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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat berwirausaha di kalangan mahasiswa di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Metro dimana mahasiswa lebih memilih menjadi pegawai atau PNS setelah lulus dimana 

tingkat persaingan cukup tinggi sehingga mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk memperoleh data, serta untuk mengetahui pengaruh efikasi diri, lingkungan dan pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

Accidental Sampling dengan menggunakan rumus proporsi binominal dan diperoleh sampel sebanyak 150 responden 

mahasiswa di FEB UM Metro. Pengujian persyaratan instrumen yang digunakan meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

Uji normalitas Liliefors, uji homogenitas, uji linieritas digunakan sebagai persyaratan pengujian untuk analisis SEM 

(Structural Equation Modeling) dan teknik analisis data yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling). 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modeling) didapatkan bahwa 

efikasi diri tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha, lingkungan berpengaruh terhadap minat berwirausaha, 

self efficacy berpengaruh terhadap lingkungan. 

Keywords: self efficacy, lingkungan, minat berwirausaha 

. 

PENDAHULUAN  

Pembangunan  perekonomian  akan  lebih  berhasil  jika  ditunjang  oleh wirausahawan  yang  dapat  

membuka  lapangan  kerja  karena  kemampuan pemerintah  sangat  terbatas.  Pemerintah  tidak  akan  

mampu  menggarap  semua aspek  pembangunan  karena  sangat  banyak  membutuhkan  anggaran  belanja, 

personalia,  dan  pengawasan. Kewirausahaan merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah 

maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Dengan adanya Gerakan Kewirausahan Nasional (GKN) 

diharapkan generasi muda memiliki minat untuk menjadi wirausahawan.  Menurut  Aprilianty  (2016)  

Minat  dapat didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  membangkitkan  perhatian  pada  suatu  hal. Minat  

mengindikasi  apa  yang  diinginkan  atau  dilakukan  orang  atau  apa  yang mereka senangi. 

Seperti ditemukan dalam survey yang dilakukan oleh Suryana, kebanyakan responden menjadi 

wirausaha karena didasari oleh pengalaman sehingga ia memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jadi, 

untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan 

watak kewirausahaan. Watak dan jiwa kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, 

atau kompetisi. Kompetisi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengetahuan usaha (Suryana, 2015). 
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Self efficacy adalah kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan (Zulkosky, 2009). Kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang mereka 

percaya daripada apa yang secara objektifbenar. Persepsi pribadi seperti ini memegang peranan penting 

dalam pengembangan niat seseorang ( Indarti dan Rostiani, 2008). 

Lingkungan adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi 

antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta 

terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan/tataruang (Purba, 2016). Secara umum 

lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar obyek dan dapat mempengaruhi maupun 

dipengaruhi subyek tersebut. Dengan demikian lingkungan wirausaha merupakan segala sesuatu yang ada 

di sekitar wirausaha dan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh wirausaha. Dalam kontek supaya untuk 

melahirkan wirausaha baru dan mengembangkan wirausaha yang ada, yang dimaksud lingkungan adalah 

lingkungan eksternal yang terdiri dari pelanggan, pemasok, pesaing, kreditor, ekonomi, sosial, politik, 

teknologi, dan ekologi.Namun tidak semua lingkungan eksternal ini mempunyai signifikansi yang sama 

dalam mempengaruhi lahir dan berkembangnya wirausaha (Supri, 2015). 

Berdasarkan push theory, faktor negatif yang terjadi seperti halnya ketidakpuasan bekerja, 

ketidakpuasan upah dan gaji, jam masuk yang ketat dan padat, tidak mendapatkan pekerjaan merupakan 

alasan dari seseorang untuk memulai wirausaha. 

Menurut Fu’adi (2009: 93) Minat berwirausaha adalah keinginan pemenuhan kebutuhan hidupnya 

dengan bekerja keras dan menumbuhkan ide-ide nya, dengan segala risiko yang kelak akan dihadapi,.Faktor 

yang mempengaruhi minat individu untuk berwirausaha, berdasarkan Indarti (2008: 5) adalah yaitu faktor 

kepribadian yaitukeinnginanakan performa bagus dan efikasi diri sendiri, faktor sekitar lingkungan yaitu: 

akses terhadapdana atau modal, informasi dan jejaring sosial dan terkahir yaitu demografis seperti jenis 

kelamin, umur, pendidikan dan pengalaman bekerja. 

