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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang setiap 

tahun jumlah penduduknya semakin bertambah dan para pencari kerja 

semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan perluasan 

lapangan pekerjaan yang tersedia. Mahasiswa lulusan Perguruan 

Tinggi yang seharusnya sudah siap dan matang dalam menghadapi 

dunia kerja, kenyataan di lapangan yang menganggur masih cukup 

banyak, maka perlu adanya usaha untuk mengubah pola pikir 

mahasiswa yang masih terpaku dengan mencari kerja ke menciptakan 

lapangan kerja sendiri. Karir berwirausaha dapat menjadi alternatif 

yang tepat untuk mengurangi pengangguran yang tinggi dari tingkat 

Pendidikan Diploma/Universitas, khususnya pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha serta menguji self 

efficacy sebagai pemediasi pengaruh antara pendidikan kewirausahaan 

dan minat berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif deskriptif dengan mengambil sampel sebanyak 99 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, dengan teknik purposive sampling yang dikumpulkan 

menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin. Analisis data yang 

digunakan adalah persamaan model struktural dengan metode partial 

least square (PLS-SEM) menggunakan aplikasi smartPLS. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan kewirausahaan 

mampu meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa baik secara 

langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui peningkatan self 

efficacy dan berdampak pada peningkatan minat berwirausaha 

mahasiswa. Apabila pendidikan kewirausahaan diimbangi dengan self 

efficacy, maka mahasiswa tidak akan ragu dalam mencapai tujuan 

untuk memulai suatu usaha karena ia yakin terhadap kemampuannya. 

  

Kata Kunci: Pendidikan Kewirausahaan, Minat Berwirausaha, Self 

Efficacy 
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ABSTRACT 

Indonesia is a developing country where every year the 

population is increasing and job seekers are increasing, but it is not 

matched by the expansion of available job opportunities. College 

graduate students who should be ready and mature in facing the 

world of work, the reality in the field is that there are still quite a lot 

of unemployed, it is necessary to make an effort to change the mindset 

of students who are still fixated on looking for work to create their 

own jobs. An entrepreneurial career can be the right alternative to 

reduce high unemployment from the Diploma/University education 

level, especially for students of the Islamic Economics and Business 

Faculty, UIN Raden Intan Lampung. 

The purpose of this study was to examine the effect of 

entrepreneurship education on interest in entrepreneurship and to test 

self-efficacy as a mediating influence between entrepreneurship 

education and interest in entrepreneurship. This study uses a 

descriptive quantitative method by taking a sample of 99 students of 

the Faculty of Economics and Islamic Business UIN Raden Intan 

Lampung, with a purposive sampling technique collected using a 

questionnaire with a 5-point likert scale. The data analysis used is the 

structural model equation with the partial least square (PLS-SEM) 

method using the smartPLS application. 

The results showed that entrepreneurship education was able to 

increase students' interest in entrepreneurship both directly and 

indirectly, namely through increasing self-efficacy and having an 

impact on increasing student entrepreneurship interest. If 

entrepreneurship education is balanced with self-efficacy, students 

will not hesitate in achieving the goal of starting a business because 

they are confident in their abilities. 

 

Keywords: Entrepreneurship Education, Interest in Entrepreneurship, 

Self Efficacy 
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MOTTO 

 

ْؤِمنِينَ  َوََل تَِهنُىا َوََل تَْحَزنُىا  َوأَنتُُم اْْلَْعلَْىَن إِن ُكنتُم مُّ
 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”  

(QS Ali Imran [3]: 139) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul penelitian 

ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau 

kesalahpahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat mengenai 

istilah-istilah yang ada dalam judul yang diambil. Penelitian ini 

berjudul: “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap 

Minat Berwirausaha dengan Self Efficacy sebagai Variabel 

Mediasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

UIN Raden Intan Lampung.” Adapun istilah-istilah yang perlu 

dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh merupakan kekuatan yang ada atau ditimbulkan dari 

sesuatu baik orang, benda dan sebagainya yang berkuasa atau 

yang memberikan dampak atas perubahan sifat kepada orang 

lain.
1
 

2. Pendidikan merupakan usaha atau kegiatan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan maupun 

kreativitas seseorang atau sekelompok orang secara sadar 

melalui proses pelatihan, penelitian maupun pengajaran.
2
 

3. Kewirausahaan merupakan suatu proses atau usaha seseorang 

dalam melakukan kegiatan yang inovatif, kreatif serta mampu 

dalam hal menciptakan kegiatan usaha.
3
 

4. Pendidikan kewirausahaan merupakan usaha melakukan 

analisa yang cermat guna memperkaya pemahaman terhadap 

ilmu pengetahuan serta membantu memperoleh, konsep teori, 

dan praktek yang lebih kuat serta sarat nilai.
4
  

                                                             
1 Suharso, et al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux, (Semarang: 

Widya Karya, 2017), h. 369. 
2 Ibid, h. 346. 
3 Kasmir, Kewirausahaan, Edisi Revisi Cetakan ke-10. (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 21. 
4 Furdaus, vera. “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi 

Berprestasi Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP 

PGRI Jember.” Humaniora, 14(2), 2017, h. 45–53. 
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5. Minat Berwirausaha merupakan rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada kegiatan berwirausaha yang disebabkan oleh 

motif tertentu tanpa ada yang menyuruh.
5
 

6. Self efficacy merupakan kepercayaan yang ada dalam diri 

seseorang atas kemampuan dirinya sendiri untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan.
6
 

7. Variabel mediasi/intervening merupakan variabel yang secara 

teoritis dapat memperngaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen, akan tetapi tidak dapat 

diamati serta diukur.
7
 

Berdasarkan pengertian dari keseluruhan istilah di atas maka 

dapat disimpulkan dan dipahami bahwa pengaruh pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha dengan self efficacy 

sebagai variabel mediasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung adalah hubungan untuk 

mengatur antara pendidikan kewirausahaan dengan efikasi diri 

yang dimiliki individu guna meningkatkan jiwa berwirausaha 

yang dimiliki oleh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

menerapkan kurikulum kewirausahaan dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut diharapkan mampu menumbuhkan 

minat berwirausaha pada diri mahasiswa dan mampu 

menghasilkan lulusan yang sukses dalam berwirausaha. Namun 

sebagian besar alumi masih banyak yang memilih untuk menjadi 

tenaga kerja dari pada memilih untuk berwirausaha. Hal tersebut 

berdasarkan pra riset yang telah dilakukan penulis kepada 60 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, menunjukan bahwa 81,8 persen mahasiwa apabila 

                                                             
5 Ibid, h. 45-53. 
6 Adnyana & Purnami, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Self Efficacy 

dan Locus of Control pada Niat Berwirausaha.” E-Jurnal Manajemen Unud, 5(2), 
(2019), h. 1160-1188. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen. 

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 130. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen
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telah tamat kuliah lebih memilih untuk mencari pekerjaan dari 

pada memulai untuk berwirausaha, sebagaimana pada gambar 1.1 

berikut:  

 

Gambar 1.1 

Data Pra Riset Mahasiswa FEBI UIN RIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung memiliki minat berwirausaha yang cukup rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari data pra riset yang menunjukan bahwa 

32,7 persen mahasiwa berminat untuk berwirausaha, sedangkan 

67,3 persen lainnya memilih untuk bekerja, sebagaimana pada 

gambar 1.2. 
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Gambar 1.2 

Data Pra Riset Mahasiwa FEBI UIN RIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat pendidikan sendiri dapat mengidentifikasi kualitas 

dan produktivitas dari tenaga kerja. Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk 

mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan 

menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. 

TPT hasil Sakernas Februari 2021 di Provinsi Lampung sebesar 

4,54 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, 

terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Februari 2021, 

TPT mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen dibandingkan 

Februari 2020 namun mengalami penurunan sebesar 0,12 persen 

dibandingkan dengan Agustus 2020.  

Di Provinsi Lampung pada Februari 2021, penduduk bekerja 

masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah 

yaitu sebanyak 39,93 persen. Sedangkan tenaga kerja yang 
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berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas masih sangat 

rendah yaitu sebesar 9,04 persen. Kontribusi penduduk bekerja 

menurut pendidikan masih menunjukan pola yang sama baik 

pada Februari 2020 maupun Agustus 2020.
8
  

Gambar 1.3 

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

ditamatkan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (lampung.bps.go.id)  

Berdasarkan data Ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada 

Februari 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 

tamatan Diploma I/II/III/ Universitas merupakan yang paling 

tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu 

sebesar 8,07 persen. Sedangkan, TPT yang paling rendah adalah 

mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu 

sebesar 2,70 persen. Dibandingkan Februari 2020, TPT yang 

mengalami kenaikan yaitu tamatan SD ke bawah sebesar 0,44 

persen, sedangkan tamatan Diploma I/II/III Universitas sebesar 

2,59 persen. Hal ini juga terlihat jika dibandingkan Agustus 2020 

kenaikan TPT dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah 

(0,06 persen) dan Diploma I/II/III/ Universitas (2,61 persen), 

sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami 

penurunan. 

                                                             
8 BPS Ketenagakerjaan, Berita resmi statistik; Keadaan Ketenagakerjaan 

Provinsi Lampung Februari 2021. No. 38/05/18/Th XIV. lampung.bps.go.id 

(Lampung: 2021), h. 1-12. 

http://www.bps.go.id/
http://www.bps.go.id/


 
 
6 

Gambar 1.4 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) Menurut Pendidikan 

Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Provinsi Lampung, Februari 

2020-Februari 2021. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (lampung.bps.go.id) 

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara berkembang 

yang setiap tahun jumlah penduduknya semakin bertambah dan 

para pencari kerja semakin meningkat. Diperlukan manusia yang 

terampil, cerdas, bertangggung jawab, profesional serta memiliki 

etos kerja yang tinggi dalam menghadapi persaingan kerja. 

Fenomena yang terjadi adalah banyaknya pencari kerja yang 

tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan yang 

tersedia. Disamping hal tersebut, beberapa kasus seperti risiko 

ketidakpastian usaha, mengakibatkan perusahaan lebih 

mengutamakan merekrut tenaga kerja dengan sistem outsourcing 

dengan perjanjian kontrak, sehingga tidak ada kepastian bekerja 

dalam jangka panjang bagi karyawan.  

Jumlah pencari kerja yang lebih banyak dibandingkan 

dengan lapangan pekerjaan yang tersedia mengakibatkan 

banyaknya pelamar kerja dari segala lulusan jenjang pendidikan 

yang memperoleh suatu pekerjaan tidak sesuai dengan 

pendidikan yang telah ditempuh atau bahkan akan menjadi 

pengangguran yang tentunya akan mendorong peningkatan 

jumlah pengangguran di Indonesia.  

http://www.bps.go.id/
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Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 

juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. 

