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Abstact
Enteprcneutial lntefiion ca be hJluenc?n br denagruphic factols (gendet, dge, wotk eqelience) a d
extenalfactors, tuch as l\niu ba.kgtoutd. One chaructetistic of dn entreprcne* Ioaked ||het he facer
obstacles in tuanaEihg the businers, he i likely to sLniNe and find a wat out and not stop hatf\iay.
hdiridual ahilily to trunsfom obstacLes ituo opponulities is known as the A.trenity euotiert (Ae/
adye$ity inte igence) Co nctedhess between ahetsiry hklligence with the intentio of
entrepreneutship, as well as di.fercrces tu the intettions of etulepteneunhip by tlillerences in Eender,
r4'o* eryetience a d fanily backgtottd (fanilr business ond non-Janiu busitless) drc deNcribed in thb
study. Sanpling techtiqLe used k purposiw sonpling of 1 26 stude ts of the C iputru Unirenir. Resuhr
showed the Sig. .aelfcient af Speannan s rdnk coftelationis 0_0A0 a d the cotetation coqficient
is0.502: which @ns that there arc signlicdnt litkages betweet a.lyenity intettipence with the
enteprcnewial inte tioL Indepen.lent sanple tesl rc\utt' \hrt at tht tnte iui of eit it a.utthip .to
not di|Iet betweeh hale ltu.lent with the gtls. Haweftr, the i tdtjon of enneprcneu1hi? students who
haw rct experienced lowet job than wolk everietce. In additio , stu.tents who hare a backsrcund in
fa ily busines hate hiqhet e treprcteuial intentiot than students of"an fanih, b she,s_
Ke!.'ror.ls: entelrune ial itte tion, adretsi4t i telligence,fanil! busi ess

Abstrak
Niat datam berwirausaha dapat dipengamhi oleh faklor demosmfis (gendet usia, pensalaman bekerja)
dan faktor ekternal, misalnya latar belakans keluarga.Salah saru ciri seorang wirausaha rampak kerika
dia mengladapi rintangan yang ada dalam mengelola bisnjs, dia cenderung akan berrahan daD mencan
jatan keluar bukan berhenti di iensah jalan. Kemanpuan individu dalan mengubah hambaran menjadi
pelums dik€nal sebagai Abetsity Quotknt (AQ ke. dasan-hadapirinransa.). Keterhubungan anrara
kecerdasan'hadapi ;ntangan dengan niat ber.vimusaha, sefta perbedaaD Diat beruirausaha berdasarkan
perb€daan sender. pengalaman bekerja, dan latar belakaos kel,rarya (fanib' busine,'s & non famit),
butines) akan dijabarkan pada penelitian i.;. Teknik sampling yang digunakan adalah purprsiw
sa pling .,frhadap 126 mahasiswa Universitas Cipuaa. Hasil korelasi perjngkat S"eaman menunjukkan
Si9.0,000 dan koefisien korelasi sebesar 0,502; ya.g artinya terdapat kererhubungan yang sisnifikan
antan kecerdasan-hadap;rintangan dengan niat berwirausaha. Hzs;1 indepetrdent sahpte test
menunjukkan bahwa nial beNirausaha iidnk berbeda antara rnahasiswa lakiJaki dengan percnpuan.
Akan letapi, niat berwimusaha mahasiswa yang belun berpengalaman keda lebih rendah dibandinskan
ya.s ielah b€.pengalaman kerja. Selain inr, mahasiswa yans menitiki latar belakan1 fahilr business tebih
tingsi .iat beM;musahanya dibandingkan mahasiswa ot fanib business.
Katr Kunci: niat berwirausaha! kecerdasin-hadapt-rint^ry a, famity busihess

PENDAEULUAN

Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran
erbuka hingga buldn lehruari 20lo.nencapai

7,02 juta orang atau sebesar 5,5% dari total
penduduk Indonesia. Tingkat pengangguran
Iulusar I nrrersitas lingga bul:"n I ebruan
2016 meningkat menjadi 6,22% dibandingkan
tahun 2015 (Tempo Odine, 2016).