 Lingkungan merupakan keseluruhan entitas dimana didalamnya terdapat aktifitas individu 

dimana individu tersebut saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan juga kesejahteraan hidup 

(Danusaputra, 2015).Percaya diri merupakan keyakinan pada jiwa individuguna berbuat sesuatu 

menunjukkan dirinya memiliki kapasitas dalam mencapai tujuannya (Ermaningsih, 2017). Pengambilan 

suatu resiko adalah sebuah kepribadian yang harus dimiliki oleh orang-orang berkarakter unggul dan 

sukses. Jika ingin sukses, kamu harus berani menngambil resiko (Brian Tracy, 2016). Lingkungan ekonomi 

bisniis merupakan suatu situasi dan kondisi, ruang dan waktu, serta realitas yang berkaitan dengan urusan 

pemenuhan kebutuhan dengan satuan moneter untuk menjalankan usaha baiik profit maupun non profit 

(Maslow, 2017). 

 Berdasarkan atas landasan teori dan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H1 :  Lingkungan (ξ 1) berpengaruh positif pada Self Efficacy (η1). 

H2 :  Self Efficacy (ξ2) berpengaruh positif pada minat berwirausaha (η2). 

H3 : Lingkungan (ξ 1) berpengaruh positif padaminat berwirausaha (η 2). 
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METODELOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi 

yang dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu 874 mahasiswa FEB 

Universitas Muhammadiyah Metro angkatan 2016-2018 yang lulus mata kuliah kewirausahaan. Obyek 

penelitian ini adalah self efficacy dan lingkungan, minat berwirausaha. 

Metode yang digunakan merupakan deskriptif dan verivikatif yang dilakukan melalui 

pengambilan berupa data primer di lokasi penelitian, maka metode yang digunakan berupa metode 

survey penjelasan. Untuk dapat menguji pengaruh antara variabel eksogen dan endogen yakni 

pengaruh langsung self efficacy, lingkungan terhadap minat kewirausahaan Mahasiswa FEB 

Universitas Muhammadiyah Metro, maka disini peneliti menggunakan alat uji Model Persamaan 

Struktural. (Structural Equation Modeling SEM) dan mengunakan program statistik untuk model 

persamaan structural. 

Operasional Variabel 

a. Self efficacy(ξ 1) 

1. Definisi Konseptual : Self efficacy merupakan 1). Memiliki kepercayaan diri dalam 

nerwirausaha. 2). Mampu menjadi pemimpinin 3) Memiliki mental yang matang dalam 

memulai usaha 4). Memiliki keyakinan yang kuat dalam upaya keberhasilan. 

2. Definisi Operasional :Self efficacy merupakan 1). Memiliki kepercayaan diri dalam 

nerwirausaha. 2). Mampu menjadi pemimpinin3) Memiliki mental yang matang dalam 

memulai usaha 4). Memiliki keyakinan yang kuatdalam upaya keberhasilan..yang diukur 

menggunakan instrument dengan skala likert dan di berikan kepada Mahasiswa FEB UM 

Metro. 

b. Lingkungan (η1) 

1. Definisi Konseptual : Lingkungan berupa limgkungan keluarga, lingkungan teknologi, 

lingkungan sosial dan lingkungan demografi. 

Self 

Efficacy(η1) 

Minat Berwirausaha 

(η2) 

H2 

H1 

Lingkungan 

(ξ1) H3 
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2. Definisi Operasional :Lingkungan adalah berupa lingkungan keluarga, lingkungan teknologi, 

lingkungan sosiial dan lingkungan demografi, yang diukur menggunakan instrument dengan 

skala likert dan di berikan kepada Mahasiswa FEB UM Metro. 

c. Minat Berwirausaha (η 2) 

1. Definisi Konseptual : Minat berwirausaha adalah berupa sikap pada umumnya tertuju pada 

aktivitas, kesadaran khusus untuk menyukai, Merasa bahagia akan aktivitas tersebut, 

Aktivitas yang dilakukan mempunyai makna penting bagi individu. Adanya minat intriksik 

didalam suatu aktivitas, berperan aktif dalam aktivitas. 

