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  Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memepengaruhi Minat dan 

Tindakan Kewirausahaan mahasiswa. Model yang dianalisa mencakup faktor Kepribadian, 

Lingkungan, Demografi, Akses Modal dan Ketersediaan Informasi terhadap Minat dan 

Tindakan Kewirausahaan.Penelitian ini melibatkan100 responden  mahasiswa semua jurusan di 

UPNV Jawa Timur secara acak yang telah mempunyai atau melakukan wirausaha. Pengolahan 

data penelitian menggunakan SEM dan dimodelkan dengan AMOS 22 menghasilkan nilai 

Goodness Of Fit untuk menguji secara full model. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Faktor Kepribadian, Akses Modal, Ketersediaan 

Informasi,paling berpengaruh terhadap Minat Kewirausahaan dan Minat Kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan mahasiswa UPNV Jawa Timur, 

banyaknya aktivitas kewirausahaan yang diadakan kampus akan berdampak siginifikan sebagai 

sumber informasi kewirausahaan kepada mahasiswa. 

KataKunci : Kepribadian, Lingkungan, Demografi, Akses Modal, Ketersediaan Informasi,             

 Minat Kewirausahaan, Tindakan Kewirausahaan,SEM 

 

Abstract 

 

This researchaimed toknow the effect factors that influence entrepreneur interest and 

action. The analyss model includes Personal VariableFactor, Social Environment, 

Demography, Capital Access And Availability Information Has Influenced Entrepreneur 

interest and Action. This research involves a sample 100 student have or doing a entrepreneur 

by random sampling from all faculties at UPNVJawa Timur.Processing data research using 

SEM andmodeling by AMOS22result GoodnessOfFitvalue to testa full model. 

From research give to implication thatPersonal Variabel, Capital Acces and Availability 

Informationthat influenced to EntrepreneurInterest and Interest of Entrepreneur significant 

influenced to Entrepreneurship Action student in UPNV Jawa Timur, entrepreneur activity 

which conducted by campus will be influenced significant as availability information of 

entrepreneur to student. 

Keywords:Personal Variable, Social Environment, Demography, Capital Access, Availability 

Information, Interest of Entrepreneur and SEM 

  

PENDAHULUAN 

 

 Banyak lulusan sarjana yang mencari pekerjaan keperusahaan membuat persaingan semakin 

ketat dan membuat pengangguran semakin tinggi karena lapangan pekerjaan yang sedikit, oleh 

karena itu menciptakan lapangan pekerjaan melalui minat dan tindakan kewirausahaan atau 

berwirausaha sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan tersebut akan tetapi untuk 

menumbuhkan minat kewirausahaan dikalangan mahasiswa dapat dipengaruhi banyak faktor. 

Sejarah kepribadian bangsa indonesia yang berawal dari penjajahan belanda dimana penjajah 

banyak membuat pabrik dan banyak masyarakat indonesia  yang bekerja pada perusahaan 

tersebut membuat masyarakat indonesia dulu hingga sekarang berpikiran bahwa bekerja 



diperusahaan lebih enak, aman dan lebih baik ketimbang harus membangun usaha sendiri.  

Lingkungan sekitar yang tidak mendukung untuk berwirausaha membuat proses kewirausahaan 

masyarakat Indonesia tidak berjalan, belum lagi faktor demografi di Indonesia yang 

masyarakatnya sebagian besar berpendidikan rendah sehingga minat untuk wirausaha tidak 

banyak timbul pada masyarakat.  

 Modal merupakan hal yang sangat penting dalam berwirausaha, ketiadaan modal menjadi 

kendala utama masyarakat indonesia pada umumnya dalam membuka usaha. Masyarakat 

Indonesia banyak yang beranggapan bahwa untuk membuka usaha harus mempunyai modal 

yang besar tanpa modal yang besar tidak akan bisa membangun sebuah usaha. Ketersediaan 

informasi yang kurang dari dulu hingga sekarang membuat masyarakat tidak tahu penting dan 

manfaatnya kewirausahaan bagi kesejahteraan bersama. Atas filosofi itulah menyebabkan 

berwiraswasata di Indonesia menjadi tidak begitu penting bagi banyak orang sehingga tingkat 

kewirausahaan di Indonesia sangat kecil dan membuat banyak pengangguran karena tidak 

adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh seorang wirausah, harapan mata kuliah 

diberikan pada strata -1 terjadi loncatan berpikir dalam menjalankan wiraswastanya sehingga 

lebih sukses. 