Peningkatan pengangguran! terlebih dari
lulusan Universitas dapat menjadikan keadaan
Indonesia semakin mcmburuk apabila tidak
segera diatasi. Kordisi perombuhan lapangau
keda di Indonesia yang juga rnasih lamban
dan arus modal dari luar negeri yang rcndah
menurut Hendro (201 1) menuntut para lulusan
perguruan tinggi uniuk dibekali dengan ilmu
mencjptakan lapangan ke!a. Entreprenearidl
skill (kemampuan kewirausahaan)
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memadukan antara pengelahuan akadenns
yang dibedkan di jenjang sekolal, dengan

keativiias ]ang harus senantiasa tumbuh dan

be.kembang ultuk mengatasi kesulitas,

hambatan, dan taotangan yang selalu
mengikuti upaya benvirausaha (Ilendro,
2011).

Kewirausahaan mer1llrul Keliey e, d1.

(2015) dapat membuka lapangall keda baru
yang berfungsi sebagai penyerapan angka
pengangguran dan menjadi pendorong
perhrmbuhan ekonomi negara; serta menjadi

daya saing nasiooal antar satu negara dengan

negara lain. Terkait dengan pengaruh
pendidikan kewirausahaan, diperlukan adanya
pemahama ntentang bagaimana
mengembangkan dan mendorong lahimya
pam wirausaha muda potmsial sementara

mereka maslh berada di bangku pendidikan
formal. Direkorat Perdidikan Tinggi (DIKI I)
!€lah melaksanakan program-program )rang
terkait dengan pengembangan aspek

kewimusahaan mahasiswa- Setiap perguruan

tinggi telah banyak yang menerapkan
kunlulrm arau p.o.e. oemberaJdran berba\i.
kewirausahaan. Salah salu universitas yang

begitu melekat dengan penbelajaran
kewirausahaan adalah UniveNilas Ciputm di
Surabaya yang sedari awal berdirinya tclah

menggunakan konsep kewirausahaan di setiap
prcses pembelajaramya. Setiap mahasiswa

yang berkuliah di Universitas Ciputra harus

meflntis bi)nrs dJn dlau meren-sk"n bi.ni'
orang iuanya. Proses pembelajaran

kewirausalaan di Unive$itas Ciputra

dilakukan secara menyeluruh, lidak hanya

mengedepankan ilmu pengetahuan, tetapi juga

men$entuk sikap dan perilaku wirausaha para

mahasiswa.
Sikap, perilaku dan pmgetahuan para

mahasiswa lentang kewimusahaan akan

membentuk keinginan untuk membuka usaha

baru di masa yarg akan datang (Indarti dan

Rostiani, 2008). wijaya (2007) menemukan

faka bahwa di artara nuhasiswa-nr.hasiswa
lulusan perguuan tinggi tidak banyak yang

beroflenrasi da_ \enirl un([k bekerja sendr'

alau benvirausaha dcngan bekal ilmu
peng€tahuan yaru relah diperoleh; ada yang

tcrtaril berlvirausaha dan ada yang tidak

berkeinginan unluk melal-ukan wimusaha.

Keinginan unluk melal-ukan hai te$ebut oleh

l .hbe.r dar qr/or 'lo-ir d,.ctlul sehr€a.

niat. Lina[ dan Chen (2009) mengemukakai
bahlva keberadaan niat terhadap suatu tingkah
:,Lu akan menjadi pedikor lerbaik d.ri

munculnya tingkah laku tersebut di masa

depan. Beberapa fakor yang menurut Wiiaya

t2007, memenga^rhi niJr bcru ira-'alia rerJiri
atas fakor intemal dan ekstemal. Faktor
intemal, tcrdiri atas nilai personal dan aspek

demogGfis, antara lain usia, gender, serta

pengalaman bekeda. Sednngkan laktor
ekstemal mencal:up aspek lingkungan
keluarga dan pendidikan (Wijaya. 2007;

Indarti dan Rostiani, 2008).
Nilai personal merupakan salah satu

Iaktor intemal yang beryengaruh terhadap
kecenderungan berwirausaha dibentuk oleh
rnnriras dan opLlmrsmc ind,\rdL. Nlol.!a.i.
opt-rnisme. kecerda5an dalan nenga'a<i
kesulitan, kemampuan untuk beriahan. dan

terus beiuang dengan gigih dibutuhtan
indi\.idu unluk menghadapi kesuliian, di mana