Komponen pembentuk angkatan kerja terdiri dari penduduk yang 

bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja sebanyak 

128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 

2019. Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia 

kerja yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena 

Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena 

Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena 

Covid-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang 

mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta 

orang). 

Di Indonesia dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 

2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tingkat 

Universitas dan Diploma masih terbilang cukup tinggi yaitu 

masing-masing sebesar 999.543 orang dan 254.457 orang.
9
 

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa masih banyak 

lulusan Diploma/Universitas yang belum mendapatkan pekerjaan. 

Lulusan Diploma/Universitas seharusnya sudah lebih matang dan 

siap dalam menghadapi dunia kerja. Berdasarkan pernyataan dari 

Badan Pusat Statistik tersebut berikut ini tabel mengenai tingkat 

pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan 

tahun 2020-2021: 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan di 

Indonesia yang di Tamatkan Tahun 2020-2021 

Pendidikan 

Tertinggi 

yang 

Ditamatka

n + Total 

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi 

yang Ditamatkan (Orang) 

2020 2021 

Februari Agustus 
Tahuna

n 
Februari 

Agust

us 

Tahuna

n 

                                                             
9 Ibid., 1-12. 
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Tidak/belu

m pernah 

sekolah 

35.761 31.379 - 20.461 - - 

Tidak/belu

m tamat SD 

346.778 428.813 - 342.734 - - 

SD 1.006.7

44 

1.410.5

37 

- 1.219.4

94 

- - 

SLTP 1.251.3

52 

1.621.5

18 

- 1.515.0

89 

- - 

SLTA 

Umum/SM

U 

1.748.8

34 

2.662.4

44 

- 2.305.0

93 

- - 

SLTA 

Kejuruan/S

MK 

1.443.5

22 

2.326.5

99 

- 2.089.1

37 

- - 

Akademi/ 

Diploma 

267.583 305.261 - 254.457 - - 

Universitas 824.912 981.203 - 999.543 - - 

Total 6.925.4

86 

9.767.7

54 

- 8.746.0

08 

- - 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (www.bps.go.id)  

Besarnya jumlah pengangguran mengakibatkan 

bertambahnya tingkat kemiskinan, hal ini sangat erat kaitannya 

dengan permasalahan ekonomi. Lulusan Diploma dan Univesitas 

yang seharusnya sudah siap dan matang dalam menghadapi dunia 

http://www.bps.go.id/
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kerja, kenyataan di lapangan yang menganggur masih cukup 

banyak, maka perlu adanya usaha untuk mengubah pola pikir 

mahasiswa yang masih terpaku dengan mencari kerja ke 

menciptakan lapangan kerja sendiri. Karir berwirausaha dapat 

menjadi alternatif yang tepat untuk mengurangi pengangguran 

yang tinggi dari tingkat Pendidikan Diploma/Universitas, 

khususnya pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

UIN Raden Intan Lampung. 

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) pada bulan Januari 2018 menyatakan bahwa jumlah 

wirausaha Indonesia saat ini sudah mencapai 3,1 persen dari total 

populasi penduduk Indonesia. Angka tersebut sudah melampaui 

standar internasional, yakni sebesar 2 persen.
10

 Tingkat rasio 

wirausaha Indonesia walaupun telah melampaui standar 

Internasional akan tetapi masih tertinggal jika dibandingkan 

dengan negara tetangga, seperti Singapura dengan tingkat rasio 

wirausaha sudah mencapai 7 persen dari total 4 juta penduduknya 

serta Malaysia yang sudah berada di level 5 persen dari jumlah 

penduduknya. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta. Angka tersebut 

mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di 

Indonesia. Data tersebut memberikan gambaran betapa besarnya 

aktivitas kewirausahaan (yang dicerminkan banyaknya UMKM) 

di Indonesia dan dampaknya bagi kemajuan ekonomi bangsa, 

terutama pasca krisis moneter 1998. Tetapi sayangnya potensi 

yang masih besar ini belum dimanfaatkan secara optimal, masih 

banyak masalah pengangguran dan masyarakat miskin serta 

pendapatan rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. 

Ketika membahas tentang keterpurukan suatu bangsa, kita 

layak mempertanyakan andil pendidikan dalam menjawab 

persoalan tersebut. Teks formal dalam Undang-Undang Sisdiknas 

Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan, “pendidikan berupaya untuk 

                                                             
10 Kemenperin, Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Menjadi 

Negara Maju, Diakses dari https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-Butuh-4-

Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi- , Pada tanggal 11 Agu 2021, 11.30 WIB. 

https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-Butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-
https://kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-Butuh-4-Juta-Wirausaha-Baru-untuk-Menjadi-
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mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas tentu 

bangsa yang bisa keluar dari berbagai krisis dan mengatasinya 

secara cerdas.”
11

 

Pendidikan bukanlah aktivitas yang berlangsung pada ruang 

hampa tanpa makna atau tanpa tujuan dan tanpa spirit. 

Pendidikan nyatanya untuk mempersiapkan masa depan 

seseorang yang lebih baik. Dengan demikian, tentu saja 

dibutuhkan suatu proses pendidikan yang benar-benar dinamis 

dan progresif agar bisa melakukan rekayasa sosial yang 

metodologis dalam mengubah paradigma berpikir, orientasi 

hidup, metode merespon masalah, kepekaan terhadap tantangan, 

cermat memanfaatkan peluang, dan gigih mencapai kemakmuran 

hidup.
12

 

Pendidikan selayaknya ditempatkan untuk menjawab 

berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan. Jadi, 

pendidikan bukan hanya mengantarkan mahasiswa mampu 

menjawab soal ujian, tetapi juga menjawab ujian hidup dan 

kehidupan hingga mencapai pujian hidup. Pendidikan bukanlah 

untuk mengobral nilai, tetapi justru mewariskan nilai hidup, 

yakni nilai untuk menghadapi kenyataan hidup dan kehidupan 

nyata.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan pada pengertian 

awalnya hanyalah sebatas memperoleh pengetahuan. Namun, 

pengetahuan disini adalah alat, bukan tujuan. Pengetahuan 

mengalami perluasan makna sebagai proses pewarisan budaya, 

misalnya sebagaimana petuah “jangan kalah sebelum bertanding” 

yang menggambarkan kegigihan seseorang dan menganjurkan 

untuk melakukan sesuatu tanpa risau akan hasil akhirnya, akan 

tetapi memaksimalkan dulu tindakannya.  

Selanjutnya, pendidikan diorientasikan untuk bekerja, akan 

tetapi sebagai seorang pekerja di perusahaan atau tempat orang 

lain. Pewarisan keterampilan kerja yang tanpa dibarengi 

                                                             
11 https://pusdiklat.perpusnas.go.id, Buku Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses pada 

26 Januari 2022, jam 09.10 WIB. 
12 Mursidin, Arifin. Pendidikan Kewirausahaan, Teori untuk Pembuktian 

Praktik dan Praktik untuk Pembuktian Teori, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), h. 14. 

https://pusdiklat.perpusnas.go.id/
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perubahan berfikir dan visi dalam melihat masa depan, tetap tidak 

mampu mengatasi persoalan hidup. Karena, hidup bekerja di 

ujung telunjuk orang bagaikan telur di ujung tanduk atau 

bagaikan berdiri di tepi jurang yang rapuh. Hanya menunggu 

waktu saat tibanya di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan. 

Makna filosofis pribahasa “lebih baik menjadi raja di negara 

sendiri ketimbang menjadi rakyat di negara besar” nampaknya 

harus ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini dan secara 

berkelanjutan, salah satunya dengan pendidikan formal. 

Pada usia perguruan tinggi mahasiswa diharapkan sudah 

memiliki kemampuan untuk bekerja dan membiayai sendiri 

kebutuhan hidupnya sehingga tidak lagi bergantung pada 

orangtua. Masa ini penting diwarisi dengan budaya produktif 

sebab tinggal beberapa saat lagi memasuki periode keharusan 

bekerja secara mandiri, bukan lagi pencari kerja, tetapi pembuat 

lapangan kerja, pencipta, inisiator, kreator, dan inovator dalam 

menciptakan lapangan kerja. 

Pendidikan bukan proses penyengsaraan orang dengan 

investasi yang tidak pernah kembali. Betapa bersalahnya, jika 

orang sudah belajar belasan tahun di bangku sekolah, tetapi lulus 

kuliah masih saja bercerita kisah dunia dan sengsara kehidupan, 

berbulan-bulan tak dapat pekerjaan, dan bertahun-tahun tidak 

bisa melahirkan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri 

sekalipun. Inilah potret nyala penyakit akut krisis kualitas 

kemandirian hidup yang masih diidap oleh sebagian besar bangsa 

Indonesia dan dunia pendidikan belum bisa menjadi dokternya. 

Menurut Kasmir, “Wirausaha adalah seseorang yang berjiwa 

pemberani yang berani mengambil risiko untuk membuka satu 

usaha diberbagai peluang yang ada, tanpa diliputi rasa takut atau 

cemas sekalipun dalam keadaan yang tidak pasti.”
13

  

Wirausaha merupakan sebuah kegiatan usaha atau bisnis 

yang dilakukan secara mandiri yang setiap sumber daya serta 

kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau bisnis tersebut, 

terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan 

                                                             
13 Kasmir, Kewirausahaan, Edisi Revisi Cetakan ke-10. (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 19. 



 
 
12 

bagaimana cara produksi baru maupun bagaimana menyusun 

suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur 

permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan akhir yaitu 

menciptakan nilai tambah dari suatu produk dibandingkan 

sebelum di olah.  

Saat ini sangat gencar ajakan untuk melakukan wirausaha, 

akibat tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan. Pemerintah juga membuka jalan untuk memudahkan 

para pelaku wirausaha, karena wirausaha merupakan salah satu 

cara untuk mendorong perekonomian negara. Diharapkan dengan 

wirausaha angka pengangguran menurun serta perekonomian 

negara menjadi lebih baik ke depannya. 