 Zimmerer (2002) menyatakan bahwa salah satu pendorong pertumbuhan kewirausahaan 

disuatu Negara terletak pada peranan pihak universitas melalui penyelanggaraan pendidikan 

kewirausahaan. Pihak universitas bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan motivasi 

untuk berani memilih berwirausaha dalam karir mereka, dari sejumlah penelitian yang 

dilakukan ketersedian informasi merupakan salah satu sarana motivasi yang berpengaruh dalam 

menimbulkan minat kewirausahaan (Eko yuliawan & Mbayak ginting, 2012). 

 Penelitian tentang minat berwirausaha masih terbatas di Indonesia, beberapa penelitian yang 

pernah dilakukan seperti minat kewirausahaan mahasiswa (Eko Yulianto Dan Mbayak Ginting, 

2012), Minat Berwirausaha Mahasiswa (Mahanani, 2014) menjadi dasar dilakukanya penelitian 

ini. 

 Berdasarkan uraian latar belakang dan urgensi penelitian diatas, maka penelitian ini fokus 

untuk mengenai bagaimana pengaruh faktor kepribadian, lingkungan, demografi, akses modal 

dan ketersediaan Informasi terhadap minat dan tindakan kewirausahaan. Permasalahan tersebut 

dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM).Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak perguruan tinggi untuk 

lebih kongkrit dalam rangka memunculkan sarjana yang memilih karir sebagai wirausaha. 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Faktor 

Kepribadian, Lingkungan, Demografi, Akses Modal dan Ketersediaan Informasi terhadap Minat 

dan Tindakan Kewirausahaan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. 
 

Tinjauan Pusataka 

Kewirausahaan  
 Peter F. Drucker (1994) mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuanuntuk 

meciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Definisi tersebut secara lebih luas dikemukakan 

oleh Peter Hisrich (1995), yang mngatakan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan 

sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mecurahkan waktu dan usaha ,diikuti 

penggunaan uang, fisik, resiko dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta 

kepuasan dan keberhasilan pribadi .   

 

Faktor Kepribadian  
Alisyahbana dalam Alma (2005) menyatakan bahwa kepribadian adalah keseluruhan 

karakteristik diri seseorang , bisa berbentuk pikiran ,perasaan ,kata hati ,temperamen dan watak 

.seorang wiarusaha yang sukses memiliki karakteristik kepribadian yang khusus yang 

membedakanya dari orang lain. Zimmerer (1996) mengemukakan delapan (8) karakteristik 

kepribadian seseorang wirausaha sukses yakni : 



1. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang 

 dilakukannya. Seseorang yang memilki rasa tanggung jawab akan selalu mawas diri. 

2. Preference for moderate risk, yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya ia selalu 

 menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun risiko yang terlalu tinggi. 

3. Confidence in their ability to success, yaitu percaya kemampuan dirinya untuk 

 berhasil. 

4. Desire for immediate feedback, yaitu menghendaki umpan balik yang  segera. 

5. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan 

 keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 

6. Future orientation, yaitu berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh 

 ke depan. 

7. Skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya 

 untuk menciptakan nilai tambah. 

8. Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang. 

Faktor Lingkungan  
 Minat seseorang terhadap suatu obyek diawali dari perhatian seseorang terhadap obyek 

tersebut .minat tidak dibawa sejak lahir ,melainkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diantaranya adalah faktor lingkungan. Menurut 

Lupiyoadi (2007) faktor lingkungan yang mempengaruhi minat kewirausahaan meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Indarti et al (2008). 

menyatakan ada tiga faktor lingkungan yang mempengaruhi wirausaha sukses yaitu 

ketersediaan informasi, akses kepada modal dan kepemilikan jaringan social. Dari uraian teori 

diatas yang cocok dijadikan indikator adalah : 

1. Lingkungan keluarga 

2. Lingkungan masyarakat meliputi orang sekitar dan teman. 

 

Demografi 
Demografiadalah ilmu yang mempelajari secara statistika dan matematika tentang besar, 

komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui 

bekerjanya 5 komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi dan 

mobilitas sosial.  