Stoltz (2007) menyebutnya dengan l.i,ersl4,
qrrde"r (AQ). AQ adalah konsep yang dapat

melihat seberapa jauh seseorang numpu
bertahan dalam menghadapi kesulitan- AQ

ampu mendeteksi individu yarg memiliki
potmsi, akan melampaui harapan amu gagal,

dan iuga siapa yang akan menyerah aiall
befiahan (Stoltz. 2007). Besamya hambatan

dalam berwirausaha dengan risiko gagal akan

berdampak pada niat seseoGng dalam

berwirausaha. Tanpa adanya AQ yang baik
maka diklawJtirkan indr\idu aIan lrengalami
lruorasi dan kebingungln dalam rnenialdri
prcscs menjadi seomng wirausaha (Stoltz,
2007). Fakto. intemal lainnya addah gender
yang telah banyak diteliti dampaknya terhadap

niai berwirausaha. Shinnar e/ d/. (2014)

membuktikan bahwa geruler daPat

memperkuai rlau memperlemah niat
bcrwirausaha individu dengan ge der yaig
berbeda. Selain itu, pengalaman seseomng

datam bekeda menurut Herawaii dan

Sambhamkeshna (2015) memergaruhi niallas

benvirausaha. Niat b€Nirausaha orang yang

mcmiliki pengalaman kerja tetuukj lebih
tinggi dibandingkan niat bffRirausaha omng
yang tidak memiliLi pengalaman kerja.

!'aktor ekstemal Yang emengaruhi

dat benvirausaha salah satunya adalah latar
belakang linglGngan kcluarga. Sawitri (2010)

engemukakan bahwa faktor keluarga,
kiususnla ora g tua adalah lingkungan sosial
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terkecil dimana orarg tua memegang peranan
kunci sebagai lasilitator dan motivator yang
membentuk dan menguatkan karaker anak.
Keberanlan untuk mengambil inisiatit' dalam
setiap lanlangan arau ]<I.is )ang Jrhadapr
muiai terbentuk karena didikan dalam
keluarga. Frinces dan Heflin (2011)
mengemukakan bahwa niat untuk
ber,*rrau"ala dapat nrcr I melal i garis
keiurunan sebagai naluri alamiah. Keluarga
menjadi lhgkungan pertama yang dapat
menumbuhkan mental kewirausahaan anak
(Herdiman 2008). Peranan keluarga terutama
orang tua menurut hasil penelitian lsdianto el
al (2005) sangat penting dalam mendorong
niat anak untuk berwirausaha. Orangtua yang
memiliki bisnis sendiri dapat menjadi panutan
yang akan membentuk nial anak untuk
berwirausaha (Galloway et al., 2A06).

Berdasarkan fenommafenomena
yang telah diuraikan, maka peneliti
memaidang perlu dilakukan penelitian tentang
keterhubungan kecerdasan-hadapi-rintangan
dan niat benvirausaha mahasiswa U versilas
Ciputra, serla perbedaan nial benvirausaha
berdasarkan gender", pengalaman bekerja. dan
latar belakan2 lelJargdn) ". Peneliridn .ni
menggunakan pendekatan kuantitatif untuk
mengetahui apakah tedapat keterhubungan
antam kecerdasan-hadapi-.intangandengan
niai berwirausaha. Selain itu, dianalisis pula
apakah perbedaan gender, pengaian:,an

beke{a, dan latar belakang keluarga
menyebabkan perbedaan niat benvimusaha.
Peneliilan dilakukan terhadap mahasiswa allif
Universitas Ciputra secara acak yang telah
berkuliah selama dua sampai tiga tahun.
Alasan pemilihan respondenlya adalah karena
mahasiswa yang telah dua lingga tiga iahun
berh iah dianggap telah memiliki gambaran

dan pengalaman tcntang bagalmana
nenlalarkar br.nr, uala- ma. h berupa birnis

Berdasarkan situasi problematik dan
hipotesis yang telah dijabarkan di latar
belakang, maka penelilian i1i memasalahkan:
(1) Apakah terdapat keterhubungan antara

kecerdasan-hadapi-rintangan dengan niat
bel\1 irausaha? (2) Apakah perbedaan g€rder",
pengalaman kerja, dar latar belakang keluarga
menyebabkan perbedaan nial berwirausaha?
Adapun tujuan yang hgin dicapai melalui
penelitian ini: (1) mengetahui keterhubungan
antara kecerdasan-hadapi-dntaflgan dan niat
berwirausaha; serta (2) mengetahui perbedaan
niat berwirausaha berdasarkan gerdel,
pengalaman keda, dan latar belakang
keluarga.

