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Abstract – Theiipurposeilof this studyilwas to find out TheilInfluence Of
Self EfficacyilAndilNeed ForghAchievement To Entrepreneurial Intention on
College Students UKM Himpunan Pengusaha Mahasiswa (HIPMA) Universitas
Komputer Indonesia Bandung. Thelimethod used inlithis researchliisildescriptive
and verificationbimethods. Data collected bysiquestionnaire andbiobservation
methodsliand-analysissitechniques used are multiple linear regression, product
moment correlationlianalysis, and coefficient of determination, hypothesislitesting
using the Tlitest and F test used to measure the effect ofilSelf-EfficacyilandilNeed
forilAchievementiltoilEntrepreneurialilIntention, Data processing is performed with
theilhelpilof the SPSS 25.0 programilforilWindows. The results obtained stated
that Self-Efficacy to Entrepreneurial Intention hadliasipositivesiandissignificant
effect,siThe NeedilforilAchievementilto EntrepreneurialilIntention hadliasipositive
andlisignificantileffect, Self-Efficacyiland Needlifor Achievement simultaneously
had a positive and significantileffect to Entrepreneurial Intention.
Keywords:ilSelf-Efficacy,ilNeed forilAchievement, Entrepreneurial Intention
Abstrak – Tujuanilpenelitianliini adalah untukghmengetahuighpengaruh
EfikasiilDiriildanilKebutuhan AkanilPrestasi terhadapilIntensi Berwirausaha pada
Mahasiswa UKM Himpunan Pengusaha Mahasiswa Universitas Komputer
IndonesialiBandung. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptifildanliverifikatif. Data dikumpulkan dengansimetode kuisioner dan
observasi dan tekniklianalisis yangildigunakaniladalah regresililinierilberganda,
analisislikorelasiilproduct moment,dan koefisienildeterminasi, pengujian hipotesis
menggunakansiujisiTjidansiUjisiFbiyangsidigunakan untuk mengukur besarnya
pengaruhbbEfikasi Diri dan Kebutuhan Akan Prestasi terhadap Intensi
Berwirausaha, pengolahan data dilakukanildengan bantuan program spss 25.0
for windows. Hasil yangildiperoleh dariilpenelitian ini adalah Efikasi Diriliterhadap
Intensi Berwirausahaliberpengaruh secara positifsidanissignifikan, Kebutuhan
Akan Prestasi terhadaphhIntensi Berwirausaha berpengaruhhhsecara positif dan
signifikan, secara simultan variabel EfikasiilDiri dan KebutuhanilAkanilPrestasi
berpengaruh terhadap variabel IntensiilBerwirausaha
Kata Kunci:ilEfikasi Diri,ilKebutuhan AkanliPrestasi, IntensiliBerwirausaha

PENDAHULUAN
Indonesiailmerupakan negarahgbesar dengan jumlahhgpenduduk yang
banyak, Berdasarkan Badan Pusat Statistik telah membangun beberapa
skenario proyeksi penduduk Indonesia (2015-2045) dengan dasar hasil (SUPAS)
SurveihgPendudukghAntar Sensus pada tahun 2015, jumlahhgpendudukghdi
indonesia pada tahun 2019 adalah 267 juta jiwa, dan dengan usia produktif
mencapai 68,7% dari jumlah penduduk.
Bertambahnya jumlah penduduk semakin membuat lapangan pekerjaan
semakin sempit tidak sebanding dengan jumlah penawaran kerja, persaingan
yang semakin sulit membuat tingkat pengangguran tinggi menjadi fenomena
yang terjadi di indonesia, berdasarkan BPS tingkat pengangguran di indonesia
dari lulusan universitas pada bulan agustus tahun 2017-2018 terlihat adanya
peningkatan sebesar 0,71%, jika terus dibiarkan tidak memungkinkan akan
meningkat kembali di tahun-tahun berikutnya.
Jumlah lapangan pekerjaan yang semakin sedikit dan semakin
banyaknya jumlah lulusan adalah penyebab tingkat pengangguran semakin
tinggi, seharusnya dengan keadaan seperti itu dapat memotivasi angkatanangkatan muda terdidik untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri,
salah satunya adalah dengan cara membuat usaha baru atau berwirausaha
Lulusan Universitas diharapkan dapat memulai untuk memikirkan untuk
memulai berwirausaha, dengan melihat keadaan masih banyak lulusan
universitas masih sulit dalam mendapatkan pekerjaan. berwirausaha dibutuhkan
karena memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan pertumbuhan
ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.
Dalam memulai sebuah usaha dibutuhkan efikasi diri atau keyakinan diri
dalam mewujudkan apa yang diinginkan dan kebutuhan akan prestasi akan
mendorong seseorang untuk melakukan yang terbaik. dengan adanya kedua
karakteristik tersebut akan dapat mempengaruhi seseorang untuk berwirausaha.
Unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah wadah dari aktivitas kegiatan
kemahasiswaan diluar dari-kelas umum untuk mengembangkan bakat,minat dan
keahlian tertentu. Ukm Himpunan Pengusaha Mahasiswa-Universitas Komputer
Indonesia (HIPMA) adalah UKM untuk menampung-aspirasi untuk berwirausaha
mahasiswa, Oleh karena itu di harapkan dapat memunculkan wirausahawan di
kalangan mahasiswa yang nantinya dapat menciptakan lapangan pekerjaan
sendiri.
KAJIAN PUSTAKA
Efikasi Diri
Alwisol (2015) dalam Juli Iswari (2017:73) “Efikasiildiriiladalahilpersepsi
diri sendirighmengenai seberapaghbagus dirighdapat berfungsighdalamghsituasi
tertentu, efikasi diri berhubungan denganhikeyakinan bahwa dirihhmemiliki
kemampuanlimelakukaniltindakanliyangildiharapkan” .