Indarti et al (2008) menyebutkan bahwa faktor demografi meliputi gender, latar belakang 

pendidikan, serta latar belakang orang tua. Menurut Amos, Ayuo.and Alex, Kobasu. (2014),  

indikator demografi adalah jenis kelamin dan latar belakang pekerjaan orang tua Menurut  

Gerry et al (2008) dan Nishanta (2008) bahwa indicator faktor demografi adalah : 
1. Umur  

2. Jenis kelamin 

3. Latar belakang pekerjaan orang tua . 

Akses Modal 
Modal merupakaan salah satu faktor yang sangat penting untuk memulai usaha. Penelitian 

oleh beberapa peneliti seperti Marsden, Meier dan Pilgrim, Steel dalam Indarti et al 

(2008)menyatakan bahwa kesulitan dalam mendapatkan akses modal, skema kredit dan kendala 

sistem keuangan dipandang sebagai hambatan utama dalam kesuksesan usaha menurut calon-

calon wirausaha di negara-negara berkembang. Kristiansen dalam Indarti et al (2008) 

menyatakan bahwa akses kepada modal menjadi salah satu penentu kesuksesan suatu 

usaha.Menurut Indarti et al (2008) akses kepada modal merupakan hambatan klasik terutama 

dalam memulai usaha-usaha baru, setidaknya terjadi di negara-negara berkembang dengan 

dukungan lembaga-lembaga penyedia keuangan yang tidak begitu kuat. Kasmir (2007) 

menyatakan bahwa modal untuk kegiatan usaha meliputi : 

1. Modal sendiri 

2. Modal asing (pinjaman) 



Ketersediaan Informasi  
Mulyana dkk (2013) menyatakan bahwa informasi dan ide untuk melakukan kegiatan 

kewirausahaan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pekerjaan dan keterampilanyang 

dimiliki saat ini,minat dan hobi,pengalaman kerja, pengamatan terhadap lngkungan, informasi 

dari media massa,melalui berbagai pameran dan jejaring social dengan orang lain. Muhyi (2007) 

dan Mujianto (2009) mengatakan Ada banyak cara untuk mendapatkan informasi untuk 

memulai kegiatan kewirausahaan, yakni : 

1. Melalui pendidikan formal,  

2. Melalui seminar-seminar kewirausahaan, 

3.  Melalui pelatihan dan Otodidak.  

Minat Kewirausahaan  
 Menurut Fatrika,dkk (2012) minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir namun 

berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha meliputi karakteristik (jenis kelamin dan usia), lingkungan 

(lingkungan keluarga, pendidikan,masyarakat), kepribadian (ekstraversi, kesepahaman/ 

Agreebleeness, berani mengambil resiko, kebutuhan berprestasi dan independen, evaluasi diri 

serta overcon_dence/kepercayaan diri yang lebih) dan motif berwirausaha (bekerja dan ide 

kreatif).Menurut Suryana (2006) para ahli mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki 

minat berwirausaha karena adanya suatu motif, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi adalah 

suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai  kepuasan  pribadi . Faktor 

dasarnya adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi.Seseorang yang memiliki bakat 

kewirausahaan dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan.Dari rangkaian teori diatas 

diketahui indikator yang mempengaruhi minat kewirausahaan adalah : 

1. Sering terlibat aktivitas kewirausahaan baik melalui pedidikan, semiar ataupun pelatihan

 kewirausahaan. 

2. Ingin mendapatkan penghasilan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan  inginkaya. 

3. Berpikiran (mindset) masa depan. 
 

Tindakan Kewirausahaan  
Suryana (2006) wirausaha Adalah  inovator dalam mengombinasikan sumber-sumber bahan, 

teknologi, metode produksi, akses pasar, pangsa pasar baru , perilaku kreatif dan  inovatif 

tersebut dinamakan “tindakan wirausaha”, yang ciri-cirinya : 

1. Selalu mengamankan investasi terhadap resiko. 

2. Mandiri. 

3. Berkreasi menciptakan nilai tambah.  

4. Selalu mencari peluang. 

5. Berorientasi ke masa depan. 

 Pada penelitian ini yang menjadi pembeda dengan peneliti sebelumnya adalah pada 

penelitian sebelumnya belum adanya hubungan pengaruh variabel X1,X2,X3,X4,X5 dan Y1 

terhadap variabel Y2. 

