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ABSTRAK
Minat dapat tumbuh dan berkembang bagi setiap individu seiring bertambahnya usia. Namun, minat
tidak dapat tumbuh begitu saja, keyakinan diri (self-efficacy) dan kreativitas dalam diri individu menjadi
faktor penting sehingga minat dapat berkembang dengan baik khususnya minat dalam berwirausaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dengan minat berwirausaha yang
dimediasi oleh kreativitas pada mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
Semakin pentingnya dunia berwirausaha untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran. Khususnya pengangguran dari lulusan perguruan tinggi atau sering disebut Universitas.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian korelasional.
Jumlah sampel penelitian 50 mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dengan kriteria telah mengambil dan
mengikuti mata kuliah wirausaha. Pemilihan sampel menggunakan teknik insidental. Metode
pengumpulan data menggunakan skala Likert yang diukur menggunakan General Self-Efficacy Scale (GSE),
Pihie Lope Scale, dan Kaufman Domains of Creativity Scale (K-DOCS). Metode analisis data yang digunakan
adalah teknik Mediated Regression Analysis (MRA). Berdasarkan hasil analisis penelitian diketahui β =
0,679 dan p 0,004 (p<0,05) maka Ha diterima dan Ho ditolak, dapat dikatakan ada hubungan positif dan
signifikan antara self-efficacy dengan minat berwirausaha yang dimediasi oleh kreativitas.
Kata Kunci: Self-Efficacy; Minat Berwirausaha; Kreativitas; Mahasiswa; Malang
LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang harus mampu bersaing dalam persaingan ekonomi
dunia. Semakin maju suatu negara, semakin banyak pula masyarakat yang terdidik dan memerlukan
lapangan kerja sesuai kompetensinya. Namun lapangan kerja yang tersedia tidak tercukupi sehingga
banyak masyarakat terdidik yang menganggur. Maka semakin pentingnya dunia berwirausaha untuk
menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Khususnya pengangguran dari lulusan
perguruan tinggi atau sering disebut Univeritas.
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang merupakan fakultas yang memiliki pengembangan
berwirausaha, materi, maupun mata kuliah yang mendukung perkembangan untuk berwirausaha.
Berwirausaha merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
Pentingnya berwirausaha bagi mahasiswa perlu ditunjukkan dari awal memasuki perguruan tinggi
sehingga mahasiswa lulusan perguruan tinggi tidak hanya menggantungkan dirinya pada dunia kerja tatapi
dengan adanya pengembangan ini, mahasiswa diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan
Sendiri.
Minat merupakan faktor pendorong yang dapat membuat seseorang menjadi lebih giat bekerja dan
memanfaatkan peluang yang ada. Minat tidak dibawa sejak lahir dan tumbuh begitu saja, tetapi tumbuh
dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini senada dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Suhartini, 2011) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat
mahasiswa dalam berwirausaha. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif
antara faktor pendapatan, perasaan senang, lingkungan keluarga dan pendidikan terhadap minat
berwirausaha dengan faktor dominan yaitu memperoleh pendapatan. Selanjutnya, penelitian lain yang
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dilakukan oleh (Ardiyani & Kusuma, 2016) menyatakan bahwa variabel sikap, pendidikan dan lingkungan
keluarga berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Lestari &
Wijaya, 2012) menyimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap
minat berwirausaha pada mahasiswa.
Faktor yang mempengaruhi minat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor
ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang timbul karena pengaruh dalam diri individu itu sendiri.
Sedangkan, faktor ekstrinsik adalah faktor yang mempengaruhi individu karena rangsangan dari luar
(Wulandari, 2013). Self-efficacy adalah faktor intrinsik yang ada dalam setiap individu. Sedangkan, minat
berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja atau berkemauan keras dan
berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang
akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan usahanya (Wulandari, 2013) / Ketika