2. Definisi Operasional : Definisi Konseptual : Minat berwirausaha adalah berupa sikap pada 

umunyatertuju pada aktivitas, kesadaran khusus untuk menyukai, Merasa bahagia akan 

aktivitas tersebut, Aktivitas yang dilakukan mempunyai makna penting bagi individu.  

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Metro 

S1 dalam penelitian ini berjumlah 874 mahasiswa. Teknik pengambilan yang digunakan adalah teknik 

purposive sampling. Sehinga dalam penentuan jumlah sampel yang nanti digunakan menggunakan 

rumus Lameshow yaitu: 

      Melalui rumus tersebut, maka jumlah sampel yang akan di ambil adalah:   

𝑛 =
𝑍21 −

𝛼

2
𝑃(1 − 𝑃)

𝑑2  

𝑛 =
4,898952.0,5. (1 − 0,5)

0,12  

𝑛 =
2,44495 .0,25

0,01
 = 150 

Keterangan: 

𝑛 = Jumlah sampel 

𝑍 = Skor z pada kepercayaan 95%= 1,96 

𝑃 = Maksimal estimasi = 0,5 

𝑑 = alpha (0,10) atau sampling eror 10%  

Berdasarkan menggunakan rumus diatas didapatkan nilai n sebesar 150 orang. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan indikator instrumen penelitian, sehingga dibuat instrumen penelitian berupa angket 

(kuesioner). Jumlah butir pertanyaan dalam kuesioner untuk mengungkapkan variabelself efficacy(Y1) 

sebanyak 15 pertanyaan, variabel lingkungan (X1) sebanyak 15 pertanyaan, dan variabel minat 

berwirausaha (Y2) sebanyak 18 pertanyaan. 
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Uji Normalitas Galat Taksiran Regresi 

Uji normalitas dengan menggunakan rumus Liliefors. Hipotesis pengujian secara statistik dapat 

disajikan sebagaiberikut.  

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

No 
GalatTaksiran 

Regresi 
Lhitung Ltabel Keputusan Kesimpulan 

1 ξ1 ke η1 0,891 0,072 H0 ditolak Tidak Normal 

2 η1 ke η2 0,763 0,072 H0 ditolak Tidak Normal 

3 ξ1 ke η2 0,763 0,072 H0 ditolak Tidak Normal 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Ms Excel 2007 

 

1) Pengujian Normalitas Galat Taksiran Regresi Minat Berwirausaha atasSelf Efficacy. 

Hasil dari perhitungan galat taksiran regresi kepuasan konsumen atas tangibles di dapatkan persamaan 

regresi Ŷ2 = 68,41165 - 0,20397ξ1. Berdasarkan pada hasil perhitungan table 1  di dapatkan harga Lilie 

fors hitung (Lhitung ) sebesar 0, 891,sedangkan harga Liliefors tabel (Ltabel (0,05; 150)) sebesar 0,072. Ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Karena Lhitung>Ltabel, dengan demikian skor galat 

taksiran regresi kepuasan konsumen atas tangibles berasal dari populasi yang berdistribusi tidak 

normal. 

 

2) Pengujian Normalitas Galat Taksiran Regresi Minat Berwirausaha atas Lingkungan. 

Hasil dari perhitungan galat taksiran regresi kepuasan konsumen atas tangibles di dapatkan persamaan 

regresi Ŷ2 = 16,0143 + 0,826741η1. Berdasarkan pada hasil perhitungan table 1  di dapatkan harga 

Lilie fors hitung (Lhitung ) sebesar 0, 892,sedangkan harga Liliefors tabel (Ltabel (0,05; 150)) sebesar 0,072. 

Inimenunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima.Karena Lhitung>Ltabel, dengan demikian skor galat 

taksiran regresi kepuasan konsumen atas tangibles berasal dari populasi yang berdistribusi tidak 

normal. 

 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas perlu dilakukan untuk menghitung apakah data sampel berasal dari populasi yang 

memiliki varians yang homogen.Berikut ini merupakan hasil uji homogenitas yang di sajikan dalam 

bentuk tabel. 

