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ABSTRAK 

 

EVINA YULITA. Pengaruh Efikasi Diri dan Adversity Intelligence terhadap 

Intensi Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Efikasi Diri 

dan Adversity Intelligence terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode survey 

dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. 

Sampel dalam penelitian Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta berjumlah 135 mahasiswa. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah regresi liniear berganda, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui 

bahwa: 1) Ada pengaruh secara parsial antara Efikasi Diri terhadap Intensi 

Berwirausaha, dengan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung7,643 

>ttabel (1,656). 2) Adversity Intelligence secara parsial juga terdapat pengaruh 

terhadap Intensi Berwirausaha dengan hasil analisis data yang menunjukkan 

thitung5,319 >ttabel (1,656). 3) Secara simultan terdapat pengaruh antara efikasi diri 

dan adversity intelligence terhadap intensi berwirausaha, dengan hasil analisis 

data yang menunjukkan Fhitung> Ftabel (53,867>3,064). Terdapat pengaruh positif 

dan berarti antara efikasi diri dan adversity intelligence terhadap intensi 

berwirausaha, selanjutnya diketahui koefisien determinasi sebesar Rsquare (R
2
) 

sebesar 0,449 atau apabila dipresentasekan menjadi 44,9%. 

 

Kata Kunci: Efikasi Diri, Adversity Intelligence, Intensi Berwirausaha 
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ABSTRACT 

 

EVINA YULITA. The Influence of Self Efficacy and Adversity Intelligence 

Toward Entrepreneurial Intention of Students Faculty of Economic State 

University Of Jakarta. Faculty of Economic State University of Jakarta. 2016 

 

This research aim to know how big The Influence of Self Efficacy and Adversity 

Intelligence Toward Entrepreneurial Intention of Students Faculty of Economic 

State University Of Jakarta. This research uses a quantitative approach with 

survey methods. Data collection using the questionnaire. The sampling in the 

research Students Study Program Of Economic Education amounted to 135 

people. Data analysis technique used is regression, multiple test liniear classical 

assumptions, and test the hypothesis which consists of t-test and F-test. Based on 

the results of data analysis in mind that: 1) there is a partial influence between the 

self efficacy on the entrepreneurial intention, with the results of the analysis of the 

data showed that the value of tcount7,643 >ttable (1,656). 2) Adversity intelligence is 

also partially influence on Entrepreneurial Intention with the results of the 

analysis of the data shows thitung5,319 >ttabel (1,656). 3) simultaneously there are 

influences between the self efficacy and adversity intelligence toward 

entrepreneurial intention, with the results of the analysis of the data shows Fcount> 

Ftable (53,867>3,064). There is a positive influence and means between the 

performance of, then the determination of the coefficient of Rsquare known (R2) 

of 0,449 or if in percentation be 44,9%. 

 

Keywords: Self Efficacy, Adversity Intelligence, Entrepreneurial Intention 
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MOTTO 

 

“Selalu ada harapan bagi mereka yang selalu berdoa. Selalu ada jalan 

bagi mereka yang berusaha” 

 

 

“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati.  

Tapi akan selalu berakhir indah, bagi yang pantang menyerah.”  

-Alitt Susanto- 

 

 

"Start where you are.. Use what you have.. Do what you can” 

-Arthur Ashe- 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/5825557.Alitt_Susanto
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