TINJAUAN PUSTAI'A.

Niat Berwirausaha (ertrepreheurial
ihte tion)

Penelitian untuk memprediksi dan
menganallsls aspek niat berwirausaha ielah
mendapat perhatian besar dari para peneliti.
Niat befl\,imusaha menurut Kaiz dan Gafiner
(1988) adalah suatu proses pencarian
inlomusi yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan pembentukan suatu usaha.
Niat adalah keadaan di mana seseorang
mampu mengamhkan fol':usnya terhadap
tujuan yang ingin dicapai (Bird, 1988). Niat
untuk memulai usaha akan berdampak pada

kesiapan dan kemajuan yang lebih baik dalam
usaha yang dijalanlan seseomng dibandingkan
bila dia memulai usaha tanpa niat. Krueger
dan Ca$rud (1993) telah membukikan bahwa
-rar merupal'an prelfikror yang .erbaik bagi
perilahr kewirausahaan, sehirgga Choo dan
Wong (2006) menambahlan bahwa niat dapat
dijadikan pendekatan dasar yang masuk akal
urtuk nemahami siapa yang akan menjadi
wirausaha di kemudian hari. Koranii (2013)

dalam penelitiannya memperkuat pemyataan
tersebut, bahwa niat berwirausaha aalalah

fakor pendorong seseorang untuk
berwirausaha. Indarti dan Kristiansen (2003)

berpendapat bahwa prcscs pembentukan niai
berwirausaha didukung oleh riga fakor
betili\tt eed Jbr acllivement, locu s o:f col1trol,
dan sef e,r/icacy (Gambar 1).
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Motivasi mencapai harapan yang
diinginkan ak mendorong seseomng
unnrk suk,es. lndi\idu dengan ,.,J /or
achivement yang tinggi, berani mengambil
keputusan yang dibuat. Keinginan yang
tinggi untut berhasil dalam mencapai
sesuatu membentuk kepercayaan diri dan
pengendalran diri yarg tinggi (/ocas o7'

controk dari individu tersebut.
Pengendaliall tenebut timbul dari
kepercayaan (Delie, individu terhadap
sesuatu yang ada diluar dirinya.
P€ngendaliaD diri sendiri yang tinggl
rerhadap Iingkungan dinana(an /o,ar oJ

cantrol iftemal, sedangkan pengendalian
diri sendiri yang rmdah terhadap
linglGngan dinanmkan locus of control
ekstemal. Ketika locus of control idrtefi.€,l
berperan dalam diri seseorang, maka dia
bemni mengambil keputusan serta risiko
yang ada, salah satu sikap yang dimiliki
wirausaha. Fakor selanjutnya yang
terbentuk dari kemampuan pengendalian
diri individu adalah sely'eficaq, (keahhar).
Individu yang merasa memiliki selfelficucy
tinggi akan memiliki niai yang tinggi untuk
meningkatkan kemajuaa diri melalui
k€wimusahaan.

Niat berwimusaha oleh lndarli dan
Rostiani (2008) secara lebih prakis diukur
melalui indikator-indikatofl kemampuan diri
untuk be*arir meqjadi wirausaha (sef
eJJicacy), kebennan mengambil risiko
memulai bisnis (locus of controD, dan
motivasi untuk memilih menjadi wirausaha
(need for achivenent). Suharti dan Sirine
(2011) menambahkan bahwa niat
berwimusaha dapat di indikasi pada

seseorang yang lebih memilih berwirausaha
daripada bekerja dengan orang lain(/,r rr o/
co lroD, serta omng yang mengerti

Sumb€r: Indarti & Kristiansen (2003)
Gambar 1. Proses pembentlrkar niat berwirausaha

Belief

pentinglya pemn kewimusahaan dalam
perekonomian.

Wijaya (2007) mengemukakan
faLlor-faklor yang dapal memenganrhi niar
berw ausaha yang berbeda antam satu
indiridu dengan individu Iainnya terdiri atas

faktor htemal dan ekstemal. Fakor intemal
terdin atas nilai personal dan faktor
demografis. Nilai pe$onal antara lain
dibenhrk oleh molivasi. optimisme.
kecerdasan dalam mmgalasi kesulrlan.
kemampuar unruk berlahan. dan lerus
be{uang dengan gigi}. Aspek demografis
sebagai faktor intemal antara lain usia,
ger./er", serta pengalaman bekerja seseorang.
Fakor ekstemal rerdiri alas Iarar belakang
Iingkungan (eluarga dan pendidikan
seseorang.