Tabel 2 Hasil Uji Homogenitas 

No Varians F Hitung F Tabel Kesimpulan 

1 ξ1 ke η1 1,12 1,26 Homogen 

2 η1 ke η2 1,01 1,26 Homogen 

3 ξ1 ke η2 1,01 1,26 Homogen 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan Ms. Excel 2007 

1) Uji Homogenitas Varians η1 atas ξ1. 
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Berdasarkan hasil dariperhitungan untuk pengujian homogenitas varians η1 atas ξ1, di dapatkan 

nilai F2hitung = 1,12. Nilai tersebut lebih kecil dari F2tabel = 1,26. Dengan demikian populasi 

mempunyai varians yang homogen, yang berasal dari varians η1 atas ξ1. 

 

2) Uji Homogenitas Varias η1 atas η1. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan untuk pengujian homogenitas varians η1 atas η1, di dapatkan 

nilai F2hitung = 1,01. Nilai tersebut lebih kecil dari F2tabel = 1,26. Dengan demikian populasi 

mempunyai varians yang homogen, yang berasal dari varians η1 atas η1. 

 

a. Uji Linearitas  

Pengujian ini dilakukan untuk ketepatan estimasi. Setiap estimasi umumnya diharapkan pada jelasan atau 

kepastian sehingga kesimpulan yang di dapatkan mempunyai akurasi yang tinggi. Pada pengujian linearitas 

penulis menggunakan program SPSS IBM 25, lalu pengukuran dilakukan dengan cara: 

 Jika nilai Sig. Deviation from liniearity > 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel 

bebas dengan terikat. 

 Jika nilai Sig. Deviation from liniearity < 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linier antara 

variabel bebas dengan terikat. 

Tabel 3 Hasil Uji Linieritas 

No Varians Sig.dev Sig. Kesimpulan 

1 ξ1 ke η1 0,074 0,05 Linier 

2 η1 ke η2 0,217 0,05 Linier 

3 ξ1 ke η2 0,217 0,05 Linier 

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS IBM 25 

1) Hasil Pengujian Linearitas η1 atas ξ1 

Berdasarkan hasil dari perhitungan untuk pengujian linieritas varians η1 atas ξ1, di dapatkan nilai 

Sig. Dev = 0,074. Nilai tersebut lebih besar dari α= 0,05. Dengan demikian populasi mempunyai 

varians yang linier, yang berasal dari varians η1 atas ξ1 

2) Hasil Pengujian Linearitas η1 atas η1 

Berdasarkan hasil dari perhitungan untuk pengujian linieritas varians η1 atas η1, di dapatkan nilai 

Sig. Dev = 0,217. Nilai tersebut lebih besar dari α= 0,05. Dengan demikian populasi mempunyai 

varians yang linier, yang berasal dari varians η1 atas η1 

 

Pengujian Model Analisis 

Structural Equation Modelling (SEM) 

 

1) Uji KecocokanKeseluruhan Model 

Untuk memdukung hasil uji ini, ECVI (Expected Cross Validition Index), mempunyai nilai lebih 

kecil dari 5 (ECVI = 3,27 < 5) yang menandakan bahwa model memiliki kecocokan yang baik 

(good fit). Berdasarkan uaraian tersebut, maka hasil uji goodness of fit dalam SEM (Structural 

Equation Modeling), dapat di tuangkan dalam bentuk tabel, seperti berikut ini. 

Tabel 4 Rangkuman Hasil Uji Goodness of Fit 
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No Indeks Hasil 

Nilai yang 

Direkomenda-

sikan 

Kesimpulan 

1 Probabilitas X2 0,00 > 0,05 Marginal fit 

2 X2/df 1,14 < 5 Good fit 

3 RMSEA 0,077 ≤0,08 Good fit 

4 AGFI 0,75 <0.90 Good fit 

5 GFI 0,80 <0,90 Good fit 

6 CFI 0,95 >0,90 Good fit 

7 NNFI 0,94 >0,90 Good fit 

8 NFI 0,91 >0.90 Good fit 

9 IFI 0,95 >0,90 Good fit 

10 RFI 0,89 >0.90 Marginal fit 

11 ECVI 3,27 < 5 Good fit 

 

1) Uji Model Pengukuran( Measurement Model Fit) 

 

Model pengukuran ini adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel 

manifes. Pada penelinitan ini terdapat jumlah manifes sebanyak 21 yang berasal dari 4 variabel laten. 