Kebutuhan Akan Prestasi
Menurut Salkind (2009) dalam Zarah Puspitaningtyas (2017:144)
mendefinisikan “Efikasiildirilimerupakanlikeyakinan pada kemampuan diri
sendiriliuntuk mewujudkan apa yang perlu dilakukan”
Intensi Berwirausaha
Menurut Engle et al. (2010:38) mendefinisikan “An entrepreneurial
intentionisissithehiintention of an individual tohhstart a newjibusiness” Intensi
berwirausaha diartikan sebagai niat individu untuklimemulaiilbisnis baru.
Obschonka et al. (2010) dalam Muhammad Iffan (2018:208)
“Entrepreneurialliintentionsiis defined as a person's desire to start ahinew
business or create newsibusinesshivalue”. Intensi berwirausaha didefinisikan
sebagai keinginan seseorang untuklimemulai bisnis barusiatau menciptakan nilai
bisnis baru.
Hipotesis
H1: EfikasisiDirisiberpengaruh terhadap IntensibiBerwirausaha Mahasiswa UKM
Himpunan Pengusaha MahasiswaliUniversitas Komputer Indonesia Bandung
H2: KebutuhansiAkanslPrestasi berpengaruh terhadap Intensi Berwirausaha
Mahasiswa UKM Himpunan Pengusaha Mahasiswa Universitas Komputer
Indonesia Bandung
H3: EfikasisiDiri dan Kebutuhan AkansiPrestasi Berpengaruh terhadapliIntensi
BerwirausahasiMahasiswa UKM Himpunan Pengusaha Mahasiswa Universitas
Komputer Indonesia Bandung.
METODEilPENELITIAN
MenuruthhSugiyono (2017:2)limenjelaskanlibahwa : “MetodesiPenelitian
padalidasarnyalimerupakan caraliilmiah untukilmendapatkan datalidengan tujuan
dan kegunaan tertentu”.
Metode yang akan digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif
verifikatif.
Menurut Sugiyono (2015:21), “metodesadeskriptif adalah metodehiyang
dilakukan untuk menggambarkan, menguraikan serta menganalisislisuatulihasil
penelitian, namun tidaklidigunakanliuntuk mengambil sebuah kesimpulansiyang
lebihliluas dari suatu hasillipenelitian.”
Sedangkan metode verifikatifilmenurut Mashuri (2008:45) adalah “Metode
verifikatif yaitu memeriksa benaroltidaknya apabilasadijelaskan untuk menguji
suatu cara dengan atau tanpaszperbaikan yang telah dilaksanakansadi tempat
lain dengan mengatasisimasalah yangliserupa”. Denganlimengambililsampel dari
populasisidan menggunakan-kuisioner sebagai alat pengumpul data. Jumlah
sampel pada penelitianilini diambil dengan kriteria belum mempunyai usaha
dan memiliki niat berwirausaha dengan jumlah 33 orang responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
UjiliAsumsiilKlasik
Pengujiansiyang dipakaisidalam penelitiansiini yaitusiujisinormalitas,iluji
muItikoIinearitas, dan uji heteroskedastisitas.”
Uji Normalitas