Menurut Mulyati, “Pendidikan berwawasan kewirausahaan 

adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan 

metodelogi ke arah pembentukan kecakapan hidup (life skill) 

pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang 

dikembangkan disekolah/perguruan tinggi. Pendidikan 

kewirausahaan seharusnya tidak hanya diberikan secara teori atau 

formal, akan tetapi juga secara informal dan nonformal."
14

 

Minat yang dimiliki seseorang dapat menjadi alasan dalam 

melaksanakan suatu aktivitas, sehingga dapat diperoleh hasil 

yang optimal. Demikian juga dengan minat berwirausaha, 

seorang tidak akan memiliki minat berwirausaha apabila tidak 

memiliki ketertarikan dengan dunia wirausaha. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi minat seseorang 

untuk berwirausaha, diantaranya menurut Paulus Patria 

Adhitama, faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha yaitu 

faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, pendidikan 

kewirausahaan, ekspektasi pendapatan, dan persepsi tentang 

kebebasan dalam bekerja apabila menjadi berwirausaha dan 

faktor internal seperti motivasi untuk menjadi seorang 

wirausaha.
15

 Menurut Indarti dalam Sifa Farida dan Ahmad 

                                                             
14 Mulyani Endang, „Model Pendidikan Kewirausahaan Di Pendidikan Dasar 

Dan Menengah‟, Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, Vol. 8, No. 1, (2011), h. 1–18. 
15 Adhitama, P. P., Skripsi: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 

Berwirausaha, Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Undip, 

(Semarang: 2018), h. 1-46. https://eprints2.undip.ac.id/.   

https://eprints2.undip.ac.id/
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Nurkhin, faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha yaitu 

faktor kepribadian, faktor lingkungan, dan faktor demografis.
16

 

Peneliti bermaksud mengkaji ulang penelitian tentang minat 

berwirausaha dengan variabel pendidikan kewirausahaa dan self 

efficacy. 

Hal ini selaras dengan Theory of Planned Behaviour (teori 

perilaku terencana) yang dikembangkan oleh Ajzen, bahwa hal 

yang mempengaruhi minat diantaranya adalah persepsi kontrol 

perilaku yang ditentukan oleh keyakinan individu mengenai 

ketersediaan sumber daya berupa peralatan, kompatibelitas, 

kompetensi dan kesempatan yang mendukung perilaku yang akan 

diprediksi dalam mewujudkan perilaku tersebut.  

Dengan adanya pendidikan kewirausahaan berarti 

mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan, pelatihan dan 

keterampilan kewirausahaan sebagai bekal untuk berwirausaha.
17

 

Pengetahuan, pelatihan dan keterampilan yang telah diperoleh 

sangat mempengaruhi minat siswa untuk melakukan wirausaha. 

Pendidikan kewirausahaan juga dipengaruhi oleh kepercayaan 

siswa dengan kemampuannya untuk berwirausaha. Pendidikan 

kewiausahaan yang baik tanpa diimbangi dengan keyakinan diri 

atau self efficacy maka akan timbul keraguan dalam 

berwirausaha. Seseorang dengan pendidikan kewirausahaan dan 

didorong oleh keyakinan diri atau self efficacy akan dapat 

menjadi bekal untuk siap berwirausaha, selain itu keyakinan diri 

atau self efficacy yang ada dalam diri siswa akan memantapkan 

mahasiswa tersebut untuk siap berwirausaha. 

Berdasarkan penelitian dari I Gusti Lanang Agung Adnyana 

dan Ni Made Purnami terdapat pengaruh positif pendidikan 

                                                             
16 Farida, S. dan Nurkhin, A., “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, 

Lingkungan Keluarga, Dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK 
Program Keahlian Akuntansi.” Economic Education Analysis Journal. Vol. 9, No. 2, 

(2019), h. 615-633. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj. 
17 Lestari, Y. P. dan Sukirman.,  “Pengaruh Self Efficacy Sebagai Mediasi dari 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 
Berwirausaha.” EEAJ: Economic Education Analysis Journal, Vol. 9, No. 2, (2020), 

h. 629. 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj
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kewirausahaan sebesar 36,2% terhadap minat berwirausaha.
18

 

Penelitian dari Sifa Farida dan Ahmad Nurkhin menunjukan hasil 

penelitian bahwa ada pengaruh positif sebesar 6,05% pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha.
19

 Berbeda dengan 

penelitian dari Mukhamad Zulianto, Sigit Santoso dan Hery 

Sawiji, yang menunjukan hasil penelitian bahwa terdapat 

pengaruh tidak signifikan pendidikan kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha sebesar 69,7%.
20

 Relevansi peneliti memilih 

variabel pendidikan kewirausahaan sebagai variabel independen 

yaitu adanya kesamaan variabel yang diteliti, tetapi subjek 

penelitian dan indikator penelitian yang digunakan seperti 

pendidikan formal, nonformal dan pendidikan informal 

merupakan hal yang membedakan antara penelitian yang hendak 

dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Juga inkonsistensi 

hasil peneliti sebelumnya juga menjadi alasan dilakukan 

penelitian ini.  

Self efficacy mencerminkan pemahaman individu tentang 

kemampuannya berdasarkan pengalaman masa lalu dan atribusi 

terhadap kinerja dan perhatiannya untuk berusaha. Menurut 

Zulkosky dalam Adnyana dan Purnami self efficacy adalah 

kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari pernyataan tersebut, dapat 

diketahui bahwa self efficacy dalam berwirausaha merupakan 

kepercayaan diri seseorang dalam berwirausaha.
21

 

Hasil penelitian Rifa‟atul Maftuhah dan Bambang Suratman 

menunjukan bahwa ada pengaruh self efficacy terhadap minat 

                                                             
18 Adnyana & Purnami, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Self Efficacy 

Dan Locus of Control Pada Niat Berwirausaha.”. . . h. 1160-1188.  
19 Farida, S. dan Nurkhin, A., “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, 

Lingkungan Keluarga, Dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK 

Program Keahlian Akuntansi.” . . . h. 615-633.  
20 Zulianto, dkk. Pengaruh Efikasi Diri dan Pendidikan Kewirausahaan 

terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang Tahun 2017. Jurnal Pendidikan Insan Mandiri, Vol. 3, No. 

1, (2018), h. 59-72. 
21 Adnyana & Purnami, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Self Efficacy 

Dan Locus of Control Pada Niat Berwirausaha.” . . . h. 1160-1188.  
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berwirausaha siswa SMK di Sidoarjo.
22

 Berdasarkan penelitian 

dari Mega Silvia Karen Hapuk, Suwatno dan Amir Machmud 

mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan minat 

berwirausaha, maka dalam proses pembelajaran perlu ditekankan 

pada upaya peningkatan efikasi diri dan motivasi.
23

 Lebih lanjut 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Enggar Widianingrum 

menunjukan hasil yaitu efikasi diri berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat wirausaha dengan nilai signifikansi 

5%. Menurutnya, self efficacy adalah variabel yang terbaik dan 

mampu memperkuat variabel bebas dalam penelitian minat 

berwirausaha. Apabila seseorang tidak percaya akan kemampuan 

berwirausaha yang dimiliki, kecil kemungkinan orang tersebut 

akan memiliki minat dalam berwirausaha.
24

 Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti menggunakan variabel self efficacy sebagai 

variabel mediasi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan self 

efficacy sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian 

ini, variabel self efficacy digunakan sebagai variabel mediasi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurbaeti 

Solekha, Henry Eryanto dan Roni Faslah yang berjudul Pengaruh 

Efikasi Diri, Norma Subjektif, dan Pendidikan Kewirausahaan 

Terhadap Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Bina 

Teknika, menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian mengenai intensi berwirausaha, diharapkan 

meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi 

                                                             
22 Maftuhah, R., dan Suratman, B., “Pengaruh Efikasi Diri, Lingkungan 

Keluarga, Dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa 

Smk Di Sidoarjo.” Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan. Vol 3. No 1, 

(2019), h. 121-131.  DOI: http://dx.doi.org/10.26740/jepk.v3n2.p121-131. 
23 Hapuk, M. S. K., Suwatno, & Machmud, A. Efikasi Diri Dan Motivasi : 

Sebagai Mediasi Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha, 

Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE), Vol. 5, No. 2, (2020), h. 59-69. 

http://ejournal.unikama.ac.id 
24 Enggar Widianingrum. “Pengaruh efikasi diri dan lingkungan keluarga 

terhadap minat wirausaha siswa smk di masa pandemi covid-19.” Jurnal Ekonomi dan 

Manajemen. Vol. 2, No. 2. h. 1–9. https://ejournals.umma.ac.id/indeks.php/point. 

http://dx.doi.org/10.26740/jepk.v3n2.p121-131
http://ejournal.unikama.ac.id/
https://ejournals.umma.ac.id/indeks.php/point
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berwirausaha, ataupun sampel yang berbeda.
25

 Hal tersebut agar 

penelitian selanjutnya lebih bermanfaat dan menambah luas 

wawasan ilmu pengetahuan. Wardani Purnama Sari dan Meri 

Rahmania juga memberikan saran untuk dapat meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa baik 

dari eksternal individu nya maupun internal individunya.
26

 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa rendahnya minat berwirausaha pada 

mahasiswa diduga menjadi penyebab semakin turunnya lulusan 

yang memilih untuk menjadi seorang wirausaha. Upaya untuk 

menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa tidak bisa 

dilakukan secara instan, akan tetapi melalui proses pendidikan 

yang sistematis serta didorong oleh faktor lain seperti faktor yang 

berasal dari dalam individu maupun lingkungan. 

Dalam penelitian Syafiya Fathiyannida dan Teguh Erawati 

yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha, Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi Pendapatan 

terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Aktif dan Alumni Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), menyarankan 

untuk melakukan penelitian menggunakan model penelitian 

moderasi atau intervening juga untuk melakukan penelitian 

dengan lingkup yang lebih luas.
27

 

Subjek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, karena mahasiswa 

tersebut telah mendapatkan teori dan praktik berwirausaha sejak 

semester pertama. Selain itu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

                                                             
25 Eka, et al., “Pengaruh Efikasi Diri, Norma Subjektif, dan Pendidikan 

Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Bina 
Teknika.” (2021), h. 3-7. http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/9900 

26 Sari, P. W. dan Rahmania M., (2020) “Pengaruh Pemahaman 

Kewirausahaan Dan Praktik Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Dengan Self Efficacy Sebagai Variabel Intervening.” ELEKTIK: Jurnal 
Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan. Vol 3. No 2. h. 76-87. 

27 Syafiya F, & Erawati T, Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha, Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi Pendapatan terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif dan Alumni 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), Jurnal 

Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, Vol. 4, No. 2, (2021), h. 83-94. 

http://repository.fe.unj.ac.id/id/eprint/9900
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Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dilihat dari segi 

pengetahuan, pengalaman, keberanian, dan keahlian memiliki 

tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang 

pendidikan lainnya.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan peneliti 

mengenai pendidikan kewirausahaan dan self efficacy yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil 

judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat 

Berwirausaha dengan Self Efficacy Sebagai Variabel Mediasi 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden 

Intan Lampung.” 

