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ABSTRAK 

 

Ichfan Nurreja Putra, Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dan 

Pengetahuan Kewiausahaan dengan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Skripsi, Jakarta: Program Studi 

Pendidikan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2017. 

 

Penelitian ini dilakukan di Univesritas Negeri Jakarta, selama enam bulan terhitung 

sejak Juni sampai dengan November 2016. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui apakah ada Hubungan Antara Lingkungan Keluarga dan Pengetahuan 

Kewirausahaan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

korelasional, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

tahun angkatan 2013 yang berjumlah 220 siswa. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan simple random sampling sebanyak 135 siswa. Persamaan 

regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 13,531 + 0,529X1 + 1,047X2. Uji normalitas 

data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS v. 23 uji Kolmogorov-

Smirnov, ketiga variabel yaitu Minat Berwirausaha (Y), Lingkungan Keluarga (X1), 

Pengetahuan Kewirausahaan (X2) memiliki nilai signifikansi melebihi 0,05. Maka 

dapat disimpulkan data ketiga variabel tersebut berdistribusi normal. Uji Linieritas  

dengan program SPSS yaitu dengan Test of Linearity. Hasil dari Uji Linieritas yang 

dilakukan pada X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y memiliki nilai uji linieritas sebesar 

0,000. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,005. Maka variabel X1 dinyatakan terdapat 

hubungan linearitas dengan variabel Y. Selanjutnya hasil dari uji t lingkungan 

keluarga dengan minat berwirausaha thitung (9,550) > ttabel (1,978) dan pengetahuan 

kewirausahaan dengan minat berwirausaha menghasilkan thitung (5,965) > ttabel 

(1,978), sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikansi antara lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha serta 

pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha. Koefisien determinasi 

variabel lingkungan keluarga dengan minat berwirausaha yang diperoleh sebesar 

46,9% dan variabel pengetahuan kewirausahaan dengan minat berwirausaha 

diperoleh sebesar 29,3%. 
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ABSTRACT 

 

Ichfan Nurreja Putra, The Correlation Between Family Environment and 

Enterpreneurship Knowledge with Enterpreneur Interests at Faculty of 

Economics, State University of Jakarta,  Script, Jakarta: Study Program of 

Commerce Education, Faculty of Economy, State University of Jakarta, 2017. 

 

This research was conducted at State University of Jakarta for six months, starting 

from June 2016 to November 2016. The purpose of this study is to determine 

whether there is Relationship between Family Environment and Entrepreneurship 

Knowledge with Interest at Faculty of Economics, State University of Jakarta. The 

method used is survey method with the correlational approach, the population in 

this study were students of Economic Education in School Year in 2013, consist of 

220 students. The sampling technique is used simple random sampling consist of 

135 students. The resulting regression equation is Y = 13.531 + 0,529X1 + 

1,047X2. Data normality test performed using SPSS v. 23 Kolmogorov-Smirnov 

test, three variables are: Enterpreneur Interests (Y), Family Environment (X1), 

Entrepreneurship Knowledge (X2) have a significance value exceeds 0.05. So we 

can conclude the third data normally distributed variables. Linearity test with SPSS 

program is to Test of Linearity. Results of the linearity test performed on the X1 and 

X2 to test linearity Y has a value of 0.000. Because this value is smaller than 0.005. 

Then X1, otherwise there is a relationship with a variable linearity Y. The results of 

the t test family environment with entrepreneurs interest thitung (9.550) > ttabel (1.978) 

and entrepreneurial knowledge with interest in entrepreneurship produce thitung 

(5.965) > ttabel (1.978), so that it can be concluded there is a positive influence and 

significance of a family environment with interest entrepreneurship and 

entrepreneurship knowledge and business. The coefficient of determination 

variable family environment with enterpreneur interests obtained by 46,9% and  

variable entrepreneurship knowledge with enterpreneur interests obtained by 

29,3%.  
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PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat 

gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di 

Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari 

tedapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh, serta sanksi lainnya 

sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 

 

 

Jakarta,         Januari 2017 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

Ichfan Nurreja Putra 

8135118147 

 



v 

 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. 

 

Yaa Rabb, terimakasih atas nikmat iman, sehat dan kekuatan 

yang engkau diberikan kepada hamba-mu hingga detik ini. 

 

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang tua tercinta, saudara 

seiman dan setanah air, serta teman-teman yang telah 

memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini dapat 
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