seseorang memiliki minat, maka seseorang tersebut akan berusaha untuk menemukan solusi mengenai
suatu hal yang sedang dihadapinya.
Banyak peneliti percaya bahwa self-efficacy terkait erat dengan pengembangan minat karir khususnya
karir dalam berwirausaha. Pentingnya self-efficacy dapat menentukan langkah yang akan diambil oleh
seseorang karena self-efficacy dapat menjadi faktor penting dalam penentuan mengenai minat
berwirausaha seserorang telah terbentuk pada tahapan awal seseorang memulai karirnya. Mengingat
data dan minat yang berkembang dalam berwirausaha, pembuat kebijakan dari para sarjana mulai
mendiskusikan bagaimana wirausaha dapat berperan mengurangi pengangguran dan berpotensi
mengatasi tantangan global (Alsaaty, Abrahams, & Carter, 2014). Dalam berwirausaha, tentunya akan
banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan, dimana self-efficacy berperan dalam hal
memberikan keyakinan pada kemampuan individu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya.
Penelitian yang dilakukan oleh (Novalia, 2016) ditemukan ada hubungan antara self-efficacy dengan
minat berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir. Semakin tinggi self-efficacy seseorang dalam
berwirausaha di masa-masa awal seseorang dalam berkarir, maka semakin kuat minat berwirausaha
yang dimiliki.
Bandura menyatakan bahwa self-efficacy dalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam
melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. (Ghufron & Risnawati,
2014). Seseorang dengan self-efficacy tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk
mengubah kejadian-kejadian di sekitar. Sedangkan seseorang dengan self-efficacy rendah mengganggap
diri tidak mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitar. Dalam situasi yang sulit, orang dengan
self-efficacy yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara orang dengan yang self-efficacy
tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada.
Individu yang berwirausaha tentu akan memiliki tantangan tugas dan pekerjaan yang bervariasi. Cara
pemecahannya pun juga bervariasi dan memerlukan langkah kreatif sehingga memunculkan suatu inovasi
baru dibidangnya. (Hasan, 2013) menyatakan bahwa kreativitas memiliki korelasi terhadap minat
berwirausaha. Sementara, (Alma, 2011) mengatakan bahwa modal utama berwirausaha adalah
kreativitas, keuketan, dan semangat pantang menyerah.
Kreativitaas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan caracara baru dalam penciptaan peluang (Antonio, Lanawati, Wiriana, & Christina, 2014). Sementara Rhodes
mendefinisikan kreativitas dalam istilah pribadi, proses dan produk. Kreativitas dapat dilihat sebagai
pribadi atau individu dan sekitarnya yang mendorong individu menuju perilaku kreatif (Antonio et al.,
2014). Sehingga kreativitas berwirausaha memiliki hubungan terhadap minat berwirausaha. Seringkali
orang menafsirkan kreativitas sebagai talenta khusus. Gaya hidup kreatif dapat terlihat dari cara
seseorang mempersepsi dunia, menggunakan seluruh kemampuan dan mengembangkan kepekaan
terhadap masalah lingkungan. Orang-orang yang kreatif lebih banyak memiliki cara-cara berpikir
divergen dengan menggunakan banyak alternatif jawaban dalam memecahkan masalah. Tentu dengan
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kemampuan ini dapat membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang handal. Kreativitas
dari para wirausaha akan menghasilkan produk baru, cara baru, serta berbagai macam peluang baru.
Banyak orang berminat untuk berwirausaha namun dengan pertimbangan dan perhitungan resiko yang
akan dihadapinya. Hal ini cenderung membuat seseorang khususnya mahasiswa/i mengambil posisi aman
sehingga tidak ingin berwirausaha. Situasi dan kondisi dalam dunia berwirausaha yang tidak menentu
dan tidak stabil harus selalu diwaspadai. Perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat harus diimbangi
dengan penentuan keputusan yang cepat pula. Jika langkah yang telah direncanakan gagal, maka harus
segera mengambil langkah baru. Dengan demikian, self-efficacy dan kreativitas dalam berwirausaha
diperlukan dan berpengaruh dalam proses pengambilan langkah tersebut.
Senada dengan penelitian sebelumnya, ditemukan ada hubungan antara kreativitas kerja dan self-efficacy