KecerdasarFHidapi-RiatN'IEaD (A dw rs il)
Quotien LQ)

Konsep kecerdasan-hadapi-
nntanganlAQl penama kali djusulkan oleh
Stoltz (2007) sebagai kemampuan
mengubah hambatan menjadi suatu peluanp
keberhasilan mencapai rujuan. Rjsel AQ
dilembangkan .elama Is tahun dan
ditempkan selama 10 tahun dengan
menghasilkan kesimpulan bahwa suksesnya
pekerjaan dan hidup seseorang terutama
ditentukan oleh AQ-nya. AQ dapat
digunakan sebagai tolak uhI keempat hal
sebagai berikut. Pertama, seberapa jauh
indvidu mampu bertahan menghadapi
kesulitan dan kemampuan dalam
mengatasinya- Kedua, siapa yang mampu
mcngatasi kesulitan dan siapa yang akan
hancur ketika menghadapi kesulitan. Ketiga,
nemberitahu siapa Fng dapat melampaui
harapan-harapan atas kineria dan potensi,
serta siapa yang akan gagal. Terakhir, AQ

E n tre p rc n e u ri o I I nte nti o n
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Juga memberilahu siapa vang akan
menyerah darl siapa yang akan beflahan.

Cara suatu tim kcr.ja dalam ntercspon
kesuiitan, baik secara individu maupull
bersa]ra-sama, akan mempunyai efek
jangka panjang terhadap segi keberhasilan
dalam sebuah perusahaan- Pelatihan
kecerdasan-hadapirintangan menciptakan
organisasi atau pemsahaan yang terus
bcrtahan ketika yang lainnya gagal atau
menyerah (Stoltz, 2007). Kecerdasan-
hadapi-dntangan berlal:u baik untuk
individu, tim, maupun perxsahaan.

Kecerdasan-hadapi-rintansan menelttukan
ker'ra'p.]:l' -rr:r .e_tan-r .r 1 n.enoik.(e,ul.'r', \c" r ..e:,n
Keccrdasan-hadapi-rintangan diclukung otch
pergelahuar. .re,l.\ i J.. prodLlnr\ i'a..
kinerja, usia. motivasi, kesehatan, dan aka[
menyebabkan kesuksesan dalam pekerjaall
yang dihadapi (Stoltz. 2007).

Lebih lanjui lagi. nenurut Sroltz,
setiap individu mempunyai tingkat AQ yang
berbeda dan dapat dikategorikan menjadi
beberapa tipe sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Individu berdf,sarkan tin
Tipe Karaktenstik

. Penikir yang setatu menxkirkan kenuDgkinan dan iidak pemah menrbiarkan
hambatan,himbatan nrenghatangi ..pendakiannyi,..

. Kehidupan drjatani secara tcngkap. uniuk senNa hal yaDs dikerjakan_ mereka benar
benar memahamj tujuann),a

. Merckamenvambut balk ranrangan-tanlangan dan me rhami bah$a ada hal hal vans
nendcsak dan haNs segera dibereskan.

Clinbe\ Tc,linggi . a,rleh datal nemotivasi diri sendn.i, memitiki semangar rnggi dan berjuang uDtuk
mendapatkan lang ielbaik dari hidup.

. C/i,D.,J bekeia denc.n \isi dan sc ngkati penuh inspjrasi, densan demikixD nrcreka
merupakan pefrll11p petrrinrpin ),ans baik.

. Clr,!/rcrr akan mcnyambur baik kesempalan uDruk bergemk maiu dan ke itas datam
setiap usaha Tanrangan yang dita\yarkan oteh perubahan membuat mereka
be.kcmbang pesat. Cilale^ aka. berkembans pesal berkat pcrubahan.

. Campe,a merasa cukup senarg dengan ilusinya."d", r",t""t ,p" r,,L" ,d
dan mengorba,kan kemungkinan uDtuk meliha! arau mengatami ipa yang masih

Canpeft Menengah

. Mereka puas dengan mencukupkan di; dan ceDderong ldak mau nrengembanskan
diri.