 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka konseptual yang telah 

dijelaskan didapatkan  11 hipotesis sebagai berikut : 

1. H-1: Faktor Kepribadian (X1) berpengaruh signifikan terhadap Minat Kewirausahaan  (Y1). 

2. H-2: Faktor Lingkungan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat Kewirausahaan  (Y1). 

3. H-3:Faktor Demografi (X3) berpengaruh signifikan terhadap Minat Kewirausahaan (Y1) 

4. H-4:Faktor Akses Modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap Minat Kewirausahaan  (Y1) 

5. H-5:Faktor Ketersediaan Informasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap Minat  

 Kewirausahaan (Y1) 



6. H-6:Minat Kewirausahaan (Y1) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan

 (Y2) 

7. H-7:Faktor Kepribadian  (X1) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan 

 (Y2). 

8. H-8:Faktor Lingkungan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan 

(Y2). 

9. H-9:Faktor Demografi (X3) berpengaruh signifikan terhadap TindakanKewirausahaan 

 (Y2) 

10. H-10:Faktor Akses Modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan 

 (Y2) 

11. H-11: Faktor Ketersediaan Informasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan  

 Kewirausahaan (Y2) 

 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian ini adalah penelitian kausalitas (sebab akibat) yang menganalisa hubungan sebab 

akibat faktor yang membentuk minat kewirausahaan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh Faktor Kepribadian, Lingkungan, Demografi, Akses Modal dan Ketersediaan 

Informasi terhadap Minat dan Tindakan Kewirausahaan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. 
 

Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Kuisioner diberikan kepada 100 repsonden dari seluruh mahasiswa yang telah atau 

mempunyai wirausaha pada semua jurusan secara acak di UPN Veteran Jawa Timur Dengan  

Wawancara dan kuisioner. Skala likert pengkuran yang di gunakan 5 (lima) angka.  

Metode yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM), apabila modelnya 

kurang bagus diperbaiki dengan metode modifikasi. Adapun variabel eksogen serta endogen 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian 
Identifikasi Variabel 

Variabel 

Eksogen 
Indikator 

Variabel 

Interverning 
Variabel Endogen 

X1 

1. Tanggung jawab 

2. Percaya diri 

3. Beraniambil resiko 

4. Hargai prestasi 

5. Skill/kemampuan 

6. tugas dan hasil 

7. Semangat tinggi 

8. Orientasi masadepan 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1 

 

 

 

 

 

X2 
1. Masyarakat 

2. Keluarga 

- 

 

X3 

1. Umur 

2. Jenis kelamin 

3. Pekerjaan orang tua 

- 

 

 

X4 
1. Modal sendiri 

2. Modal pinjaman 

 

- 

 

X5 

1. Pendidikan formal 

2. Seminar 

3. Pelatihan 

 

- 

 

Y1 

1. Terlibatkegiatan kewirausahaan 

2. Ingin mendapatkan penghasilan sendiri 

3. Berpikiran (mindset) masa depan 

 

- 

 

Y2 

X1 - 
Y1 Y2 X2 - 

X3 - 



X4 - 
X5 - 

Y2 

1. Selalu mengamankan investasi terhadap resiko. 

2. Mandiri 

3. Berkreasi menciptakan nilai tambah. 

4. Selalu mencari peluang. 

5. Berorientasi masa depan 

 

- 

 

 

- 

 

Sumber: pengembangan teori dari berbagai sumber,2014 

 

Langkah-langkah SEM : 

  Menurut Waluyo (2007) mengungkapkan tahapan permodelan dan analisis persamaan 

structural menjadi 7 langkah yaitu : 

1. Langkah Pertama  : Pengembangan Sebuah Model Berbasis Teori. 

2. Langkah Kedua   : Pengembangan Diagram Jalur / Path Diagram. 

3. Langkah Ketiga   : Konversi Diagram Jalur Kedalam Persamaan . 

4. Langkah Keempat  : Pemilihan Matriks Input dan Estimasi Model. 

5. Langkah Kelima   : Menilai Problem Identifikasi. 

6. Langkah Keenam  : Evaluasi Model. 

7. Langkah Ketujuh  : Interprestasi dan Modifikasi Model 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah model dispesifikasikan secara lengkap seperti pada kerangka konseptual, langkah 

selanjutnya adalah memilih jenis input yang sesuai yaitu kovarians atau korelasi.Karena dalam 

penelitian ini akan menguji hubungan kausalitas, maka matriks kovarians yangdigunakan 

sebagai input untuk operasi SEM (Ferdinand,2002). Data kemudian diolah dengan 

menggunakan AMOS 22 sehigga menghasilkan output seperti dibawah ini: 

 

 
Gambar 1. Measurement Model

 

 

 

 



