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ABSTRAK 

LUQYANA CAMELIA, Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Efikasi Diri 

terhadap Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selama 

6 bulan terhitung sejak Februari sampai dengan Juli 2019. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode survei, 

populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik 

Purposive sampling sebanyak 120 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan 

adalah Ŷ = 22,923 + 0,312 X1 + 0,173 X2. Uji persyaratan analisis yaitu uji 

normalitas dengan uji Kolmogorov-Smimov dengan tingkat signifikansi (α) = 5% 

atau 0,05 dan menghasilkan tingkat signifikan Y, X1, dan X2 bernilai sebesar 

0,200. Karena tingkat signifikansi ketiga variabel tersebut > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam 

analisis selanjutnya. Uji linieritas regresi Y atas X1 dan Y atas X2 menghasilkan 

nilai signifikansi pada Linearity, yaitu 0,000 < 0,05, sehingga disimpulkan bahwa 

memiliki hubungan yang linier. Dari uji keberartian regresi Y atas X1 dan X2 

menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 16,809 > 3,072, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. Selanjutnya, dilakukan uji t dan 

dihasilkan Y atas X1 thitung = 3,563 dan ttabel = 1,65798, Y atas X2 thitung = 1,995 

dan ttabel = 1,65798. Jadi, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 

pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, serta pengaruh positif 

dan signifikan dari efikasi diri terhadap minat berwirausaha. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri terhadap minat berwirausaha. Koefisien 

determinasi Y atas X1 dan X2 yang diperoleh sebesar 0,223 yang menunjukkan 

bahwa 22,3% variabel minat berwirausaha ditentukan oleh pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri. Sementara itu, sisanya 77,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

Kata kunci: Minat Berwirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, Efikasi Diri 
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ABSTRACT 

LUQYANA CAMELIA, The Influence of Entrepreneurial Knowledge and Self-
Efficacy on The Interests in Entrepreneurship in The Faculty of Economics 

Student in State University of Jakarta. 

 

This research was conducted in The Faculty of Economics Student in State 

University of Jakarta, for 6 months, starting from February to July 2019. The 

purpose of this study is to determine the influence of entrepreneurial knowledge 

and self-efficacy on the interests in entrepreneurship in The Faculty of Economics 

Student in State University of Jakarta. The research method used is survey 

method, population used are all student in The Faculty of Economics Student in 

State University of Jakarta. The sampling technique used technique of purposive 

sampling as many as 120 people. The resulting regression equation is Ŷ = 22,923 

+ 0,312 X1 + 0,173 X2. Test requirements analysis that estimates the error 

normality test regression of Y, X1, and X2 with Kolmogorov-Smimov test with 

significance level (α) = 5% or 0,05 estimates significance of Y equal to 0,200. 

Because the significance level is > 0.05 it can be concluded that the data is 

normally distributed and can be used. Testing linearity of regression Y on X1 and 

Y on X2 yields a significance value on Linearity, that is 0,000 < 0.05, so it is 

concluded that it has a linear relationship. Hypothesis testing from the 

significance regression Y on X1 and X2 produces Fcount > Ftable which, 16,809 > 

3,072, meaning that the regression equation is significant. Then performed the 

test significance using t test and the resulting tcount > ttable, tcount = 3,563 and ttable 

= 1,65798 and the resulting tcount > ttable, tcount = 1,995 and ttable = 1,65798. Thus, 

there is a positive and significant influence of entrepreneurial knowledge and the 

interests in entrepreneurship and there is a positive and significant influence 

between self-efficacy and the interests in entrepreneurship. The coefficient of 

determination Y on X1 and X2 obtained by 0,223 indicating that 22,3% variable 

the interests in entrepreneurship is determined by the entrepreneurial knowledge 

and self-efficacy. Meanwhile, the remaining 77,7% is influenced by other factors. 

 

Key word: The Interests in Entrepreneurship, Entrepreneurial Knowledge, Self-

Efficacy 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 

“Man Jadda Wajada” 

 “Dream, Believe, and Make it Happen”  

 “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6 – 7) 

“Kalau ada yang ingin dicapai harus ringankan tangan untuk bersedekah, lebih 

sering puasa dan sholat sunnah, serta jangan lupa bersyukur” (Mamah Saya) 

 

 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Mamah, Alm. Papah dan adik tercinta yang selalu mendoakan, menyayangi, 

menguatkan, dan mendukung saya untuk dapat meraih mimpi agar dapat menjadi 

orang yang bermanfaat. Saya persembahkan juga skripsi ini untuk Bu Corry dan 

Bu Dita yang telah banyak berjasa dalam membimbing saya, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat menjadi referensi yang baik. 
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