. Carper takut kehilangan "rempat bepijak, karcna ancaman peftLbahan yang terus-
menerus, dan mencari rasa aman dari lempat pemberhentian/perkemahan mereka.
sehinsga C,nr,.rr mempuDyai kenanpuan yang rerbenruk terhadap perubahan,
terutlma perubahan )ang besar.

. aanp.,a metakukan pekerjaan yang menunur keativiras dan mensambil risjko,
tctali biasanya nereka mcnganbjl jalan yang a.ran, ditakukan dengan lenuh
perh;tungan dan datafr brdang dcngan ancaman yang kecil.

. Kelompok onng ydDs menghindari kervajiban. m.mitjh nrundur alau berhenri.. g!n/€/s memuruskan unruk nieningsalkan impian-impiann)-a dan nremilhjalan yang
nercka anggap lebih mudah untuk diialani.

mungkin rerjadi.
. Ca,?./s se.jng melepaskan kesenpatan untuk maju_ yang sebenamya

jika energidan sumber dayanya diarahkan dengan tepar.

. 9!i,r.rj bekerja han)a un(uk sekcdar untuk hidup. tidak memperliharkan
a1nbisiscdiklrpun dan kualiras ke1'anya di barvah standar.

. prrl.,a serinrkali diangsap b.bin bnsi p.rusahaaD.

. g,r..,J menolak perubaha. ardu mcnjauhi.rasecara akril sehmsg. nrereka ridak
memiliki visi dan ke)akrran tin! klar u.tul masa dcpan.o,irr.n ccnderung lebjh

^ lJliic\'tuttt.t\ . i

! danprodulli\ a!n\ I :inqar l..il
S',mher S rolrz (200-)
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Stohz (2001) 1cbill lanjut
tuL n!!r:.kJ_ balr\ o kecerda'ar-hadap'-
-nra + r' inJir du merniLikr emp"l dimen.i.

)aitu CO:RE (Contt'ol, Origin O'wnershb,
Fea, h. t-.ln'an.. ). Pendma. dimen'i
Conrr"l. t ttg d.lun Jkon unrLk nrcnget"hui

seberapa banyak kendali yang dapat

dimsakan seseorang terhadap peristiwa yang

menimbulkan kesulitan. Hal yang teryenting
dari dimensi pertama ini adalah sejauh mana

in,lividu o.p:r mer".akan brbua kendali

tersebut berperan dalam pedstiwa yang

m€nimbulkan kesulitan sepefii mampu

mergendalikan siluasi teftentu dan

sebagainya. Kedua, dimensi O|igrn dan

Olanetship, yang mempertanyakan siapa

atau apa yang menimbulkan kesulitan dan

sejauh mana seseorang menganggap dlrlnya
mempengaruhi dirinya sebagai penyebab

daD asal usul kesulitan sepeni penyesalan,

pengalarn"n dar .ebagrin) a. Kerigr.dinren.;
Reach, yait.u sejauh ma.na kesulitan yang

dihadapi akan menjangkau bagian-bagian

larn dari leh dup"n indi\ rd- .+eni
hambatarl akibat panlk, hambatan akibat
malas dan .(bigainya. D'rncnsr leralhjr
yaitr E dwance alau dapat diafiikan
ketahanan, yang mempe(anyakan dua hal
yang berkaltan dengan bempa lama
penyebab kesulitan ituakan lerus

berlangsung dan tanggapan individu
te adap waktu dalam menyelesaikan
masalah seperti waktu bukan masalah,

kemampuan menyelesaikan pekerjaan

denSan cepat dan sebagainya.

Keterhubutrgatr &nlrra Kecerdasan-
HadapiRintangan dan Niat
B€rwirausaha

Kecer d-san-had pi-rinldnpan ter.Jri
darj,on,rcl (kerdrli), u/a!t Jan "tn.r:hip(asal usul dan pensakuan), reach
(angkauan), serla endura ce (daya rahaO
yang merrdorong 'nJi!.du dalam mengbrd"pi
masalah. Co,rr?l adalah lingkat optimisme
indi!id- nren!endr .itu-.i )"ng .l.h"drpi.
apabila situasi bemda dalam kendali maka