Uji Model 

1) Measurement Model 
 

Tabel 2Nilai Goodness of Fit  dan Cut off Value 
Kriteria Hasil Uji Model Nilai Kritis Keterangan 

X2 Chi square 380,439 Besar, X2 dengan df = 278 dengan α = 

0,05 adalah 317,88 

Tidak Baik 

Probabilitas 0,000  0,05 Tidak Baik 

Cmin/DF 1,368  2,00  Baik 

RMSEA 0,061  0,08 Baik 

GFI 0,788  0,90 Tidak Baik 

AGFI 0,732  0,90 Tidak Baik 

TLI 0,812  0,95 Tidak Baik 

CFI 0,840  0,95 Tidak Baik 

Sumber : Data diolah 

 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi-dimensi yang digunakan oleh peneliti 

belum mencerminkan variabel laten yang dianalisis. 

 

Uji Validitas Konvergen Dan Signifikan 

  

  Tabel 3. Regression Weight Measurement Model 

 
      Sumber : Data diolah 

 

 Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa semua indikator mempunyai nilai CR > 2SE dan nilai 

C.R > t-tabel (2.05,df=26), Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator itu secara 

valid dan signifikan merupakan dimensi dari variable laten yang dibentuk. 
 

                             Angka Korelasi Measurement Model (Uji Diskriminan) 
                            Tabel 4Angka Korelasi  Measurement Model 

Korelasi Estimated P Keterangan 

X1 <-> Y1 0.505 0.017 Signifikan 
X2 <-> Y1 0.166 0.233 Tidak Signifikan 
X3 <-> Y1 0.295 0.052 Signifikan 
X4 <-> Y1 0.220 0.105 Signifikan 
X5 <-> Y1 0.522 0.026 Signifikan 
X1 <-> Y2 0.210 0.203 Signifikan 
X2 <-> Y2 0.360 0.040 Signifikan 
X3 <-> Y2 0.329 0.044 Signifikan 
X4 <-> Y2 0.121 0.344 Tidak Signifikan 
X5 <-> Y2 0.579 0.010 Signifikan 
Y1 <-> Y2 0.560 0.007 Signifikan 
X1 <-> X2 0.294 0.081 Signifikan 



X1 <-> X3 0.553 0.018 Signifikan 
X1 <-> X4 0.098 0.432 Tidak Signifikan 
X1 <-> X5 0.282 0.110 Signifikan 
X2 <-> X3 0.284 0.109 Signifikan 
X2 <-> X4 -0.080 0.508 Tidak Signifikan 
X2 <-> X5 0.188 0.258 Tidak Signifikan 
X3 <-> X4 0.392 0.012 Signifikan 
X3 <-> X5 0.330 0.039 Signifikan 
X4 <-> X5 0.201 0.139 Tidak Signifikan 

                           Sumber : Data primer diolah 

 

2) Structural Model 

Setelah diketahui bahwa hasil uji model tersebut di atas tidak dapat memenuhi 

persyaratan, maka selanjutnya uji Regression Weight untuk structural model : 

  
   Gambar 2. Structural Model 

 

 

Uji Goodnes Of Fit 
 

Tabel 5 Nilai Goodness of Fit Dan Cut off Value Structural Model 
Kriteria Hasil Uji Model Nilai Kritis Keterangan 

X2 Chi square 425,791 Kecil, X2 dengan df = 288 dengan α = 0.05 

adalah 328,58 

Tidak Baik 

Probabilitas 0,000  0,05 Tidak Baik 

Cmin/DF 1,478  2,00  Baik 

RMSEA 0,070  0,08 Baik 

GFI 0,765  0,90 Tidak Baik 

AGFI 0,714  0,90 Tidak Baik 

TLI 0,757  0,95 Tidak Baik 

CFI 0,784  0,95 Tidak Baik 

    Sumber : Data  primer diolah 

 

Pada tabel 5 di atas menunjukkan bahwa ada kriteria yang digunakan mempunyai nilai yang 

tidak baik, oleh karena itu model ini belum dapat diterima dengan baik, langka selanjutnya 

dilakukan modifikasi model. 