Model pengukuran ini digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas masing-masing 

indikator yang membentuk variabel laten. Penjabaran dari hasil analisis model pengukuran masing-

masing variabel laten adalah sebagai berikut: 

 

a) Analisis Model Pengukuran Variabel Laten Self Efficacy 

Tangibles diukur melalui 5 idikator variabel laten. Hasil yang didapat ditunjukan dengan hasil 

muatan faktor standar, pada gambar 1 berikut ini: 

 

 

  

Gambar 1 Standardized Loading Factors Hasil Uji CFA Self Efficacy 

Berdasarkan gambar 1 tersebut, hasil analisis confimatory factor analysis (CFA), berdasarkan 

bobot loading factors (nilai bobot faktor), setiap dimensia dalah 0,73, 0,71, 0,80, 0,89, 0,95 lebih 
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besar dari 0,45, yang menandakan bahwa kelima indikator tersebut valid dalam membentuk variabel 

selfefficacy. Validitas yang berdasarkan nilai t (t-hitung) dapat terlihat pada gambar 2 sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2 Nilai t-hitung Hasil Uji CFA Self Efficacy 

Berdasarkan gambar 4.2 tersebut, terlihat bahwa nilai t-hitung masing-masing indikator lebih besar 

dari nilai t-tabel. Nilai t-hitung masing-masing indikator adalah x1= 10,18, x2= 9,76, x3= 11,54 , x4= 

13,62 dan x5= 15,29, sedangkan nilai t-tabel (0,05) adalah 1,66. Dengan begitu maka dapat 

disimpulkan bahwa kelima variabel laten memiliki validitas yang baik dalam mengukur variabel self 

efficacy. 

 

1. Perhitungan Construct reliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) Self Efficacy (ξ1). 

Hasil perhitungan Constructreliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) dapatdilihat pada tabel 5 

berikut ini: 

Tabel 5 perhitungan Constructreliability dan Variance Extraced Self Efficacy. 

Indikator 

Std. 

Loadi

ng 

∑std.loadi

ng2 
Eror 

CR=
(∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐

(∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 +∑𝒆𝒋
 

VE=
∑𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠

∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 +∑𝒆𝒋
 

Y1 0,73 0,5329 0,46 

0,911 0,816 

Y2 0,71 0,5041 0,49 

Y3 0,80 0,64 0,36 

Y4 0,89 0,7921 0,20 

Y5 0,95 0,9025 0,09 

Jmlh 4,08 3,3716 1,62 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai construct 

reliability variabel tangibles sebesar 0,911 lebih besar dari 0,70 (CR>0,70) hal ini berarti Nilai 

construct reliability dari kelima variabel tersebut lebih besar dari cut off value 0.7 maka indikator-

indikator memiliki konsistensi internal yang baik. dan nilai average variance extracted (VE) sebesar 

0,816 lebih besar dari 0,50 (VE>0,50). Oleh karena kelima variabel memperoleh nilai varaince 

extracted >0.50 maka varians yang diekstraksi dari indikator-indikator lebih besar untuk 

pembentukan variabel laten. 

 

b) Analisis Model Pengukuran Variabel Laten Lingkungan 

Variabel diukur melalui 5 indikator variabel lanten. Hasil yang didapat ditunjukkan dengan nilai 

muatan standardized loading factors pada gambar 3 dibawahini: 

 

 

Gambar.3 Standardized Loading Factors Hasil Uji CFA Lingkungan 

Berdasarkan gambar 4.3 tersebut, hasil analisis confimatory factor analysis (CFA), berdasarkan 

bobot loading factors (nilai bobot faktor), setiap dimensi adalah 0,76, 0,76, 0,77, 0,70, dan 0,74 lebih 

besar dari 0,45, yang menandakan bahwa kelima indikator tersebut valid dalam membentuk variabel 

Lingkungan. Validitas yang berdasarkan nilai t (t-hitung) dapat terlihat pada gambar 4 sebagaiberikut: 

 

 
 

 

 
 

Gamabar 4 Nilai t-hitung Hasil Uji CFA Responsiveness 

 

Berdasarkan gambar 4.4 tersebut, terlihat bahwa nilai t-hitungmasing-masing indikator lebih besar 

dari nilai t-tabel. Nilai t-hitung masing-masing indikator adalah Y1= 0, Y2= 9,44 , Y3= 9,50, Y4= 8,61 



SNPPM-2 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Tahun 2020 
ISBN 978-623-90328-5-2 
 

 

Copyright © 2020, Universitas Muhammadiyah Metro 485 
 

dan Y5= 9,14, sedangkan nilai t-tabel (0,05) adalah 1,66. Dengan begitu maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel laten dari Y2,Y3,Y4,Y5 memiliki validitas yang baik dalam mengukur variabel 

lingkungan. 