 

C. Identifikasi dan Batasan masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti membatasi masalah 

hanya dengan menggunakan tiga faktor yaitu, pengaruh 

pendidikan kewirausahaan, dengan self efficacy sebagai variabel 

mediasi terhadap minat berwirausaha. Adapun subjek penelitian 

ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Raden Intan Lampung.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung? 

2. Apakah self efficacy berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung? 

3. Apakah self efficacy memediasi hubungan antara pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung? 

4. Bagaimana pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan minat 

berwirausaha dalam perspektif islam? 
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E. Tujuan penelitian  

1. Untuk menguji pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Untuk menguji pengaruh self efficacy terhadap minat 

berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung. 

3. Untuk menguji pengaruh pendidikan kewirausahaan yang 

dimediasi self efficacy terhadap minat berwirausaha pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden 

Intan Lampung. 

4. Untuk mengetahui peran pendidikan kewirausahaan yang 

dimediasi self efficacy terhadap minat berwirausaha dalam 

perspektif islam. 

 

F. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam 

menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya tentang 

berbagai macam hal yang dapat mempengaruhi minat 

berwirausaha khususnya tentang pengaruh pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha melalui self 

efficacy sebagai variabel mediasi. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam melakukan penelitian. Selain itu, hasil 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan serta untuk menambah pengalaman dalam 

melakukan penelitian terkait dengan judul yang diangkat. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan mahasiswa dalam memilih pekerjaan 

setelah lulus. Juga dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terkait dengan berwirausaha.  

c. Bagi Univesitas 

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung dalam memahami permasalahan yang dihadapi 

terkait minat mahasiswa dalam berwirausaha, sehingga 

pihak kampus mampu memberikan solusi sesuai 

kebutuhan mahasiswa. Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan bacaan dan sumber informasi mengenai 

kewirausahaan. 

d. Bagi Masyarakat dan Pemerintah 

Penelitian ini berguna untuk membantu dalam 

merubah pola pikir dari pekerja menjadi seorang yang 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu juga 

dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia pada 

tingkat Universitas.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang minat 

berwirausaha namun setiap penelitian memiliki karakteristik 

tersendiri terkait dengan objek, subjek, teori ataupun metode 

penelitian yang digunakan. Oleh karena itu, setiap penelitian 

terdapat kebaruan hasil penelitian karena perbedaan tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan subjek penelitian yaitu 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kuantitatif, dengan penarikan sampel menggunakan 

nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini 

adalah dengan menggunakan kuesioner yang menggunakan skala 

likert 5 poin, analisis data dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan Partial Least Square (PLS). Variabel dependen 
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dalam peneltian ini adalah minat berwirausaha, dan variabel 

independennya adalah pendidikan kewirausahaan. Serta yang 

membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumya 

menggunakan self efficacy sebagai variabel independen, 

sedangkan di dalam penelitian ini self efficacy dijadikan sebagai 

variabel mediasi.  

Berikut ini merupakan pemaparan terkait penelitian-

penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

1. Farida dan Nurkhin
28

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan 

Keluarga dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha 

Siswa SMK Program Keahlian Akuntansi 

Variabel dependen dalam peneltian ini adalah minat 

berwirausaha, sedangkan variabel independennya meliputi 

pendidikan kewirausahaan, lingkungan keluarga dan self 

efficacy. Metode pengumpulan data menggunakan angket. 

Hasil penelitian menunjukan pendidikan kewirausahaan, 

lingkungan keluarga dan self efficacy berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha. Pendidikan kewirausahaan, 

lingkungan keluarga dan self efficacy berpengaruh 54,4% 

secara simultan. Pendidikan kewirausahaan berpengaruh 

6,05%, lingkungan keluarga berpengaruh 12,82%, dan self 

efficacy berpengaruh 16,81% secara parsial. 

2. Eka Nurbaeti Solekha, Henry Eryanto dan Roni Faslah
29

 

Pengaruh Efikasi Diri, Norma Subjektif, dan Pendidikan 

Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Pada 

Siswa Kelas XII SMK Bina Teknika 

                                                             
28 Farida dan Nurkhin, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan 

Keluarga, Dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Program 

Keahlian Akuntansi.” Economic Education Analysis Journal. Vol. 9, No. 2, (2019), h. 

615-633. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj. 
29 Eka, et al., “Pengaruh Efikasi Diri, Norma Subjektif, dan Pendidikan 

Kewirausahaan Terhadap Intensi Berwirausaha Pada Siswa Kelas XII SMK Bina 

Teknika.”. . . h. 3-7.  

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj
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Variabel dependen yang digunakan intensi berwirausaha, 

sedangkan variabel independen yang digunakan efikasi diri, 

norma subjektif dan pendidikan kewirausahaan. Metode yang 

digunakan adalah metode survei. Hasil uji regresi linear 

berganda dengan hasil persamaan Y = 1,856 + 0,224 X1 + 

0,423 X2 + 0,520 X3. Hasil uji F dalam tabel ANOVA yaitu 

F-hitung 100,239 > F-tabel 2,66. Hal ini berarti terdapat 

pengaruh secara bersama-sama antara efikasi diri, norma 

subjektif, dan pendidikan kewirausahaan terhadap intensi 

berwirausaha. Hasil uji t untuk efikasi diri adalah t hitung 

3,666 > t tabel 1,975, norma subjektif 4,848> t tabel 1,975 dan 

pendidikan kewirausahaan t hitung 7,811 > t tabel 1,975. Hal 

tersebut berarti terdapat pengaruh positif efikasi diri, terhadap 

intensi berwirausaha, terdapat pengaruh positif norma 

subjektif terhadap intensi berwirausaha, terdapat pengaruh 

positif pendidikan kewirausahaan terhadap intensi 

berwirausaha. 

3. Enggar Widianingrum
30

 

Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Wirausaha Siswa SMK di Masa Pandemi 

Covid-19 

Metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi 

linier berganda. Data yang digunakan dikumpulkan melalui 

kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda dengan nilai signifikansi 5%. 

Penelitian ini menunjukan hasil yaitu efikasi diri berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat wirausaha sedangkan 

lingkungan keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap 

minat wirausaha pada siswa kelas XII SMK. Namun, jika 

dihitung pengaruhnya secara simultan dengan uji F maka 

efikasi diri dan lingkungan keluarga bersama-sama 

berpengaruh terhadap minat wirausaha. 

 

                                                             
30 Widianingrum, E. “Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Wirausaha Siswa SMK di Masa Pandemi Covid-19.” . . . h. 1–9.  
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4. Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti, Erila Cahyani Pradana dan 

Sudarsih
31

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Efikasi Diri 

Berwirausaha dan Faktor Lingkungan terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di 

Jember  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat 

berwirausaha, sedangkan variabel independen terdiri dari 

pendidikan kewirausahaan, efikasi diri berwirausaha dan 

faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan 

purposive sampling dan pengumpulan data menggunakan 

accidental sampling. Hasil temuan penelitian ini menunjukan 

bahwa variabel pendidikan kewirausahaan, efikasi diri 

berwirausaha dan lingkungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat berwirausaha. Bukti empiris juga menunjukan 

bahwa pendidikan kewirausahaan pada perguruan tinggi Islam 

UNMUH dan IAIN Jember dapat dinilai baik, sehingga 

berdampak besar pada minat untuk berwirausaha mahasiswa 

perguruan tinggi Islam UNMUH dan IAIN Jember. 

5. Ratna Rahayu Nengseh dan Riza Yonisa Kurniawan
32

 

Efikasi Diri Sebagai Mediasi Pengaruh Pendidikan 

Kewirausahaan Dan Motivasi Berwirausaha Terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat 

berwirausaha, variabel independen yaitu pendidikan 

kewirausahaan dan motivasi berwirausaha, serta 

menggunakan variabel mediasi yaitu efikasi diri. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan 

kewirausahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

                                                             
31 Wahyu, S., Hana, L., et al. “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan , Efikasi 

Diri Berwirausaha dan Faktor Lingkungan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 
Perguruan Tinggi Islam di Jember.” POINT: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 

Vol. 2, No. 2, (2020), h. 133-141. https://doi.org/10.46918/point.v2i2.726 
32 Nengseh, R. R. dan Kurniawan, R. Y., Efikasi Diri Sebagai Mediasi 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat 
Berwirausaha Mahasiswa, Edunomic: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi, Vol. 9, No. 

2, (2021), h. 156-167, DOI: http://dx.doi.org/10.33603/ejpe.v9i2.5157 

https://doi.org/10.46918/point.v2i2.726
http://dx.doi.org/10.33603/ejpe.v9i2.5157
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minat berwirausaha dengan koefisien jalur 0,246 dan p-values 

0,001, motivasi berwirausaha tidak berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap minat berwirausaha dengan koefisien 

jalur 0,122 dan p-values 0,073, efikasi diri berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap minat berwirausaha dengan 

koefisien jalur 0,541 dan p-values <0,001, pendidikan 

kewirausahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

efikasi diri dengan koefisien jalur 0,240 dan p-values 0,002, 

motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap efikasi diri dengan koefisien jalur 0,553 dan p-values 

<0,001, motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap minat berwirausaha melalui efikasi diri 

dengan kefisien jalur 0,299 dan p-values <0,001. 

6. Wardani Purnama Sari dan Meri Rahmania
33

 

Pengaruh Pemahaman Kewirausahaan dan Praktik 

Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa dengan Self Efficacy sebagai Variabel 

Intervening 

Variabel dependen minat berwirausaha, variabel 

independen pemahaman kewirausahaan dan praktik 

kewirausahaan, serta menggunakan variabel intervening yaitu 

self efficacy. Jenis penelitian ini adalah survei dengan teknik 

penarikan sampel dengan propotional random sampling. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa, pemahaman kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha, praktik 

kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat 

berwirausaha, self efficacy berpengaruh signifikan terhadap 

minat berwirausaha, pemahaman kewirausahaan berpengaruh 

signifikan terhadap self efficacy, serta praktik kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap self efficacy. 

 

 

 

                                                             
33 Sari, P. W. dan Rahmania M., (2020) “Pengaruh Pemahaman 

Kewirausahaan dan Praktik Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

dengan Self Efficacy sebagai Variabel Intervening.”. . . . h. 76-87.  
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7. Mega Silvia Karen Hapuk, Suwatno dan Amir Machmud
34

 

Efikasi Diri dan Motivasi: sebagai Mediasi Pengaruh 

Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat 

Berwirausaha 

Variabel dependen yang digunakan minat berwirausaha, 

variabel independen adalah pendidikan kewirausahaan, serta 

menggunakan variabel mediasi yaitu efikasi diri dan motivasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian survey eksplanatory dengan teknik pengumpulan 

data melalui angket dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa, tingkat efikasi diri, motivasi dan minat 

berwirausaha peserta didik berada pada kategori sangat tinggi, 

pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha peserta didik, serta efikasi diri dan motivasi 

memediasi pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha peserta didik. Temuan ini 

mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan minat 

berwirausaha, maka dalam proses pembelajaran di SMK perlu 

ditekankan pada upaya peningkatan efikasi diri dan motivasi. 