pada pelatih olahraga. Kreativitas memberikan pemikiran baru atau ide untuk meningkatkan kuantitas
atau kualitas kegiatan organisasi, seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan produk atau
layanan, dan mengurangi biaya (Mohammadi & Azizmalayeri, 2016). Sementara, Bandura menyatakan
bahwa individu, lingkungan dan perilaku memiliki dampak dan interaksi bersama, dan tidak satupun dari
ketiga komponen ini tidak dapat dianggap sebagai penentu perilaku manusia; di sisi lain, berdasarkan
kognitif - teori sosial orang memiliki kekuatan pengaruh dan mengubah tindakan mereka dan keyakinan
self-efficacy mereka adalah fitur karakteristik manusia yang paling berpengaruh dan paling mengesankan.
Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sikap guru memainkan peran yang menentukan dalam
mempromosikan kreativitas siswa, menganggap self-efficacy, kesuksesan karir sangat terkait satu sama
lain (Mohammadi & Azizmalayeri, 2016). Selanjutnya, penelitian lain ditemukan ada hubungan antara
kreativitas berwirausaha dengan minat berwirausaha pada pembengkelan otomotif siswa SMK.
Meningkatnya nilai kreativitas berwirausaha diikuti dengan meningkatnya minat berwirausaha (Sugiarto,
Kusumah, & Permana, 2015)
Berdasarkan dari fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Selfefficacy dengan Minat Berwirausaha yang dimediasi oleh Kreativitas Pada Mahasiswa/i Fakaultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan penelitian ini untuk melihat apakah kreativitas dapat
memediasi hubungan antara self-efficacy dan minat berwirausaha. Pada design penelitian ini, peneliti
bermaksud untuk menjadikan kreativitas sebagai variabel mediasi antara self-efficacy dan minat
berwirausaha, mengingat masih minimnya penelitian terhadap kedua variabel kreativitas dan minat
berwirausaha.
TINJAUAN PUSTAKA
Minat Berwirausaha
Minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan untuk bekerja keras atau
berkemauan keras untuk berusaha secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa
takut dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan (Wulandari,
2013). Selanjutnya, Santoso mendefinisikan minat berwirausaha sebagai gejala psikis untuk memusatkan
perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha dengan perasaan senang karena membawa manfaat
bagi dirinya sendiri (Novalia, 2016).
Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa minat berwirausaha adalah keinginan,
ketertarikan, serta kesediaan individu melalui ide-ide yang dimiliki untuk bekerja keras atau berkemauan
keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa merasa takut dengan resiko yang akan
terjadi, dapat menerima tantangan, percaya diri, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kemampuan dan
keterampilan untuk meraih kesuksesan.
Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha, antara lain: Ekspetasi
pendapatan, lingkungan keluarga dan masyarakat, Pendidikan (Suhartini, 2011). Sedangkan, Darpujiaanto
menyatakan bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa, antara
lain: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik (Wulandari, 2013). Faktor intrinsik meliputi: perasaan dan
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emosi, pendapatan, motivasi dan cita-cita, serta harga diri. sementara, faktor ekstrinsik meliputi:
lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, serta pendidikan dan pengetahuan.
Hubungan Self-Efficacy dengan Minat Berwirausaha
Bandura beranggapan bahwa “keyakinan atas efikasi seseorang adalah landasan dari agen manusia.
Manusia yang yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang mempunyai potensi untuk dapat
mengubah kejadian di lingkungannya, akan lebih mungkin untuk bertindak dan lebih mungkin untuk
menjadi sukses daripada manusia yang mempunyai efikasi diri yang rendah. (Feist & Feist, 2014).
Mahasiswa yang memiliki self-efficacy tinggi tidak akan memiliki ketakutan dalam memulai berwirausaha.
Ketakutan-ketakutan tersebut, yaitu takut rugu, takut ketidakpastian dalam penghasilan, dan takut
mencoba. Sebaliknya mahasiswa yang memiliki self-eficacy rendah akan mengalami ketakutan akan
kegagalan dalam berwirausaha.
Hubungan Self-Efficacy dengan Kreativitas
Kreativitas merupakan kemampuan individu yang dapat mengarah pada penemuan atau gagasan yang
utuh oleh orang yang kreatif. Dengan demikian, mahasiswa yang memiliki self-efficacy akan