 

2. Perhitungan Construct reliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) Lingkungan (η1). 

Hasil perhitungan Construc treliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) dapat dilihat pada tabel 

6 berikut ini: 

Tabel 6 perhitungan Constructreliability dan Variance Extraced Lingkungan. 

Indikator 

Std. 

Loadi

ng 

∑std.loadi

ng2 
Eror 

CR=
(∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐

(∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 +∑𝒆𝒋
 

VE=
∑𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠

∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 +∑𝒆𝒋
 

X1 0,76 0,6084 0,39 

0,868 0,754 

X2 0,76 0,5929 0,40 

X3 0,77 0,5929 0,40 

X4 0,70 0,5041 0,49 

X5 0,74 0,5476 0,45 

Jmlh 3,77 2,8459 2,15 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai construct 

reliability variabel lingkungan sebesar 0,868 lebih besar dari 0,70 (CR>0,70) hal ini berarti Nilai 

construct reliability dari kelima variabel tersebut lebih besar dari cut off value 0.7 maka indikator-

indikator memiliki konsistensi internal yang baik. dan nilai average variance extracted (VE) sebesar 

0,754 lebih besar dari 0,50 (VE>0,50). Oleh karena kelima variabel memperoleh nilai varaince 

extracted >0.50 maka varians yang diekstraksi dari indikator-indikator lebih besar untuk 

pembentukan variabel laten. 

 

c) Analisis Model PengukuranVariabel Laten Minat Berwirausaha. 

Variabel diukur melalui 6 indikator variabel lanten. Hasil yang didapat ditunjukkan dengan nilai 

muatan standardized loading factors pada gambar 5 dibawah ini: 
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Gambar 5. Standardized Loading Factors Hasil Uji CFA Minat Kewirausahaan 

Berdasarkan gambar 5 tersebut, hasil analisis confimatory factor analysis (CFA), berdasarkan 

bobot loading factors (nilai bobot faktor), setiap dimensi adalah 0,83, 0,83, 0,66, 0,68,0,65 dan 0,47 

lebih besar dari 0,45, yang menandakan bahwa ketiga indikator tersebut valid dalam membentuk 

variabel reliability. Validitas yang berdasarkan nilai t (t-hitung) dapat terlihat pada gambar 4.6 sebagai 

berikut: 

   

 
Gambar 6. Nilai t-hitung Hasil Uji CFA Kepuasan Konsumen 

 

 

3. Perhitungan Construct reliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) Minat Berwirausaha (η3). 

Hasil perhitungan Construct reliability (CR) Dan Variance Extraced (VE) dapat dilihat pada tabel 

7 berikut ini: 
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Tabel 7 perhitungan Constructreliability dan Variance Extraced Minat Berwirausaha. 

Indikator 

Std. 

Loadi

ng 

∑std.loadi

ng2 
Eror 

CR=
(∑𝒔𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐

(∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 +∑𝒆𝒋
 

VE=
∑𝐬𝐭𝐝.𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠

∑𝒔𝒕𝒅.𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 +∑𝒆𝒋
 

Y6 0,83 0,7056 0,29 

0,843 0,68 

Y7 0,83 0,6889 0,31 

Y8 0,65 0,4225 0,57 

Y9 0,68 0,4624 0,53 

Y10 0,65 0,4225 0,57 

Y11 0,47 0,2209 0,77 

Jmlh 4,08 2,9228 3,07 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai construct reliability 

variabel minat berwirausaha sebesar 0,843 lebih besar dari 0,70 (CR>0,70) hal ini berarti Nilai 

construct reliability dari keenam variabel tersebut lebih besar dari cut off value 0.7 maka indikator-

indikator memiliki konsistensi internal yang baik. dan nilai average variance extracted (VE) sebesar 

0,68 lebih besar dari 0,50 (VE>0,50). Oleh karena keenam variabel memperoleh nilai varaince 

extracted >0.50 maka varians yang diekstraksi dari indikator-indikator lebih besar untuk 

pembentukan variabel laten. 