 

 

 

 



3) Modification model 

 
 

Gambar 3. Modification Model 

 

Tabel 6. Goodness of Fit Indices Modification Model 
Kriteria Hasil Uji Model   Nilai Kritis Keterangan 

X2 Chi square 318,221 Kecil, X2 dengan df = 280 dengan α = 0,05 

adalah 320,028 

Baik 

Probabilitas 0,058  0,05 Baik 

Cmin/DF 1,136  2,00 Baik 

RMSEA 0,037  0,08 Baik 

GFI 0,818  0,90 Marginal 

AGFI 0,772  0,90 Marginal 

TLI 0,931  0,95 Baik 

CFI 0,940  0,95 Baik 

Sumber : Data  primer diolah 

 

Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan mempunyai nilai yang baik, 

oleh karena itu model ini sudah dapat diterima. Semua output dari modifikasi model dipakai 

dalam menentukan hasil keputusan dalam penelitian ini. 

 

Tabel 7 Regression Weight & std regression weight Modification Model 

 
 Sumber : Data primer diolah 

 

 



Pembahasan 

 

Berdasarkan tabel 7 diatas maka dapat diambil keputusan hipotesis sebagai berikut : 

1. Hipotesis-1 : Faktor Kepribadian (X1) berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Kewirausahaan (Y1) dengan probablitas 0,038<0,05 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar 0,496. 

2. Hipotesis-2 : Faktor Lingkungan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Kewirausahaan (Y1) dengan probablitas 0,542 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar 0,062. 

3. Hipotesis-3 : Faktor Demografi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Kewirausahaan (Y1) dengan probablitas 0,344 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar -0,164. 

4. Hipotesis-4 :Faktor Akses modal (X4) berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Kewirausahaan (Y1) dengan probablitas 0,048 < 0,05 sehingga  H1 diterima dan H0 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar0,254. 

5. Hipotesis-5 : Faktor Ketersediaan Informasi (X5) berpengaruh signifikan terhadap Minat 

Kewirausahaan (Y1) dengan probablitas 0,018 <  0,05 sehingga  H1 diterima dan H0 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar0,537. 

6. Hipotesis-6 :Minat kewirausahaan (Y1) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan 

Kewirausahaan (Y2) dengan probablitas 0,009 < 0,05 sehingga H1 diterima dan H0 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar 0,575. 

7. Hipotesis-7: Faktor Kepribadian (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan 

Kewirausahaan (Y2) denganprobablitas 0,150 > 0,05 sehingga  H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar -0,358. 

8. Hipotesis-8: Faktor Lingkungan (X2) berpengaruh signifikan terhadap Tindakan 

Kewirausahaan (Y2) dengan probabilitas 0,114 > 0,05 sehingga  H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar0,188. 

9. Hipotesis-9 : Faktor Demografi (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan 

Kewirausahaan (Y2) dengan probablitas 0,210 > 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar 0,258. 

10. Hipotesis-10 : Faktor Akses modal (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Tindakan 

Kewirausahaan (Y2) dengan probablitas 0,575 > 0,05 sehingga  H0 diterima dan H1 

ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar-0,082. 

11. Hipotesis-11: Faktor Ketersediaan Informasi (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Tindakan Kewirausahaan (Y2) dengan probablitas 0,158 > 0,05 sehingga  H0 diterima 

dan H1 ditolak. Dengan koefisien regresi sebesar0,208. 

 

    KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

Berdasarkan teori bahwa faktor kepribadian (X1), akses modal (X4), ketersediaan iformasi 

(X5)   berpengaruh signifikan, terhadap minat kewirausahaan (Y1), sedangkan faktor lingkungan 

(X2) dan faktor demografi (X3)  tidak berpengaruh signifikan,  Faktor Kepribadian (X1), 

Lingkungan (X2), Demografi (X3), Akses Modal (X4) dan Ketersediaan Informasi (X5) tidak 

berpengaruh terhadap Tindakan Kewirausahaan (Y2) dan minat kewirausahaan (Y1) berpengaruh 

signifikan terhadap Tindakan Kewirausahaan (Y2). Sedangkan Faktor yang paling berpengaruh 

terhadap Minat Kewirausahaan  mahasiswa adalah Ketersediaan Informasi (X5), selama ini 

ketersediaan informasi tentang kewirausahaan baik teori, pelatihan atau seminar kewirausahaan di 

UPN Veteran Jawa Timur masih kurang sehingga minat wirausaha yang timbul dikalangan 

mahasiswa masih sangat sedikit. 

      



Saran 

Perlu penekanan ada ketersediaan Informasi tentang kewirausahaan baik teori, pelatihan atau 

seminar kewirausahaan di UPN Veteran Jawa Timur masih kurang sehingga minat wirausaha 

yang timbul dikalangan mahasiswa masih sangat sedikit. 
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