy. 

Semakin tinggi self-efficacy maka semakin tinggi pula keyakinannya akan 

keberhasilannya kelak bila menjadi wirausahawan, sehingga semakin tinggi 

juga minatnya terhadap cita-citanya menjadi wirausaha suatu saat nanti, 

yang sudah dirintis sejak masih kecil. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Marini (2014), tentang pengaruh self-efficacy, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha siswa SMK Kelas XII 

Kompetensi Keahlian Jasa Boga Se Kota Yogyakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan self-efficacy 

terhadap minat berwirausaha. 

2. Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan 
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Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

thitung>ttabel (2,163>1,993), signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,034<0,05), 

dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,203. Dengan 

demikian penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif pengaruh lingkungan 

keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil 

dan Perencanaan, FT UNY”. 

Faktor kedua yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah 

lingkungan keluarga. Hantoro (2005), mengatakan bahwa lingkungan 

keluarga mempunyai andil yang sangat besar dalam mempersiapkan anak-

anak menjadi seorang wirausahawan di masa yang akan datang. Keluargalah 

yang mula-mula bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, sehingga 

keluarga dapat dikatakan sebagai peletak dasar bagi pola perilaku serta 

perkembangan pribadi anak. Lingkungan keluarga dapat menjadi lingkungan 

yang kondusif untuk melatih dan mengasah karakter kewirausahaan, yang 

dapat menjadi bekal pada anak untuk mulai mengarahkan minatnya kelak 

kemudian hari. Peran keluarga juga sangat penting dalam menumbuhkan 

minat berwirausaha bagi anak termasuk mahasiswa yang sudah mulai 

berpikir atau memilih karir tertentu sebagai cita-citanya. 

Keluarga merupakan peletak dasar pola tingkah laku, karakter, 

inteligensia, bakat dan minat, sehingga potensi yang dimiliki anak dapat 

berkembang secara optimal. Melalui keluarga, pola pikir, dan minat 

berwirausaha dapat dikembangkan sejak anak masih kecil. Minat 
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berwirausaha tersebut dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan keluarga 

yang baik, lingkungan keluarga yang kondusif bagi tumbuh dan 

berkembangnya minat berwirausaha bagi anak.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Aprilianty, tahun 2012 yang berjudul pengaruh kepribadian wirausaha, 

pengetahuan kewirausahaan, dan lingkungan, terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa SMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan keluarga 

memberi pengaruh yang berarti terhadap minat berwirausaha (22%). 

3. Pengaruh Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif 

lingkungan perguruan tinggi terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai t hitung > t tabel (3,552>1,993), signifikansi lebih kecil dari 

0,05 (0,001<0,05), dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 

0,353. Dengan demikian penelitian ini berhasil hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa “Terdapat pengaruh positif lingkungan perguruan tinggi 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Teknik Sipil dan 

Perencanaan, FT UNY”. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah 

lingkungan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan atau sekolah, mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter wirausaha dari 

mahasiswa yang merupakan generasi muda bangsa. Adi (2011), 

menyampaikan bahwa pendidikan (perguruan tinggi) menjadi salah satu 



72 

 

institusi yang mempunyai peranan penting dalam upaya melahirkan 

wirausaha yang tangguh. Perguruan tinggi diharapkan dapat 

mentransformasi karakteristik wirausaha kepada mahasiswanya. Terlebih di 

perguruan tinggi, yang mempunyai tujuan utama yaitu menghasilkan 

tamatan yang siap memasuki lapangan kerja, baik secara mandiri maupun 

bekerja pada orang lain.  

Jiwa wirausaha juga diyakini dapat merubah orientasi pola pikir 

mahasiswa dari menjadi karyawan beralih menjadi mencari karyawan. Ikon 

perguruan tinggi adalah tempat mencari ilmu dilanjutkan mencari pekerjaan, 

berubah menjadi perguruan tinggi tempat mencari ilmu lalu diaplikasikan di 

lapangan atau kehidupan dengan membuka lapangan kerja. Hal ini dapat 

terjadi karena pada mahasiswa yang memiliki jiwa wirausaha, maka 

mahasiswa tersebut mempunyai bekal pula untuk mulai mengarahkan cita-

citanya menjadi wirausaha sebagai pekerjaannya kelak setelah selesai 

sekolahnya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Marini (2014), melakukan penelitian tentang pengaruh self-efficacy, 

lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK Kelas XII Kompetensi Keahlian Jasa Boga Se Kota Yogyakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan lingkungan sekolah terhadap minat berwirausaha. 
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4. Pengaruh Self-Efficacy, Lingkungan Keluarga, dan Lingkungan 

Perguruan Tinggi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY 

 

Dari hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 24,558 dan F 

tabel sebesar 2,69 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh  karena F hitung> 

F tabel (23,232>2,74) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05), dengan demikian penelitian ini mampu membuktikan 

pengaruh secara bersama-sama self-efficacy, lingkungan keluarga, dan 

lingkungan perguruan tinggi terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, FT UNY. 

Menurut Wahyuni (2015), minat berwirausaha merupakan kesediaan 

untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai kemajuan usahanya, 

kesediaan untuk menanggung macam-macam risiko berkaitan dengan 

tindakan berusaha yang dilakukannya, bersedia menempuh jalur atau cara 

baru, kesediaan untuk hidup hemat, kesediaan belajar dari kegagalan yang 

dialami. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha antara 

lain self efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan perguruan tinggi. Self 

efficacy mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, 

termasuk mendorong minat siswa untuk berwirausaha. Faktor kedua yang 

mempengaruhi minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga. Lingkungan 

keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk melatih dan 

mengasah karakter kewirausahaan, yang dapat menjadi bekal pada anak 

untuk mulai mengarahkan minatnya kelak kemudian hari. Faktor ketiga 

adalah lingkungan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan, mempunyai 
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peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter wirausaha dari 

peserta didik yang merupakan generasi muda bangsa.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Marini (2014), melakukan penelitian tentang “Pengaruh Self-Efficacy, 

Lingkungan Keluarga, dan Lingkungan Sekolah terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa SMK Kelas XII Kompetensi Keahlian Jasa Boga Se 

Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

self-efficacy, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah terhadap minat 

berwirausaha siswa SMK Kelas XII Kompetensi Keahlian Jasa Boga Se 

Kota Yogyakarta. 

 

 