8. Antyanadea Maharani, Agus Widarko dan Khalikussabir
35

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berprestasi, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Minat Berwirausaha dengan Self Efficacy 

sebagai Variabel Intervening 

Variabel dependen yang digunakan adalah minat 

berwirausaha, variabel independen adalah pendidikan 

kewirausahaan, motivasi berprestasi, dan status sosial 

ekonomi orang tua, dengan menggunakan variabel intervening 

yaitu self efficacy. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, 

pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh langsung 

                                                             
34  Hapuk, M. S. K., Suwatno, & Machmud, A.  „Efikasi Diri dan Motivasi : 

sebagai Mediasi Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha‟, . . . h. 59–69. 
35 Maharani, A., et al., “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berprestasi, dan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Minat Berwirausaha 
dengan Self Efficacy sebagai Variabel Intervening.” E–Jurnal Riset Manajemen, Vol. 

9, No. 12, (2020), h. 96-111.  http://riset.unisma.ac.id/. 
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terhadap self efficacy, motivasi berprestasi berpengaruh 

langsung terhadap self efficacy, status sosial ekonomi orang 

tua tidak berpengaruh langsung terhadap self efficacy, self 

efficacy berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha, 

pendidikan kewirausahaan tak berpengaruh secara tidak 

langsung terhadap minat berwirausaha dengan self efficacy 

sebagai variabel intervening, motivasi berprestasi berpengaruh 

tidak langsung terhadap minat berwirausaha dengan self 

efficacy sebagai variabel intervening, serta status sosial 

ekonomi orang tua tak berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap minat berwirausaha dengan self efficacy sebagai 

variabel intervening.  

9. Syafiya Fathiyannida dan Teguh Erawati
36

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha, Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi 

Pendapatan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif dan 

Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Sarjanawiyata Tamansiswa) 

Variabel dependen yang digunakan adalah minat 

berwirausaha, variabel independenya adalah pendidikan 

kewirausahaan, motivasi berwirausaha, lingkungan keluarga 

dan ekspetasi pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif dan data primer kuesioner. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh negatif terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

akuntansi, sedangkan motivasi berwirausaha, lingkungan 

keluarga, dan ekspektasi pendapatan berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa akuntansi. 

 

 

 

                                                             
36 Syafiya F, & Erawati T, Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha, Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi Pendapatan terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif dan Alumni 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), . . . h. 

83-94. 
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10. Sara Mustikasari dan Riza Yonisa Kurniawan
37

 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha dan Self Efficacy Terhadap Pembentukan 

Sikap Kewirausahaan Mahasiswa 

Variabel dependen yang digunakan adalah pembentukan 

sikap kewirausahaan, sedangkan variabel independen adalah 

pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha dan self 

efficacy. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini 

yaitu, pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pembentukan sikap kewirausahaan 

mahasiswa, motivasi berwirausaha tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pembentukan sikap kewirausahaan 

mahasiswa, self efficacy berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pembentukan sikap kewirausahaan mahasiswa, serta 

pendidikan kewirausahaan, motivasi berwirausaha dan self 

efficacy secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

pembentukan sikap kewirausahaan mahasiswa. 

11. Rifa‟atul Maftuhah dan Bambang Suratman
38

 

Pengaruh Efikasi Diri, Lingkungan Keluarga dan 

Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa SMK di Sidoarjo 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat 

berwirausaha, variabel independen yang digunakan adalah 

efikasi diri, lingkungan keluarga dan pengetahuan 

kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh efikasi diri, lingkungan keluarga, pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa SMK di 

Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMK di Sidoarjo kelompok Bisnis dan Manajemen tahun 

                                                             
37 Mustikasari, S. dan Kurniawan, R. Y., Pengaruh Pendidikan 

Kewirausahaan, Motivasi Berwirausaha Dan Self-Efficacy Terhadap Pembentukan 
Sikap Kewirausahaan Mahasiswa, Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM 

Metro, Vol. 9, No. 1, (2021), h. 12-22. 
38 Maftuhah, R. dan Suratman, B., “Pengaruh Efikasi Diri, Lingkungan 

Keluarga dan Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK 
di Sidoarjo.”. . . h. 121-131. 
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2018-2019. Teknik pengambilan sampel dengan teknik 

proporsional sampling. Metode analisis menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data secara 

parsial efikasi diri berpengaruh signifikan positif terhadap 

minat berwirausaha siswa SMK di Sidoarjo, lingkungan 

keluarga secara parsial berpengaruh signifikan positif 

terhadap minat berwirausaha siswa SMK di Sidoarjo, dan 

pengetahuan kewirausahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan positif terhadap minat berwirausaha siswa SMK di 

Sidoarjo. Kemudian hasil analisis data secara simultan efikasi 

diri, lingkungan keluarga dan pengetahuan kewirausahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK di Sidoarjo. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan 

sistematika secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi mengenai penegasan judul, 

latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi tinjauan umum mengenai teori-teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi, theory of 

planned behavior, teori atribusi, serta manajemen 

sumber daya manusia, teori kewirausahaan, minat 

berwirausaha dan pendidikan kewirausahaan,  

BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian menguraikan tentang rentang waktu 

dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, definisi 
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operasional variabel, instrumen penelitian, serta metode 

analisis data. 

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan mengenai temuan penelitian 

berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta diolah, 

guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, 

yaitu tentang: Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha dengan Self Efficacy 

sebagai Variabel Mediasi pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  

 BAB V Penutup 

Penutup berisi mengenai simpulan yang menguraikan 

jawaban atas permasalan pada rumusan masalah dan 

rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk 

pengetahuan bagi pihak yang terkait. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Theory of Planned Behavior  

Teori perilaku oleh Ajzen (1991) merupakan perluasan 

dari Theory of Reasoned Action (TRA). Theory of Reasond 

Action diperkenalkan oleh Fishbein tahun 1967. Namun pada 

tahun 1975 teori tersebut disempurnakan oleh Fishbein dan 

Ajzen, karena mereka menyadari bahwa individu yang 

bersangkutan telah memiliki niat untuk mewujudkan perilaku 

tersebut. Teori ini menegaskan sikap normatif yang dimiliki 

oleh seseorang tentang apa yang akan dilakukan orang lain 

pada situasi yang sama. Minat untuk berperilaku ditentukan 

oleh dua faktor utama yaitu sikap dan norma subjek.  

Ajzen mengembangkan TRA pada tahun 1991 dengan 

menambahkan sebuah variabel persepsi pengendalian 

perilaku, teori ini dikenal dengan Theory of Planned Behavior 

(TPB). Teori TPB ini merupakan salah satu model yang dapat 

digunakan untuk menilai minat seseorang, teori ini telah 

diakui sebagai model terbaik untuk memahami perubahan 

perilaku dan telah dibuktikan sesuai untuk menilai minat 

wirausaha.
39

   

Menurut Ajzen, Theory of Planned Behavior merupakan 

teori yang menjelaskan permasalahan apa yang membuat 

seseorang melakukan tindakan tertentu, oleh karena itu teori 

ini mampu menjelaskan perilaku seseorang dalam bidang 

kewirausahaan yang didukung oleh penjelasan Ajzen, bahwa 

“Theory of Planned Behavior is suitable to explain any 

behaviour which requires planning such as entrepreneurship” 

yang artinya sebagai teori perilaku yang direncanakan itu 

                                                             
39 Ajzen dalam Gesit, P. Sari P., et al., “Membangun Minat Berwirausaha 

Melalui Motivasi, Pendidikan Kewirausahaan dan Kepribadian”, 125-134  
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cocok untuk menjelaskan perilaku yang memerlukan 

perencanaan seperti kewirausahaan.  

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa 

minat merupakan “persons’s location on a subjective 

probabiliry dimention involving a relation between himself 

and some action”. Ajzen (1998) mengasumsikan bahwa 

intensi atau minat adalah faktor motivasional yang 

mempengaruhi tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa 

intensi tersebut akan menunjukan seberapa besar kemauan 

seseorang untuk berusaha melakukan tingkah laku tertentu 

sampai pada saat dan kesempatan yang tepat. Ada beberapa 

variabel yang mempengaruhi perilaku seseorang menurut 

Ajzen dan Fishbein (1975) yaitu behavioral beliefs, normative 

belief and control beliefs. 

Gambar 2.1 

Kerangka Theory of Planned Behaviour menurut 

Ajzen dan Fishbein (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan faktor 

penentu minat dan perilaku individu ditentukan oleh tiga hal 

yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan keyakinan 

control. Penjelasan mengenai faktor tersebut adalah: 
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a. Behavioral Beliefs (Keyakinan Perilaku)  

Behavioral beliefs adalah keyakinan seseorang 

tentang outcome yang diharapkan dari tingkah laku. Belief 

disini merupakan keyakinan atas konsekuensi positif atau 

negatif yang akan diperoleh seseorang apabila melakukan 

suatu perilaku. Behavioral beliefs dipengaruhi oleh faktor 

pribadi seperti sikap, nilai, ciri-ciri kepribadian, emosi dan 

kecerdasan. Sikap terhadap perilaku (Attitude toward the 

behavior) merupakan kombinasi antara belief dan 

penilaian positif serta negatif individu terhadap suatu 

perilaku dengan nilai subyektif seseorang terhadap 

konsekuensi berperilaku tersebut. 

b. Normative Beliefs (Keyakinan Normatif)  

Keyakinan normatif adalah keyakinan mengenai 

ketidaksetujuan atau kesetujuan yang berasal dari orang 

dan kelompok yang berpengaruh bagi individu terhadap 

perilaku. Pengaruh tersebut berasal dari orang tua, 

pasangan, rekan kerja atau teman dekat. Biasanya 

semakin individu mempersepsikan bahwa social reference 

yang mereka miliki mendukung mereka untuk melakukan 

suatu perilaku maka individu tersebut cenderung 

merasakan tekanan sosial atau disebut dengan subjective 

norm untuk melakukan perilaku tersebut dan begitu 

sebaliknya. 

c. Control Beliefs (Keyakinan Kontrol)  

Keyakinan kontrol (control beliefs) merupakan 

keyakinan seseorang tentang ada atau tidak adanya faktor 

pendukung atau penghambat untuk dapat memunculkan 

perilaku. Keyakinan dapat diperoleh dari pengalaman 

terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang 

dimiliki individu tentang suatu perilaku yang diperoleh 

dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang 

dimiliki individu tersebut maupun orang lain yang dikenal 

individu dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu 
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mengenai suatu perilaku. Dengan adanya control beliefs 

akan membangkitkan perceived behavior control. 