mempengaruhi dan memunculkan ide-ide dalam berwirausaha, sehingga mahasiswa tidak akan merasa
takut akan kegagalan yang akan dihadapinya dalam berwirausaha.
Hubungan Kreativitas dengan Minat Berwirausaha
Mahasiswa yang memiliki kreativitas dapat mengembangkan ide-ide baru dalam memecahkan masalah
yang timbul pada tingkat individu, proses atau tingkat produk. Dimana kreativitas memiliki hubungan
dengan minat berwirausaha. Hasil penelitian mengenai hubungan antara kreativitas dengan minat
berwirausaha mahasiswa AKPAR BSI Yogyakarta ditinjau dari jenis pekerjaan orang tua, menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan minat berwirausaha mahaiswa
ditinjau dari orang tua yang bukan wirausaha dan terdapat hubungan yang signifikan antara kreativitas
dengan minat berwirausaha pada mahasiswa ditinjau dari orangtua yang wirausaha (Widyaningsih, 2017).
Hubungan Self-Efficacy, Minat Berwirausaha, dan Kreativitas
Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah
kejadian-kejadian disekitar. Sedangkan, seseorang dengan efikasi diri rendah mengganggap diri tidak
mampu mengerjakan segala sesuatu yang ada di sekitar. Dalam situasi yang sulit, orang dengan efikasi
diri yang rendah cenderung akan mudah menyerah. Sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan
berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan yang ada (Ghufron & Risnawati, 2014). Dimana selfefficacy dapat menentukan langkah yang akan diambil oleh seseorang. Self-efficacy akan karir seseorang
akan menjadi faktor penting dalam menentukan minat berwirausaha seseorang. Dalam berwirausaha
tentunya akan banyak tugas dan tantangan yang harus dihadapi, individu yang memiliki self-efficacy
memiliki kemampuan dalam mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi.
Kreativitas perlu dikembangkan pada mahasiswa sekaligus berperan penting dalam berwirausaha.
Mahasiswa yang memiliki kreativitas tentu akan memiliki minat berwirausaha yang tinggi. Dengan
kreativitas, mahasiswa mampu memunculkan dan menciptakan ide-ide dalam berwirausaha sehingga
mahasiswa yang memiliki kreativitas dan self-efficacy yang tinggi mampu bersaing dalam berwirausaha
serta tidak akan takut mengalami kegagalan dan mampu menghadapi tantangan yang akan dihadapinya
sehingga dapat membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang handal.
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Gambar 1. Kerangka Penelitian
Berdasarkan teori-teori dan tujuan penelitian diatas maka berikut hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini:
H1: Ada hubungan possitif antara Self Efficacy dengan Minat Berwirausaha.
H2: Ada hubungan positif antara Self-Efficacy dengan Kreativitas.
H3: Ada hubungan positif antara Kreativitas dengan Minat Berwirausaha.
H4: Ada hubungan positif antara Self-Efficacy dengan Minat Berwirausaha yang dimediasi oleh
Kreativitas.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Menurut (Azwar, 2016). Secara
teoritik penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah
dengan metode statistika. Adapun korelasional, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauh
mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan
koefisien korelasi (Azwar, 2016).
Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu self-efficacy dan minat berwirausaha serta variabel
mediasi yaitu kreativitas. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui hubungan antar ketiga
variabel.tersebut. Dimana variabel mediasi adalah variabel yang menjadi penyela antara variabel
independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung memepengaruhi
berubah atau timbulnya variabel dependen.
Populasi dalam penelitian ini Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Sampel
dalam penelitian ini berdasarkan ciri atau karakteristik tertentu dengan jumlah 50 subjek tryout dan 50
subjek penelitian.
Teknik pengambilan subjek penelitian yang digunakan adalah teknik Sampling Insidental, dimana teknik
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber
data (Sugiyono, 2014)
Peneliti menggunakan teknik Sampling Insidental, dikarenakan peneliti mengalami kesulitan dalam
menemui subjek dan keterbatasan waktu.
Adapun kriteria sampel sebagai berikut:
1. Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
98

Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019)
ISBN : 978-60274420-7-8

2. Berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan.
3. Telah mengambil dan mengikuti mata kuliah wirausaha.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk skala dengan model skala
likert. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala self-efficacy yang terdiri dari 10
item, minat berwirausaha 8 item, dan kreativitas 15 item, yang masing-masing item pernyataan
favourable. Instrumen yang digunakan untuk mengukur self-efficacy adalah General Self-Efficacy Scale
(GSE) yang diadaptasi dan dimodifikasi oleh peneliti dengan menggunakan aspek-aspek menurut
Bandura, yaitu: Magnitude (tingkat kesulitan tugas), Strength (kekuatan keyakinan), dan Generality
(generalitas) (Schwarzer & Jerusalem, 1995). Sementara, instrumen yang digunakan untuk mengukur
minat berwirausaha adalah Zaidatol Akmaliah Lope Pihie Scale dengan menggunakan aspek-aspek
menurut Ajzen dan Fishbein, dkk, yaitu: ketertarikan, keinginan, keyakinan, percaya diri, dan
karakteristik kreatif (Pihie Lope, 2009). Sedangkan, instrumen yang digunakan untuk mengukur
kreativitas adalah Kaufman Domains of Creativity Scale (K-DOCS) dengan menggunakan aspek-aspek
menurut James C. Kaufman, yaitu: Self/Everyday, Scholarly, Performance, Mechanical/Ilmiah, dan
Artistik (Kaufman, 2012).
Pada skala likert disediakan 5 alternatif jawaban yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), N (netral), TS (tidak
setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Untuk menghindari efek tedensi sentral atau jawaban-jawaban
yang cenderung ditengah dan kecenderungan pengumpulan jawaban pada satu alternatif jawaban maka
peneliti memodifikasi model skala likert dengan menghilangkan alternatif jawaban N (netral). Sehingga
skala dalam penelitan ini hanya menggunakan 4 alternatif jawaban yaitu SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS
(tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai) (Azwar, 2016).
Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan Corrected Item Total correlation, untuk mengetahui rix
(Koefisien Korelasi Item Total) valid atau gugur (tidak valid). koefisien validitas mempunyai makna jika
bergerak dari -1,00 sampai +1,00 dan batas koefisien korelasi maksimum sudah dianggap memuaskan
jika mencapai 0,30 (Azwar, 2008:64-65). Sedangkan, uji reabilitas dengan menggunakan teknik analisis
Alpha Cronbach. Koefisien reabilitas bergerak mulai dari 0 sampai 1,00. Bila koefisien reliabilitas
mendekati angka 1 maka semakin tinggi reliabilitasnya dan bila koefisien reliabilitas mendekati angka 0
maka semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2016).
Adapun metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Mediated Regression Analysis
(MRA). dimana teknik bertujuan untuk menguji bagaimana variabell mediasi dalam memediasi hubungan
antara variabel X pada Variavel Y (Hayes, 2018) pada program SPSS versi 21 For windows.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan analisis Mediated Regression Analysis (MRA). yang dilakukan untuk mengetahui
apakah variable kreativitas memediasi hubungan antara self-efficacy dengan minat berwirausaha pada
mahasiswa/I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
Dilihat dari hasil uji validitas skala minat berwirausaha diketahui semua item valid berjumlah 8 item yang
bergerak dari rentang 0,516 sampai 0,718. Kemudian, hasil uji reliabilitas skala minat berwirausaha
menunjukkan Alpha Cronbach sebesar 0,864. Sementara, dari hasil uji validitas skala self-efficacy
diketahui semua item valid berjumlah 10 item yang bergerak dari rentang 0,335 sampai 0,577. Kemudian,
hasil uji reliabilitas skala self-efficacy Alpha Cronbach sebesar 0.775. Sedangkan, dari hasil uji validitas
skala kreativitas diketahui satu item gugur dan item valid berjumlah 14 item yang bergerak dari rentang
0,294 sampai 0,534. Kemudian, hasil uji reliabilitas skala self-efficacy Alpha Cronbach sebesar 0.791.
Hasil uji statistik menunjukkan nilai mean, standar deviasi, dan interkorelasi pada masing-masing variabel.
Pada ketiga variabel diperoleh hasil, yaitu terdapat signifikasni antara variabel self-efficacy dengan minat
berwirausaha dan self-efficacy dengan kreativitas dengan korelasi positif.
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Deskripsi Variabel Penelitian
Menurut hasil analisis diperoleh data bahwa rata-rata responden pada variabel self efficacy, rata-rata
memiliki nilai self-efficacy (M = 3,10. SD = 0.34). Variabel minat berwirausaha rata-rata memiliki nilai
minat berwirausaha yang tinggi (M = 3,29, SD = 0.47) dan pada variabel kreativitas rata-rata memiliki
nilai kreativitas (M = 3.14, SD = 0.33). Hasil uji interkorelasi menunjukkan hubungan positif dan
signifikan pada self-efficacy terhadap kreativitas (r= 0,65, ρ= 0,000), hubungan positif dan signifikan
pada kreativitas dengan minat berwirausaha (r= 0,54, ρ= 0,000), dan hubungan positif pada self-efficacy
terhadap minat berwirausaha (r= 0,41, ρ= 0,001. Data dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Mean, Standar Deviasi, dan Hubungan Variabel (n=50)
Mean