 

Dari hasil perhitungan secara keseluruhan, sehingga dapat di artikan dan dapat memberi informasi 

secara objektif seperti berikut ini : 

 

1) Lingkungan Tidak Berpengaruh Terhadap Self Efficacy 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Lingkungan, berpengaruh langsung 

Negatif terhadap Self Efficacy,. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kepercayaan diri seorang 

mahasiswa FEB meningkat ingin berwirausaha maka faktor lingkungan akan menjadi faktor yang 

negatif dalam mempengaruhi keinginan atau kepercayaan dimana faktor lingkungan seperti 

keluarga dan sosial akan bereaksi tidak mendukung atau negatif mahasiswa untuk berwirausaha. 

 

2) Self Efficacy Tidak Berpengaruh Terhadap Minat Berwirausaha 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Self Efficacy tidak berpengaruh langsung 

Negatif terhadap Minat Berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada kelima 

indikator. Akan tetapi indikator kedua yaitu memiliki kematangan mental dalam memulai usaha 

yang menunjukkan hasil lebih rendah dibanding indikator lainnya yaitu memiliki kepercayaan diri 

untuk mengelola usaha, memiliki keyakinan yang teguh dalam keberhasilan usaha, mampu 

memimpinan sumber daya manusia dan Bekerja Keras . Ini menandakan bahwasanya mental para 

mahasiswa FEB UM Metro dalam diri mereka masih rendah untuk memulai berwirausaha, karena 

hal tersebut diperlukan penempaan karakter dalam kehidupan sehari-hari baik di universitas dan 

lainnya. 
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3) Lingkungan Berpengaruh Terhadap Minat Berwirausaha 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Lingkungan berpengaruh langsung positf 

terhadap minat berwirausaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada kelima indikator. 

Indiktor pertama mempunyai nilai yang paling besar di banding keempat indikator lainnya yang 

menandakan bahwa Lingkungan Ekonomi merupakan indikator yang paling mempengaruhi 

Lingkungan dalam minat berwirausaha. Ini menunjukkan bahwasanya Lingkungan ekonomi akan 

mempengaruhi lahir dan berkembangnya wirausaha, karena dengan ekonomi yang berkembang 

maka kesempatan usaha juga ikut berkembang. Peningatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai 

salah satu indikator pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan peningkatan daya beli, sehingga 

akan menyerap produk yang ada di pasar dan hal tersebut akan menimbulkan minat berwirausaha 

di kalangan mahasiswa. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut, diantaranya 

adalah:  

1. Self Efficacy tidak berpengaruh langsung terhadap Minat Berwirausaha. Hal ini dapat dilihat 

dari kematangan mental dalam memulai usaha yang menunjukkan hasil lebih rendah dibanding 

indikator lainnya menandakan bahwasanya mental para mahasiswa FEB UM Metro dalam diri 

mereka masih rendah untuk memulai berwirausaha, karena hal tersebut diperlukan penempaan 

karakter dalam kehidupan sehari-hari baik di universitas dan lainnya. 

2. Lingkungan berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha. Hal ini dapat dilihat bahwa 

lingkungan ekonomi merupakan indikator yang paling mempengaruhi lingkungan dalam minat 

berwirausaha. Ini menunjukkan bahwasanya lingkungan ekonomi akan mempengaruhi lahir dan 

berkembangnya wirausaha, karena dengan ekonomi yang berkembang maka kesempatan usaha 

juga ikut berkembang. 

3. Self Efficacy berpengaruh langsung terhadap Lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika 

kepercayaan diri seorang mahasiswa FEB UM Metro meningkat ingin berwirausaha maka faktor 

lingkungan akan menjadi faktor yang negatif dalam mempengaruhi keinginan atau kepercayaan 

dimana faktor lingkungan seperti keluarga dan sosial akan bereaksi tidak mendukung atau 

negatif mahasiswa untuk berwirausaha 
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