 

2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Rasa takut akan kegagalan dan kerugian dalam 

berwirausaha merupakan hal yang dikhawatirkan ketika ingin 

memulai usaha, sehingga dibutuhkan peran lembaga 

pendidikan dan keluarga untuk mendukung siswa agar rasa 

takut tersebut tidak lagi menjadi penghalang untuk belajar 

berwirausaha. Dalam hal ini berkaitan dengan manajemen 

sumber daya manusia yang harus dikelola dengan baik, agar 

menghasilkan sumber daya yang kompeten dan berdedikasi 

tinggi. 

Menurut Hasibuan “Manajemen sumber daya manusia 

adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan 

tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan dan masyarakat.”
40

 

Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-

aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam 

organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien 

guna mencapai berbagai tujuan. 

 

3. Teori Atribusi 

Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku orang lain 

atau dirinya sendiri melalui dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berkaitan dengan 

sifat, karakter, sikap dan lain sebagainya, sedangkan faktor 

eksternal biasa dikaitkan dengan situasi atau kondisi 

lingkungan tertentu yang dapat mempengaruhi perilaku 

individu menurut Heider (1958) sebagai pencetus teori 

atribusi yang menggambarkan bahwa kekuatan internal dan 

eksternal secara bersama-sama dapat menentukan perilaku 

seseorang. 

                                                             
40 Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 
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Pendidikan Kewirausahaan yang diterima mahasiswa 

dalam perkuliahan serta self efficacy yang dimiliki mahasiswa 

dapat dikaitkan juga dengan teori atribusi. Teori atribusi 

memiliki faktor internal dan faktor eksternal yang dapat 

memunculkan minat berwirausaha mahasiswa, hal ini karena 

pendidikan kewirausahaan merupakan faktor eksternal yang 

berasal dari luar kondisi lingkungan sekitar dan self efficacy 

merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan 

kewirausahaan dan self efficacy yang baik akan lebih tertarik 

dan yakin untuk berwirausaha sebaliknya, mahasiswa yang 

tidak mempunyai pengetahuan kewirausahaan dan self 

efficacy yang kurang baik akan cenderung tidak memiliki 

minat untuk berwirausaha. Oleh sebab itu, pendidikan 

kewirausahaan dan self efficacy dapat dikaitkan dengan teori 

atribusi. 

 

4. Kewirausahaan 

a. Pengertian Kewirausahaan 

Wirausaha (entrepreneur) dan kewirausahaan 

(entrepreneurship) berasal dari Bahasa Prancis yaitu 

entrepreneuriat yang berarti menjalankan atau 

mengusahakan. Jadi wirausaha merupakan seorang 

yang dapat mengambil posisi antara supplier (pemasok) 

dan customer (pelanggan) yang berani bertanggung 

jawab serta berani mengambil segala risiko yang 

mungkin akan terjadi.
41

 

Menurut Kasmir, “Wirausaha adalah seseorang 

yang berjiwa pemberani yang berani mengambil risiko 

untuk membuka satu usaha di berbagai peluang yang 

ada, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun 

dalam keadaan yang tidak pasti.”
42

 Kegiatan 

                                                             
41 Jaharuddin dan Sutrisno B, Pengantar Ekonomi Islam, (Jakarta: Salemba 

Diniyah, 2019), h. 216.  
42 Kasmir, Kewirausahaan, Edisi Revisi Cetakan ke-10. (Depok: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), h. 19. 
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kewirausahaan dapat dilakukan secara individu maupun 

berkelompok. Seorang wirausaha selalu berusaha untuk 

dapat mencari, memanfaatkan bahkan menciptakan 

peluang usaha yang dapat memberikan keuntungan. 

Wirausaha merupakan sebuah kegiatan usaha atau 

bisnis yang dilakukan secara mandiri yang setiap 

sumber daya serta kegiatannya dibebankan kepada 

pelaku usaha atau bisnis tersebut, terutama dalam hal 

membuat produk baru, menentukan bagaimana cara 

produksi baru maupun bagaimana menyusun suatu 

operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur 

permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan akhir 

yaitu menciptakan nilai tambah dari suatu produk 

dibandingkan sebelum diolah. Hal tersebut menuntut 

seseorang wirausaha untuk dapat memiliki kemampuan 

yang kreatif dan inovatif dalam menemukan serta 

menciptakan berbagai gagasan baru. 

 

b. Minat Berwirausaha 

Minat didefinisikan sebagai keadaan pemikiran, 

yang mana dengan pemikiran tersebut perhatian, 

pengalaman, dan tingkah laku seseorang akan terarah 

menuju suatu objek atau tujuan untuk mencapai sesuatu 

yang mempunyai arti bagi orang tersebut. Dengan kata 

lain bahwa minat akan membentuk tujuan-tujuan, 

strategi dan tingkah laku seseorang yang dimaksudkan 

untuk mewujudkan minat tersebut. Menurut Hurlock 

dalam Farida dan Nurkhin menyatakan bahwa minat 

adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka 

bebas memilih. Hal ini dikarenakan terdapat objek yang 

menyenangkan yang membuat seseorang tertarik untuk 

mencarinya.
43

 

                                                             
43 Farida dan Nurkhin, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan 

Keluarga, dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Program 

Keahlian Akuntansi.” . . . h. 615-633.  
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Minat berwirausaha merupakan kecenderungan 

hati dari dalam diri seseorang pada proses 

merencanakan, mengorganisir, mengatur, menanggung 

risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakannya 

untuk mencapai tujuan dengan keinginan dan 

keberanian untuk menciptakan bidang usaha melalui 

ide-ide kreatif, inovatif, serta dapat mengelola peluang 

yang ada dengan cara bekerja keras, semangat yang 

tinggi karena minat berwirausaha harus melihat ke 

depan dalam mendirikan usaha.  

Minat adalah persepsi bahwa suatu aktivitas 

menimbulkan rasa ingin tahu dan menarik, biasanya 

disertai oleh keterlibatan kognitif dan afektif yang 

positif.
44

 Dalam teori TPB yang dikemukakan oleh 

Ajzen mengansumsikan bahwa intensi adalah faktor 

motivasional yang mempengaruhi tingkah laku, jadi 

intensi tersebut akan menunjukan seberapa besar 

kemauan seseorang untuk berusaha melakukan tingah 

laku tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa ahli, 

dapat disimpulkan bahwa minat merupakan suatu 

keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk 

ikut serta dalam melakukan suatu tindakan.  

Semakin besar minat seseorang, maka semakin 

besar semangat dan hasil kerjanya. Jadi, minat dapat 

dipandang sebagai salah satu faktor keberhasilan dan 

prestasi kerja seseorang dalam menekuni suatu kegiatan 

melalui aktivitas yang dilakukan. Sesuai dengan 

konteks penelitian ini, maka target tingkah laku di masa 

yang akan datang tersebut adalah menjadi seorang 

wirausahawan. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki 

seseorang akan mendorong minat untuk menciptakan 

dan mengelola suatu usaha secara profesional. 

 

 

 

                                                             
44 Ibid., h. 615-633. 
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c. Wirausaha Dalam Islam 

Wirausaha merupakan salah satu jalan bagi umat 

Islam untuk melakukan aktivitas bisnis dan 

bertransaksi, konsep serta tata cara pelaksanaannya 

sudah diatur dalam al-Quran dan Hadits. Al-Quran 

sebagai panduan hidup manusia, memberikan pedoman 

syariah bagi para entrepreneur untuk bekerja.
45

 Di 

dalam Islam, tujuan penciptaan jin dan manusia adalah 

untuk semata-mata mengabdi atau menyembah kepada 

Allah Sang Pencipta. Hal tersebut sebagaimana firman 

Allah dalam Al-Quran surat Az Zariyat ayat 56 yaitu 

sebagai berikut: 

ًَس إَِّلَّ لِيَۡعبُُدوِى       َوَها َخلَۡقُت ٱۡلِجيَّ َوٱۡۡلِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” 

Apabila diperhatikan di dalam ayat tersebut 

tercantum kalimat “Ya’budun”, bila diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia berarti; “mengabdi atau 

beribadah”. Menurut para Ulama kalimat “Ya’budun” 

dengan arti ibadah memiliki 2 (dua) pengertian. 

Pertama, Ibadah Mahdhah yaitu hubungan antara 

manusia dengan Allah yang tata caranya telah diatur 

dalam Al-Quran dan sunnah Rasul seperti shalat, puasa, 

zakat dan haji. Sedangkan, yang kedua disebut dengan 

ibadah ghairu Mahdhah yaitu segala bentuk perbuatan 

yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti 

silaturrahmi, tolong menolong dan jual beli atau 

kewirausahaan, dan lain-lain. 

Bila kita ambil makna yang ke dua dari kalimat 

“Ya’budun”, hal ini berarti bahwa Islam 

mengkatagorikan setiap perbuatan atau perkataan baik, 

yang kita lakukan dalam kehidupan ini dapat 

                                                             
45 Bahri, “Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan 

Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan 
Dimensi Horizontal (Hablumminannas).” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, Vol. 1, 

No. 2, (2018), h. 67–87. Retrieved from http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index. 

http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index
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digolongkan kepada ibadah, karenanya Islam memberi 

arahan bahwa beragama bukan hanya tujuan mencapai 

akhirat semata.
46

 Namun perlu adanya keseimbangan 

antara dunia dan akhirat, hal inilah yang dijelaskan oleh 

Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yaitu: 

اَز ٱۡۡلِٓخَسةََۖ َوََّل تٌََس ًَِصيبََك ِهَي  ُ ٱلدَّ َوٱۡبتَِغ فِيَوآ َءاتَٰىَك ٱَّللَّ

ُ إِلَۡيَكَۖ َوََّل تَۡبغِ ٱۡلفََساَد فِي  يَاَۖ َوأَۡحِسي َكَوآ أَۡحَسَي ٱَّللَّ ًۡ ٱلدُّ

َ ََّل يُِحبُّ ٱۡلُوۡفِسِدييَ   ٱۡۡلَۡزِضَۖ إِىَّ ٱَّللَّ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 

Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.” 