Std.

1

2

3

1

0,65**

0,41***

1

0,54**
1

Dev
1.Self-Efficacy

3,10

0,34

2.Kreativitas

3,29
3,14

0,47

3.Minat
Berwirausaha

0,33

Catatan : **p<0.005
Dari hasil perhitungan dapat diinterpretasi bahwa jika dibandingkan dari ketiga variabel, maka variabel
kreativitas yang paling tinggi, kemudian minat berwirausaha dan yang paling rendah adalah self-efficacy.
Hasil Uji Hipotesis
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi
Hubungan
Variabel

Antar

Β

ρ

R2

X–Y

0.561

0.003

0.17

X–M

0,623

0,000

0.42

M–Y

0,138

0,004

0.30

X-M–Y

0,679

0.004

0.30

Catatan: X = Self-Efficacy; Y= Minat Berwirausaha; M = Kreativitas
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Hipotesis 1 terdapat hubungan self-efficacy dengan minat
berwirausaha. Berdasarkan hasil analisis diperoleh data bahwa self-efficacy dengan minat berwirausaha
adalah signifikan dan menunjukkan hubungan positif dengan minat berwirausaha (β= 0.561; ρ= 0.003).
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy pada mahasiswa maka semakin tinggi minat
berwirausaha. Dengan nilai R2= 0.17 menunjukkan bahwa self-efficacy memberikan kontribusi pada
minat berwirausaha yaitu 17%.
Hipotesis 2 terdapat hubungan self-efficacy dengan kreativitas. Berdasarkan hasil analisis diperoleh data
bahwa self-efficacy dengan minat berwirausaha adalah signifikan dan menunjukkan hubungan positif
dengan minat berwirausaha (β= 0.623 ; ρ= 0.000). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi selfefficacy pada mahasiswa maka semakin tinggi minat berwirausaha. Dengan nilai R2= 0,42 menunjukkan
bahwa self-efficacy memberikan kontribusi pada minat berwirausaha yaitu 42%.
Hipotesis 3 terdapat hubungan kreativitas dengan minat berwirausaha. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh data bahwa kreativitas dengan minat berwirausaha adalah signifikan dan menunjukkan
hubungan positif dengan minat berwirausaha (β= 0.138; ρ= 0.004). Hal ini menunjukkan bahwa semakin
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tinggi kreativitas pada mahasiswa maka semakin tinggi minat berwirausaha. Dengan nilai R2= 0,30
menunjukkan bahwa kreativitas memberikan kontribusi pada minat berwirausaha yaitu 30%.
Hipotesis 4 terdapat hubungan self-efficacy dengan minat berwirausaha yang dimediasi oleh kreativitas.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa data signifikan dan memiliki hubungan positif pada
variabel self-efficacy dengan minat berwirausaha yang dimediasi oleh kreativitas (β= 0.679; ρ= 0.004).
Berdasarkan nilai koefisien yang positif dan signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy
maka semakin tinggi minat berwirausaha. Dengan nilai R2= 0,30 yang menunjukkan bahwa self-efficacy
dapat menjelaskan varian minat brwirausaha setelah dimediasi oleh kreativitas sebesar 30%.
Nilai uji sobel (z) atau uji hubungan tidak langsung pada penelitian ini 2.64>1.56 dengan tingkat
signifikansi = 0.0081<0.05 (Lampiran Analisis Hayes)., maka membuktikan bahwa kreativitas mampu
memberikan mediasi hubungan antara self-efficacy terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa
sebesar 42%.
Berdasarkan hasil uji analisa data didapatkan hubungan langsung self-efficacy dengan minat berwirausaha
melalui kreativitas sebesar β= 0.679. (hasil perkalian jalur ab). Selain itu, dari hasil uji sobel (z)
menunjukkan terdapat hubungan tidak langsung dari self-efficacy dengan minat berwirausaha melalui
kreativitas sebagai variabel mediasi dengan taraf signifikansi 0.004 (β= 0.422, z = 2.64>1.56; ρ= 0.0081)
(Lampiran Hayes Manual).
Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan terdapat hubungan langsung selfefficacy dengan minat berwirausaha yaitu β= 0.561 , namun setelah dimasukkan variabel kreativitas
sebagai mediasi terjadi peningkatan β= 0.679, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat efek mediasi