Dari hasiI uji diatassidapat diketahuisibahwa nilai sig sebesar 0,200
(0,200>0,05),
sehinggasidapat
disimpulkansidata
pada
penelitiansiini
berdistribusi normal.
Uji Multikoliniearitas

diperoleh niIai VlFsalebih keciI dari 10 (1,850<10) dansiTolerance >0,10
sehinggabbdapat disimpulkansatidak terdapatssgejala multikolinieritas
UjiliHeteroskedastisitas

Berdasarkan-gambarlidi atas, dapatsadilihat bahwa titik-titiksiyang
diperoleh menyebarlisecara acaksidan tidaklimembentuksisuatu pola tertentu
atau-menyebarszdi atassidan di bawahsiangka nol padasasumbu Y,
sehinggasidapat ditarik kesimpulan pada-data yangliditeliti tidak ditemukan
adanya masalahsigejala-heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil olah data SPSS 25 For Windows diketahui nilai
persamaan regresi berganda:
Y = 1,410 + 0.332X1 + 0.373X2
a = 1,410 memiliki arti bahwa, apabila variabel Efikasi Diri (X1) dan Kebutuhan
Akan Prestasi (X2) sama dengan nol atau konstan, maka intensi berwirausaha
(Y) memiliki nilai sebesar = 1,410 satuan.
b1 = 0.332 artinya adalah jika Efikasi Diri (X1) mengalami peningkatansisebesar
satusisatuan, danlinilai variabeljilain konstan ataulisama denganlinol makalinilai
variabel Intensi Berwirausaha (Y) akan diprediksikan akansimengalami
peningkatanlisebesar 0.332 satuan.
b2 = 0.373 artinya adalah jika Kebutuhan Akan Prestasi (X2) mengalami
peningkatan sebesar satu satuan, dan nilai variabel lain konstan atau sama
dengan nol maka nilai variabel Intensi Berwirausaha akan diprediksikan akan
mengalami peningkatanlisebesar 0.373 satuan.
Analisis Korelasi
Analisis Koefisien KorelasisiSimultan

NilaisiR sebesar 0,827 pada output di atas termasuklidalam kriteria
hubungansiyang sangat kuatsikarena berada pada intervaI 0,80 - 0,1000.
Sehinggasidapat disimpuIkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara
Efikasi Diri dan Keutuhan Akan Prestasi terhadap IntensijlBerwirausaha.

AnaIisis Koefisien KoreIasi ParsiaI

Hubungan “antara Efikasi Diri dengan Intensi Berwirausaha adalah
sebesar 0,747 karena ada pada rentang intervaI antara 0,60-0,800jjtermasuk
dalam hubunganliyang kuat.
Hubungan “antara Kebutuhan Akan Prestasi dengan Intensi Berwirausaha
adalah sebesar 0,768 karena ada pada rentang intervaI antara 0,60-0,800
termasukildalamlihubungan yanglikuat
AnalisisliKoefisienliDeterminasi

Dari tabellidiliataslidapat dilihat bahwalinilai “R-squarelisebesar 0,684 atau
68,4%.liNilailitersebut menunjukanlibahwa Efikasi Diri dan Kebutuhan Akan
Prestasi secaralisimultan dapat memberikanlipengaruhliterhadap variabel Intensi
Berwirausaha sebesar 68,4%. Sedangkan sisanya sebesar 100%-68,4% =
31,6%, merupakanlipengaruh darilivariabel lainliyang tidakliditeliti.
PENGUJIAN HIPOTESIS
Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tingkatsisisignifikansili(α)lisebesarli5%, dk= (n-k-1) 33-2-1 = 30, dengan
pengujianli2lipihaklisehinggalidiperoleh ttabel sebesar -2,042 atau 2,042.

Hasil pengujian secarasiparsiaI efikasijidiri terhadap intensiliberwirausaha
diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (3,002 > 2,042) danlinilai
signifikansi 0,005 < 0,05 makaslsecara parsial terdapatsipengaruh signifikan
EfikasiluDiri terhadap IntensijiBerwirausaha
Hasil pengujian secara parsial kebutuhanliakanliprestasi terhadap intensi
berwirausaha Dikarenakan nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (3,465 > 2,042)
dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka terdapat pengaruhsisignifikan dari
KebutuhanilAkanliPrestasi terhadapliIntensiliBerwirausaha
Uji Hipotesis SimuItan (UjiilF)
UjiliFildigunakanliuntuk mengetahuihhpengaruhliyang
terhadapilvariabelliY secara gabungan (simultan).