Ayat di atas memberi gambaran kepada kita bahwa 

dalam menjalankan ajaran agama diperlukan adanya 

keseimbangan antara dunia dan akhirat, karenanya 

Islam memberi motivasi yang kuat bagi penganutnya 

untuk melakukan berbagai usaha demi mencapai 

kesejahteraan hidupnya di dunia, sebab Islam 

memandang bahwa kemiskinan atau kefakiran sangat 

dekat dengan kekafiran. Dalam pada itu dapat 

dikatakan bahwa Islam menganjurkan kepada umatnya 

untuk senantiasa berusaha sekuat tenaga yang ada pada 

dirinya untuk merubah dirinya kepada keadaan yang 

lebih baik, sebab telah dijelaskan dalam surah ar-Rad 

ayat 11 bahwa: 

 

 

 

                                                             
46 Kamaluddin, Kewirausahaan dalam Pandangan Islam, Jurnal An-Nahdhah, 

Vol. 1, No. 1, (2019), h. 302–310. 
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َ ََّل يَُغيُِّس َها بِقَۡىٍم َحتَّٰى يَُغيُِّسوْا َها بِأًَفُِسِهۡنۗۡ   إِىَّ ٱَّللَّ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan 

sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri.” 

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Islam 

mewajibkan kepada manusia untuk menjalankan demi 

meraih kebahagiaan di dunia, namun dengan catatan 

bahwa kehidupan dunia tidak menjadikan seseorang 

lupa kepada kehidupan akhirat. Justru itulah di dalam 

banyak ayat Allah menggandengkan antara ibadah 

mahdhah dengan ibadah ghoiru mahdha. Seperti dalam 

Al-Quran surat Jumu‟ah ayat 10:  

لَٰىةُ فَٲًتَِشُسوْا فِي ٱۡۡلَۡزِض َوٱۡبتَُغىْا ِهي  فَئَِذا قُِضيَِت ٱلصَّ

َ َكثِيٗسا لََّعلَُّكۡن تُۡفلُِحىَى   ِ َوٱۡذُكُسوْا ٱَّللَّ  فَۡضِل ٱَّللَّ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.” 

Dari ayat-ayat Al-Quran yang dipaparkan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Islam senantiasa 

menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa 

berusaha dalam hidupnya, demi untuk mencapai 

kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat 

kelak, oleh sebab itulah ajaran Islam menempatkan 

posisi usaha yang dilakukan manusia dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya dapat bernilai ibadah bila 

dikerjakan dengan niat karena Allah. Proses kreatif dan 

inovatif hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki sikap kewirausahaan, yaitu orang-orang yang 

percaya diri, berinisiatif, memiliki motif berprestasi, 

berwawasan ke depan, memiliki jiwa kepemimpinan 

dan berani mengambil resiko. 

Dalam menyikapi realitas hidup, ada tiga golongan 

yang memiliki cara-cara yang berbeda. Pertama, orang 

yang tidak berpikir dan tidak bangkit untuk mengambil 
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keputusan hidup, karena takut tertimpa akibat buruk 

yang tak terperikan. Kedua, orang yang berpikir, 

melakukan klarifikasi, dan mengetahui bahayanya, lalu 

berpaling dari petualangan. Dan yang ketiga, orang 

yang terjun ke dalam petualangan, mungkin sesudah 

berpikir secara logis atau sesudah berpikir secara tidak 

logis.
47

 

Al-Qur‟an telah menegaskan bahwa setiap orang 

akan mampu menghadapi peristiwa apapun yang terjadi 

karena Allah SWT berjanji bahwa Allah SWT tidak 

akan membebani seseorang melainkan dengan sesuatu 

yang sesuai dengan kemampuannya. Seperti firman 

Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.  

ُ ًَۡفًسا إَِّلَّ ُوۡسَعهَۚا لَهَا َها َكَسبَۡت َوَعلَۡيهَا َها  ََّل يَُكلُِّف ٱَّللَّ

َا ََّل تَُؤاِخۡرًَآ إِى ًَِّسيٌَآ أَۡو أَۡخطَۡأًَۚا َزبٌََّا َوََّل تَۡحِوۡل  ٱۡكتََسبَۡتۗۡ َزبٌَّ

َا ۡلٌَا  َعلَۡيٌَآ إِۡصٗسا َكَوا َحَوۡلتَهُۥ َعلَى ٱلَِّريَي ِهي قَۡبلٌَِۚا َزبٌَّ َوََّل تَُحوِّ

َها ََّل طَاقَتَ لٌََا بِِهۖۦَ َوٱۡعُف َعٌَّا َوٱۡغِفۡس لٌََا َوٱۡزَحۡوٌَآۚ أًََت َهۡىلَٰىٌَا 

فِِسيَي    فَٲًُصۡسًَا َعلَى ٱۡلقَۡىِم ٱۡلَكٰ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan 

sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala 

(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat 

siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 

berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 

kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 

orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 

kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka 

tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” 

Ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT 

tidak akan membebani dengan sesuatu yang berada di 
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luar kemampuannya. Maka timbul keyakinan bahwa 

apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. 

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa setiap orang 

memiliki kemampuan sebagai bekal untuk menjalani 

kehidupan ini, maka setiap orang hendaknya meyakini 

bahwa banyak kemampuan yang telah dimiliki menjadi 

potensi sebagai modal untuk kesuksesan. 

 

5. Pendidikan Kewirausahaan 

a. Pengertian Pendidikan Kewirausahaan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta 

didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

berlangsung dalam lingkungan tertentu.
48

 

Menurut Mulyati, “pendidikan berwawasan 

kewirausahaan adalah pendidikan yang menerapkan 

prinsip-prinsip dan metodelogi ke arah pembentukan 

kecakapan hidup (life skill) pada peserta didiknya 

melalui kurikulum yang terintegrasi yang 

dikembangkan disekolah atau perguruan tinggi."
49

  

Pendidikan kewirausahaan adalah suatu usaha 

sadar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman 

mengenai kewirausahaan dengan tujuan untuk 

menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi 

                                                             
48 https://pusdiklat.perpusnas.go.id, Buku Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses pada 

26 Januari 2022, jam 9.10 WIB. 
49 Mulyani Endang, „Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar 

dan Menengah‟, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 8.1 (2011), h. 1–18. 

https://pusdiklat.perpusnas.go.id/


 
 

41 

individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian 

pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan melalui 

penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang akan 

membentuk karakter dan perilaku untuk berwirausaha 

agar siswa kelak dapat mandiri dalam bekerja atau 

mandiri usaha. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya 

diperoleh dalam pendidikan formal saja, akan tetapi 

dapat diperoleh dalam pendidikan informal yakni dari 

lingkungan keluarga, dan juga pendidikan 

kewirausahaan dapat diperoleh melalui pendidikan 

nonformal seperti seminar dan pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan. 

 

b. Pendidikan Kewirausahaan dalam Islam 

Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang 

sempurna telah memberikan pijakan yang jelas tentang 

tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan 

potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai 

kebenaran dan kebajikan agar ia dapat memfungsikan 

dirinya sebagai hamba sebagaimana dalam firman Allah 

SWT yang berbunyi:  

 فَأَۡلهََوهَا فُُجىَزهَا َوتَۡقَىٰىهَا  
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) 

kefasikan dan ketakwaannya. (QS as Syams [91]: 8) 

Pendidikan yang ada harus mengembangkan 

potensi manusia dari segala aspeknya, bukan hanya 

kepintaran semata yang dituju apalagi kesuksesan dari 

segi materi, tetapi ada hal yang lebih penting dari 

kecerdasan intelektual semata, yakni bagaimana dengan 

proses pendidikan yang ada bisa membina manusia 

menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia yang 

sempurna dan mulia. Pendidikan dalam pandangan 

Islam berfungsi mengubah perkembangan alami 

menjadi perkembangan terarah dan tertuju. Dari 

awalnya orientasi kehidupan duniawi menjadi 
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berorientasi ukhrawi yang didorong oleh kesadaran 

kebaikan di dalam dirinya. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

1. Kerangka Konseptual 

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antar 

variabel bebas terhadap variabel terikat serta pengaruh 

variabel mediasi, yaitu pengaruh pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha dengan self efficacy sebagai 

variabel mediasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.  

Atas dasar penjelasan di atas maka kerangka konsep 

penelitian ini sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis, penelitian sebelumnya dan 

tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap 

Minat Berwirausaha 

Menurut Sifa Farid dan Ahmad Nurkhin pendidikan 

kewirausahaan diperlukan untuk mendukung terciptanya 
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kegiatan kewirausahaan.
50

 Sebagaimana Theory of 

Planned Behavior dimana pendidikan kewirausahaan 

sebagai faktor penentu minat seseorang untuk 

berwirausaha. Selain itu juga sejalan dengan teori atribusi 

dimana pendidikan kewirausahaan sebagai faktor 

eksternal yang mendorong minat wirausaha seseorang. 

 Melalui pendidikan kewirausahaan, pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dari orang lain dapat 

ditransfer kepada seseorang sebagai bekal dalam 

berwirausaha di masa depan, sehingga dengan dukungan 

yang diberikan dalam pendidikan kewirausahaan akan 

menjadi dorongan untuk mahasiswa meningkatkan minat 

berwirausaha.
51

 Hal ini dapat dibuktikan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mega Silvia Karen 

Hapuk, Suwatno dan Amir Machmud yang menyatakan 

bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha siswa 

kelas XI angkatan 2018 /2019  di beberapa SMK yang 

ada di Kota Bandung.
52

 Lebih lanjut, I Gusti Lanang 

Agung Adnyana dan Ni Made Purnami membuktikan 

bahwa pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan 

minat berwirausaha pada diri Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
53

 Pendapat 

tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Sri 

Wahyu Lelly Hana Setyanti, Erila Cahyani Pradana dan 

Sudarsih yang menyatakan bahwa, bukti empiris 

menunjukan bahwa pendidikan kewirausahaan pada 

                                                             
50 Farida dan Nurkhin, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Lingkungan 

Keluarga, dan Self Efficacy Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Program 

Keahlian Akuntansi.” . . . h. 615-633.  
51 Yunia dan Sukirman. “Pengaruh Self Efficacy sebagai Mediasi dari 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 
Berwirausaha.” . . . h.613. 

52 Hapuk, M. S. K., Suwatno, & Machmud, A., Efikasi Diri dan Motivasi: 

sebagai Mediasi Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha, 

. . . h. 59-69.  
53 Adnyana & Purnami, “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Self Efficacy 

dan Locus of Control pada Niat Berwirausaha.” . . . h. 1160-1188.  
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perguruan tinggi Islam UNMUH dan IAIN Jember dapat 

dinilai baik, sehingga berdampak besar pada minat untuk 

berwirausaha mahasiswa perguruan tinggi Islam 

UNMUH dan IAIN Jember.
54

 

Terdapat hasil berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mukhamad Zulianto, Sigit Santoso dan 

Hery Sawiji, menyatakan bahwa kewirausahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga FE 

Universitas Negeri Malang.
55

 Penelitian lain dari Putri 

Gesit Purwani Sari, Muinah Fadhilah dan Bernadetta 

Dian Septi Maharani juga berpendapat yang sama bahwa 

pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat berwirausaha.
56

 Lebih lanjut, Syafiya 

Fathiyannida dan Teguh Erawati berpendapat bahwa 

pendidikan kewirausahaan berpengaruh negatif terhadap 

minat berwirausaha Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
57

 

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan penelitian-

penelitian terdahulu, maka penulis menyusun hipotesis 

sebagai berikut:  

H1: Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat berwirausaha. 