dalam didnya akan ierbentuk nial
menyelesaikan masalah. lndividu dengan

kendali ]ans linggi akan berinisiatif
menangkap peluang, Yang merupakan

\arakler $ira".1ha. Otiza J?. O\r,^lrt

merupakall faktor awal tindakan individu.
Apabila individu memandang asal usul
kesalahan bukan dari diri sendiri melainkan
berasal dari luar. maka akan timbul niat
untuk melakukan sesuatu yang mampu
menyelesaikan masalah tersebut. hdiYidu
yang menganggap wirausaha sebagai bagiafl
dari diri individu untuk diselesaikan akan

memiliki kreativilas dan kemandidan dalam

berwirausaha. Redci (jangkauan) merupakan
lalror sejauh mana keiulilan lang dihadopi

indlviou. cpcbila keruliran yan.l drradapi
semakin besar. maka niat individu dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi akan

semakin besar. Individu yang merasa

peluang yang ada dapat dijangkau aka11

memiliki niat dalam benvirausaha.
Endurance (dat'a tahan) merupakan jangka

waktu masalah yang dihadapi. Semakin lama

masalah yang dihadapi, maka nial yang ada

dslam d.n _dr\iJu rkan 'nerj.di semakin

rendah. Individu yang menganggap pelua[g
wirausaha bukan merupakan masalah yang

menghabiskan wakiu, akan beruPaya
melakukan wirausaha.

Seseorang dengan kecerdasan-
hadapi-rintangan (AQ) tincgi diduga akan

lebrh mu,lah menja an, prole.r .ebagai

seorang wirausaha karena memiliki
kemampuan untuk mengubah hambatan

menjadi peluang (Stokz, 2007). Individu
yang memiliki kecerdasan-hadapi-dniangan
akan memilik kemampuan untuk
menangkap peluang usaha (wirausaha)

karena mercka berani menghadapi risiko,
selaiu bercdentasi pada peluang, memiliki
kemano'nan don memrlrLJ dala ldhan l:ncgi.
Dengan kata lain, diduga AQ memiliki
keterhubungan dengan niat berwimusaha-

Hrpole.r( yrng dlajLkan ddlam pe"el'lidn.r I

adalah:

Hr: Ada keterhubungan yang posilif antara

kecerdasan-hadapi-rintangan (AQ)
dengal niat benvirausaha pada

mahasiswa Universitas CiPutra.
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Faklor-faLtor yang Membedakatr Niat
Berwirausaha

Penelitian-penelitian terdahulu
m€nunjukkan bahwa faktor-fakor
demografis seperti gender dan pengalaman
bekerja seseorang berpmgaruh terhadap
keinginannya untuk menjadi seomng
wirausaha (Langowitz & Minniti, 2007;
Almeida-Couto & Borges-Tiago, 2009).
Shinnar et a/. (2014) membukikan balwa
perbedaat gender dapat memperkuat atau
memperlemah niat berwiGusaha seseorang,
Selain itu, pengalama[ seseorang dalam
bekerja menurut Hemwati dan
S ambharakes|na (2015) juga memengaruhi
niat atas benvirausaha. Niat berwirausaha
orang )arts memiliki pengalamdn keq'a
terbuki lebih tinggi dibandingkal niat
befl{irausala orang yang tidak memiliki
pengalaman keda. Oleh karena itu
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

fI:: Niat berwirausaha pada mahasiswa
perempuan berbeda dengan mahasiswa
lakilaki.

Hj: Niat berwirausaha mahasiswa yang
belum memiliki pengalaman keda lebih
rendah dibandingkan mahasiswa yang
memilik pengalaman keria.

Penelitian ya]1g dilakukan oleh
Sawitri (2010) membullikan bahwa fakor
k€luarga, khususnya orang tua adalah
lingkungan sosial terkecil dimal1a orang tua
memegang pera m kunci sebagai fasilitator
dan motivator yang membentuk dan
menguatkan karakter anak. Kebemnian
untuk mengambil inisiatil dalam seiiap
lanlangan atau kri.is yang djhadapi mulai
terbentuk karena didikaa dalam keluarga.
Frinces dan Heflin (2011) mengemukakan
bahwa niat untuk berwirausaha dapat mucul
melalui giri. kelurunan sebagai naluri
alamiah. Keluarga menjadi lingkungan
pertama yang dapat menumblfikan mental
kewirausahaan anak (Herdiman, 2008).
Peranan keluarga terutama omng tua sangat
pentirg dalam mendorcng niat anak untuk
beruimusaha Orargr-a y"ng mem Iil,:
bisnis sendiri dapat menjadi panutan yang
akan membentuk niat anaknya untuk
benvirausaha (Ga1loway 11 d/., 2006). OIeh

karena jtu dirumuskan hipotesis sebagai
beriL-ut:

