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ABSTRAK  
 

 
 
AJI YUDHA PRAWIRA. Hubungan antara efikasi diri atau self-efficacy dengan 
intensi berwirausaha atau entrepreneurial intention pada mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2014. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan 
fakta yang sahih, benar dan dapat dipercaya apakah terdapat hubungan antara 
efikasi diri dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung sejak Maret 2014 sampai 
dengan Juni 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta, sedangkan populasi terjangkaunya adalah mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga angkatan 2010 yang berjumlah 45 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 40 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah teknik acak sederhana (simple random sampling). 
Persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah Ŷ= 9,44 + 0,86X. Uji 
persyaratan analisis untuk menguji normalitas galat taksiran regresi Y atas X 
menunjukkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal, dan pada 
uji linieritas regresi dengan menggunakan tabel Analisis Varians (ANAVA) 
menyatakan bahwa persamaan regresi yang diperoleh adalah linier. Dalam uji 
hipotesis, uji keberartian menggunakan tabel ANAVA menyatakan bahwa regresi 
berarti. 
Koefisien korelasi yang dihitung dengan menggunakan rumus product moment 
dari Pearson menghasilkan rxy sebesar 0,715 sedangkan hasil dari uji signifikansi 
diperoleh t hitung sebesar 6,312 dan t tabel sebesar 1,67. Dikarenakan t hitung > t tabel, 
maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi 
diri atau self-efficacy dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Perhitungan 
koefisien determinasi menunjukkan 51,18% variasi dari variabel Y ditentukan 
oleh variabel X. 
Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan yang positif antara efikasi diri 
atau self-efficacy dengan intensi berwirausaha atau entrepreneurial intention pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
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ABSTRACT  
 

 

AJI YUDHA PRAWIRA. The relationship between self-efficacy  and 
entrepreneurial intention on the students of Commerce Education Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. Thesis. New York: Commerce Education 
Program. Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, 2014.  
 

This study aims to gain knowledge based on data and facts are valid, reliable and 
credible if there is a relationship between self-efficacy and entrepreneurial 
intention in students of Commerce Education Faculty of Economics, State 
University of Jakarta.  
This study was conducted over four months, starting from March 2014 until June 
2014. Research method used was a survey method with the correlational 
approach. The population in this study were all students of Commerce Education 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, while the student population is 
inaccessibility Commerce Education Program class of 2010, amounting to 45 
people. The sample used by 40 people. Sampling technique in this study is random 
sampling technique.  
Simple linear regression equation obtained was y = 9.44 + 0.86 X Test 
requirements analysis to test the normality of the estimated regression error Y 
over X indicates that the estimated regression error Y over X is normally 
distributed, and the linearity test regression using tables Analysis of Variance 
(ANOVA) states that the regression equation obtained is linear. In a hypothesis 
test, using a significance test states that the regression ANOVA table means.  
The correlation coefficient is calculated using the formula of Pearson's product 
moment generating rxy of 0.715, while the results obtained from tests of 
significance of 6,312 t and t tables of 1.67. Due t count> t table, it can be 
concluded that there is a significant relationship between self-efficacy and 
entrepreneurial intention in students of Commerce Education Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. The calculation of the coefficient of 
determination showed 51.18% of the variation of the variable Y is determined by 
the variable X.  
Research conclusion is that there is a positive relationship between self-efficacy 
and  or entrepreneurial intention on the students of Commerce Education Faculty 
of Economics, State University of Jakarta.  

 

Keywords: Entrepreneurial Intention, Self-Efficacy 

 
 



iii 
 

iii 
 



iv 
 

iv 
 

  

 

 

 

 

 



v 
 

v 
 

LlEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan 

nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40) 

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan 

masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok 

akan lebih baik. 

Persembahan 

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah 

SWT kepada umatnya. 

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang 

tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti. 

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari 

sahabat-sahabatku tercinta. 

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hempasan kritik dan 

saran dari dosen pembimbing beserta teman-teman almamaterku. 

 

 

-Aji Yudha Prawira  
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