 

                                                             
54 Wahyu, S., Hana, L., et al. “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Efikasi 

Diri Berwirausaha dan Faktor Lingkungan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Perguruan Tinggi Islam di Jember.” . . . h. 133-141. 
55 Zulianto, M., et al., “Pengaruh Efikasi Diri dan Pendidikan Kewirausahaan 

terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang Tahun 2017.” h. 59-72. 
56 Gesit, P. Sari P., et al., dkk. “Membangun Minat Berwirausaha Melalui 

Motivasi, Pendidikan Kewirausahaan dan Kepribadian”, Jurnal Magisma, IX, 2, 
2021, h. 125-134. 

57 Syafiya F, & Erawati T, Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan, Motivasi 

Berwirausaha, Lingkungan Keluarga dan Ekspektasi Pendapatan terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Aktif dan Alumni 
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa), . . .  h. 

83-94. 
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b. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan tehadap Self 

Efficacy 

Menurut Mugiyatun dan Muhammad Khafid self 

efficacy mampu memberikan rasa percaya diri dan 

keyakinan akan kemampuan yang dimiliki dan menjadi 

modal yang penting dalam memulai suatu usaha. Oleh 

karena itu, self efficacy sangat berguna apabila didukung 

oleh pendidikan kewirausahaan yang matang.
58

 Hal ini 

didukung dengan Theory of Planned Behavior dimana 

self efficacy sebagai faktor penentu minat seseorang 

untuk berwirausaha. Selain itu juga sejalan dengan teori 

atribusi dimana self efficacy sebagai faktor internal yang 

mendorong minat wirausaha seseorang. 

Wardani Purnama Sari dan Meri Rahmania 

menyatakan bahwa jika terdapat peningkatan pemahaman 

kewirausahaan maka peningkatan ini akan diikuti dengan 

peningkatan self efficacy.
59

 Lebih lanjut Yunia Puji 

Lestari dan Sukirman menyatakan bahwa pendidikan 

kewirausahaan secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap self efficacy pada siswa kelas XI 

jurusan akuntansi dan keuangan lembaga SMK N 1 Pati 

tahun ajaran 2018/2019.
60

 Diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan Ratna Rahayu Nengseh dan Riza Yonisa 

Kurniawan yang menyatakan bahwa pendidikan 

kewirausahaan berpengaruh secara langsung terhadap 

efikasi diri mahasiswa.
61

  

                                                             
58 Mugiyatun & Khafid, M., “Pengaruh Prakerin, Pendidikan Kewirausahaan, 

dan Lingkungan Keluarga dengan Self Efficacy sebagai Variabel Intervening terhadap 

Minat Berwirausaha.” Economic Education Analysis Journal. Vol 9, No 1, (2020), h. 
100-118. https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37233. 

59 Sari W. P. dan Rahmania. M., “Pengaruh Pemahaman Kewirausahaan dan 

Praktik Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa dengan Self 

Efficacy sebagai Variabel Intervening.” . . . h. 76-87. 
60 Lestari, Y. P. dan Sukirman. “Pengaruh Self Efficacy Sebagai Mediasi dari 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha.” . . . h. 629. 
61 Nengseh, R. R. dan Kurniawan, R. Y., Efikasi Diri sebagai Mediasi 

Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Motivasi Berwirausaha Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa, . . . h. 156-167. 
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Terdapat hasil berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Antyanadea Maharani, Agus Widarko dan 

Khalikussabir, menyatakan bahwa pendidikan 

kewirausahaan tidak berpengaruh secara langsung pada 

self efficacy.
62

 Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan 

penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis menyusun 

hipotesis sebagai berikut:  

H2: Pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap self efficacy. 

 

c. Pengaruh Self Efficacy terhadap Minat Berwirausaha 

Self efficacy merupakan kepercayaan individu 

terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan 

dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini didukung 

dengan teori atribusi dimana minat berwirausaha sebagai 

faktor internal yang menguatkan self efficacy yang 

dimiliki oleh seseorang. 

Menurut Sifa Farid dan Ahmad Nurkhin tinggi atau 

rendahnya tingkat self efficacy seseorang mempunyai 

dampak yang serius pada keyakinan individu akan 

kemampuannya untuk berwirausaha, jika seseorang 

merasa yakin bahwa dirinya mampu melakukan kegiatan 

berwirausaha maka individu tersebut dianggap memiliki 

self efficacy yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya.
63

 

Sejalan dengan itu Yunia Puji Lestari dan Sukirman 

berpendapat bahwa, keyakinan akan kemampuan yang 

dimiliki inilah yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, termasuk 

mendorong minat mahasiswa untuk berwirausaha.
64
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Menurut Tiara Yanis Rukmana dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa self efficacy menjadi salah faktor 

penting dalam mempengaruhi pembentukan sikap 

kewirausahaan terhadap mahasiswa.
65

 Hal tersebut sesuai 

oleh penelitian Ludi Wishnu Wardana, dkk., yang 

menyatakan bahwa,  self efficacy kewirausahaan berhasil 

memengaruhi sikap kewirausahaan pada mahasiswa 

Universitas Negeri Malang.
66

 Dalam penelitian I Gusti 

Lanang Agung Adnyana dan Ni Made Purnami 

mengemukakan bahwa self efficacy berpengaruh positif 

dan signifikan pada niat berwirausaha Mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang 

berarti bahwa semakin tinggi self efficacy yang dimiliki 

mahasiswa, maka minat mahasiswa untuk berwirausaha 

akan semakin tinggi. Lebih lanjut Rifa‟atul Maftuhah dan 

Bambang Suratman menunjukan bahwa secara parsial 

efikasi diri berpengaruh signifikan positif terhadap minat 

berwirausaha siswa SMK di Sidoarjo.
67

 Penelitian serupa 

oleh Enggar Widianingrum, menunjukan hasil yaitu 

efikasi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat wirausaha pada siswa kelas XII SMK di wilayah 

Klender, Jakarta Timur.
68

  Wardani Purnama Sari dan 

Meri Rahmania berpendapat self efficacy berpengaruh 

signifikan terhadap minat berwirausaha mahasiswa.
69

 Sri 

Wahyu Lelly Hana Setyanti, Erila Cahyani Pradana dan 
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Sudarsih juga menjelaskan bahwa efikasi diri berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat wirausaha, dengan 

demikian dapat dimaknai bahwa semakin baik self 

efficacy maka minat berwirausaha cenderung meningkat.
70

 

Berdasarkan dari hasil dan kesimpulan penelitian-

penelitian terdahulu, maka penulis menyusun hipotesis 

sebagai berikut:  

H3: Self efficay berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat berwirausaha. 

 

d. Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat 

Berwirausaha melalui Self Efficacy 

Menurut Wardani Purnama Sari dan Meri 

Rahmania, self efficacy mampu memperkuat hubungan 

antara pemahaman kewirausahan terhadap minat 

berwirausaha, artinya self efficacy berperan dalam 

meningkatkan hubungan pemahaman kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha.
71

 Ratna Rahayu Nengseh 

dan Riza Yonisa Kurniawan berpendapat jika pendidikan 

kewirausahaan diimbangi efikasi diri, maka mahasiswa 

tidak akan ragu dalam mencapai tujuan untuk memulai 

suatu usaha karena ia yakin terhadap kemampuannya.
72

 

Hal ini selaras dengan Theory of Planned Behaviour 

(teori Perilaku Terencana) yang dikembangkan oleh 

Ajzen bahwa hal yang mempengaruhi minat diantaranya 

adalah persepsi kontrol perilaku yang ditentukan oleh 

keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya 

berupa peralatan, kompatibelitas, kompetensi dan 

kesempatan yang mendukung perilaku yang akan 
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diprediksi dalam mewujudkan perilaku tersebut. Dengan 

adanya pendidikan kewirausahaan berarti mahasiswa 

akan mendapatkan pengetahuan, pelatihan dan 

keterampilan kewirausahaan sebagai bekal untuk 

berwirausaha. Hal tersebut sangat mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk melakukan wirausaha. Pendidikan 

kewirausahaan yang baik tanpa diimbangi dengan 

keyakinan diri atau self efficacy maka akan timbul 

keraguan dalam berwirausaha. Hal ini juga sejalan 

dengan teori atribusi dimana pendidikan kewirausahaan 

sebagai faktor eksternal, serta self efficacy sebagai faktor 

internal yang mendorong minat wirausaha seseorang. 

Yunia Puji Lestari dan Sukirman menyatakan bahwa 

pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat berwirausaha melalui self 

efficacy pada siswa kelas XI jurusan Akuntansi dan 

Keuangan Lembaga SMK N 1 Pati tahun ajaran 

2018/2019. Menurutnya, siswa yang mendapatkan 

pendidikan kewirausahaan yang baik akan lebih siap 

untuk menjadi wirausaha, hal tersebut dikarenakan tingkat 

self efficacy yang tinggi.
73

 Mendukung hal tersebut, 

Mugiyatun dan Muhammad Khafid menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha dimediasi self efficacy pada 

siswa kelas XII paket keahlian Akuntansi SMK N 2 

Semarang.
74

 Hal ini diperkuat oleh pendapat Mega Silvia 

Karen Hapuk, Suwatno dan Amir Machmud yang 

menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap minat 
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74 Mugiyatun & Khafid, M., “Pengaruh Prakerin, Pendidikan Kewirausahaan, 

dan Lingkungan Keluarga dengan Self Efficacy sebagai Variabel Intervening terhadap 

Minat Berwirausaha.” . . . h. 100-118. 
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berwirausaha terbukti benar serta efikasi diri dan motivasi 

mampu memperkuat hubungan antara keduanya.
75

  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Maharani, Agus Widarko dan Khalikussabir, bahwa 

efikasi diri tidak mampu memediasi pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha karena 

pendidikan kewirausahaan dianggap mampu membantu 

siswa dalam menumbuhkan minat berwirausaha dengan 

baik tanpa memperhatikan efikasi diri.
76

 Berdasarkan dari 

hasil dan kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu, 

maka penulis menyusun hipotesis sebagai berikut:  

H4: Self efficacy memediasi hubungan antara pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. 
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