diberikan

variable

X

Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel,untuk  = 0,05
dan db1 (banyaknya variabel bebas) : 2 danlidb2:lin-k-1 (33-2-1) = 30 makalidiperoleh nilai
Ftabellisebesar 3,32. diketahui nilai F hitunglisebesar 32,475. Dikarenakan nilai F
hitung 32,475 > F tabel 3,32, maka efikasijidiri dan kebutuhanijakanjiprestasi
secarajisimultanijberpengaruhlisignifikanijterhadapjiintensi berwirauasha.
.”
KESlMPULAN DAN SARAN
KesimpuIan
Berdasarkanjihasillianalisis data danlipembahasan yanglitelahildijelaskanlipada
babsisebelumnya, maka penulissimengambil beberapasikesimpulan sebagai
berikut:
1. Efikasi diri pada Mahasiswa UKM Himpunan Pengusaha Mahasiswa
Universitas Komputer Indonesia Bandung diukur menggunakan lima
indikator secara rata-rata masuk kedalam kriteria “Cukup Baik”. Dengan
hasil terbesar terdapat pada indikator keyakinan akan dapat mengelola
usaha dan indikator terendah ada pada keyakinan memiliki pemikiran
kreatif dalam berwirausaha.
2. Kebutuhan akan prestasi pada Mahasiswa UKM Himpunan Pengusaha
Mahasiswa
Universitas
Komputer
Indonesia
Bandung
diukur
menggunakan lima indikator secara rata-rata masuk kedalam kriteria
“Cukup Baik”. Dengan hasil terbesar terdapat pada indikator menikmati
aktivitas dengan tujuan yang jelas dan menantang dan indikator terendah
melakukan yang terbaik baik sendirian atau bersama orang lain dalam hal
apapun.

3. lntensi Berwirausaha pada Mahasiswa UKM Himpunan Pengusaha
Mahasiswa
Universitas
Komputer
Indonesia
Bandung
diukur
menggunakan lima indikator secara rata-rata masuk kedalam kriteria
“Cukup Baik”. Dengan hasil terbesar terdapat pada indikator keseriusan
berpikir untuk memulai sebuah perusahaan dan indikator terendah
bertekad untuk membuat perusahaan di masa depan.
4. Secaraijparsialjiterdapat pengaruh secara signifikanjiantaraijEfikasi Diri
dan Intensi Berwirausaha. Secara parsial kebutuhan akan prestasi
berpengaruh
signifikanbbterhadapbbintensi
berwirausaha.
Secara
simultansiefikasi dirisidan kebutuhansiakanhhprestasi berpengaruh
signifikan terhadapsiintensisiberwirausaha Makasiswa UKM HIPMA
UNIKOM.
Saran
Berdasarkansihasil penelitiansiyang telahhidilakukan oleh penulis, maka
penulisbiberkeinginansauntuk mengemukakan saran-saran yang yang mudahmudahanyidapat bermanfaat bagi Himpunan Pengusaha Mahasiswa Universitas
Komputer Indonesia sebagai berikut:
1. Sehubungan dengan tanggapan responden mengenai efikasi diri pada
indikator yang terendah yaitu keyakinan memiliki pemikiran kreatif dalam
berwirausaha. Kepada para Mahasiswa Himpunan Pengusaha
Mahasiswa UNIKOM agar tidak mudah menyerah dalam berkarya,
disarankan para mahasiswa harus dapat menemukan ide-ide yang dapat
menciptakan peluang dalam bidang kewirausahaan .
2. Sehubungan dengan tanggapan responden mengenai kebutuhan akan
prestasi pada indikator terendah yaitu melakukan yang terbaik baik
sendirian atau bersama orang lain, disarankan kepada Mahasiswa
Himpunan Pengusaha Mahasiswa UNIKOM agar dapat melakukan yang
terbaik baik sendirian maupun bersama orang lain.
3. Sehubungan dengan tanggapan responden mengenai intensi
berwirausaha pada indikator yang paling terendah yaitu bertekad untuk
membuat perusahaan di masa depan, kepada para Mahasiswa Himpunan
Pengusaha Mahasiswa UNIKOM disarankan untuk meningkatkan
tekadnya untuk membuat perusahaan di masa depan.
4. Pengaruhhiantarajhketiga Variabel sudah memiliki keterkaitan yang
signifikan, pada saat inilah Mahasiswa Himpunan Pengusaha Indonesia
Universitas Komputer Indonesia Bandung lebih dapat memaksimalkan
efikasijidirijidan kebutuhanijakanjiprestasi untuk dapat menumbuhkan
intensiijberwirausaha dengan memanfaatkan setiap indikator yang diteliti
yang kemudian harus di tingkatkan dengan apa yang disarankan pada
setiap indikatornya.
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