parsial karena terjadi peningkatan nilai serta koefisien c1 yang signifikan secara statistik dan memiliki
hubungan langsung terhadap nilai melalui variabel mediasi, namun hasilnya tidak sama dengan nol (c1≠0).
Nilai koefisien pada masing-masing jalur dapat dilihat secara jelas pada gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Hasil Hubungan Tidak Langsung X, Y, dan M
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat hubungan kreativitas yang memediasi hubungan
self-efficacy dengan minat berwirausaha. Penelitian menyatakan bahwa dengan adanya variabel
kreativitas dapat meningkatkan hubungan positif antara self-efficacy dengan minat berwirausaha pada
mahasiswa. Dengan kreativitas, mahasiswa mampu memunculkan dan menciptakan ide-ide dalam
berwirausaha sehingga mahasiswa yang memiliki kreativitas dan self-efficacy yang tinggi mampu bersaing
dalam berwirausaha serta tidak akan takut mengalami kegagalan dan mampu menghadapi tantangan yang
akan dihadapinya sehingga dapat membantu seseorang untuk menjadi seorang wirausaha yang handal.
Sementara, sumbangsi kreativitas sebagai variabel mediasi antara self-efficacy dengan minat
berwirausaha sebesar 30%, hal ini menunjukkan bahwa kreativitas memberikan sumbangsi hubungan
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langsung maupun tidak langsung antara variabel self efficacy dengan minat berwirausaha. Hasil
menunjukkan bahwa nilai presentase antara hubungan kreativitas yang memediasi hubungan self-efficacy
dengan minat berwirausaha memiliki kontribusi cukup besar dibanding dengan hubungan self-efficacy
dengan minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kreativitas adalah variabel yang dapat
memediasi self-efficacy dengan minat berwirausaha pada mahasiswa.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian mengenai hubungan antara self-efficacy dan kreativitas
dengan minat berwirausaha (Hapsah & Savira, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan positif dan signifikan antara self-efficacy dengan minat berwirausaha dan terdapat hubungan
positif dan signifikan pula antara kreativitas dengan minat berwirausaha. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara self-efficacy dan kreativitas dengan minat berwirausaha.
SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa self-efficacy mempunyai
hubungan positif dengan minat berwirausaha, self-efficacy mempunyai hubungan positif dengan
kreativitas, kreativitas mempunyai hubungan positif dengan minat berwirausaha, dan self-efficacy
mempunyai hubungan tidak langsung dengan minat berwirausaha yang dimediasi oleh kreativitas pada
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
Selanjutnya, berdasarkan penelitian dan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti
memberikan beberapa implikasi, yaitu:
Kepada Mahasiswa/i
Untuk mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang yang
telah memiliki self-efficacy yang baik atau tinggi agar dapat lebih ditingkatkan kedepannya sehingga
diharapkan mahasiswa/i memiliki keyakinan dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan, termasuk
dalam berwirausaha.
Kepada Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang
Untuk pihak fakultas, agar dapat memberi motivasi dan pengarahan yang lebih baik lagi kedepannya,
seperti dengan meningkatkan self-efficacy, rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan yang
dimiliki oleh mahasiswa/i sehingga mahasiswa/i memiliki keyakinan dalam mencapai keberhasilan.
Kepada Peneliti Selanjutnya
Untuk peneliti selanjutnya agar lebih mengembangkan variabel lain serta mencantumkan berbagai teori
terbaru mengenai variabel yang hendak diteliti. Agar dapat memperhatikan variabel luaran yang
berhubungan dengan variabel yang hendak diteliti. Sehingga penelitian selanjutnya dapat dikembangkan
lebih baik lagi kedepannya.
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