IIa: Niat berwi^ausaha mahasiswa dengan
latar belakang orang tua yang tidak
memiliki bisris serrdi,ri (non-fanity
6r6ir?esr) lebih rendah dibandingkan
mahasiswa yang orang tuanya memiliki
bisnis sendiri (,?izlly Dusiness).

METODE PENELITIAN

Sampel dan Prosedur
Metode penelitian yang digunakan

adalah metode penelitiat kuantitatif desain
survai, dengan menyebarkan kuisioner untuk
mengukur kecerdasan-hadapi-rintangan dan
niat berwirausaha, dibandlngkan antara
rcsponden dengan gefldei", lata. beiakang
keluarga, dan pengalaman kerja yang
berbeda. Data yang didapatkan diolah
dengan program 1BM SPSS Stdt|.lics 22.0 /or
lrlirdo{,r. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mahasiswa yang firasih
allif kuliah di Universitas Ciputra, Surabaya.
Teknik sampling yang dilakukan adalah
putposi're sampling terhadap 126 orang
mahasiswa dengan syarat telah berkuliah
selama dua sampai tiga tahun di Uni\€mitas
Ciputra. Alasamya adalah mahasiswa yang
telah dua hingga tiga tahun berkuiiah
dianggap telah memiliki gambaran dan
pengalaman tentang bagaimana menjalanlan
bi\nis walau nrasii berupa bisnis r/drl-
,rp.Tekni} pengolahan data dalam penelitian
ini menggunakan bantuan 1rM ,9PS,S

Stdti'lic5 22.0 t'or lttnd"u' -ntuk menguji
lererbubuogan dnlara kecerdas"n-hadipi-
dntangan dan niat benvirausaha. Setelah itu,
dilakukan pula uji beda terhadap niat
benvirausaha berda\arkan perbedl.- g€rde,.
pengalaman kerja, dan latar belakang
keluarga.

Instrumen Penelitian
Pelelitian ini menggunakan data

prinr( \1ng drk-urnpulkrn n(rgg-nakan
lu('ioe- nen.er". kecerda.an.ltrdrp.-
rint-nganr \Or dr nia beru J..-.rha DdlL
primer diperoleh dcngan memberikan
kuesioner secara langsung pada sampel
pcnelitian. Kuesioner untuk peubah
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kecerdasan-hadapi-rintangan terdlri dad'l
skala dengaD skala Likert Yang

menggambarkan persepsi mahasis{'a (sangat

tidak sesuai. lidak sesuai. sesuai, dan sangat

sesuai) dengan skor 0 sampai 3, sebanyak 50

butir pemyalaan yang keseluruhannya

dijumla|kan mcnjadi skor AQ (,4dt"}.lio'

Croderl) responden. lnstnmen tersebut

Katego.i

\.lapu_ (.r'.ioner Lnru( menguku-

kecerdasan-lladapi-rintangan berupa angket

yang dikembalgkan dari aspek_aspek yang

,l;kem-^ak"r .lch S'u'r/ (200 ) -nruL
me0g!l'-ur .rgk"r (ercrddsar-hidapi-

riDlargd r resDonJen ilerma.uL ke llpc
q&irieru, transisi cdntpers, cdn?ers' lftnstsl
c/ir?br'\, .ruL .,rrrb',i). l'.ui.ioner unuk
mengukur niat berwirausaha dikembangkal
berdasarkan instrumen yang diguakan oleh

hdarti dan Rostiani (200t) sena Suhati dan

Sirine (201i) mengglrnakan skala Likert

dengan reliabililas sebesar 0,824.

Metode Analisis Data
Analisis data stalistik dilakukan

dengan menggunakan bantuan program

statistik 1BM SPSS Statistics 22.0 fot
winda\rs. Alat analisis yang digunakan

rdalah kore'a.r an.dr peubah de rgan qorelas.

peringLaL Sf'.rr,,t,t,r. Ar:r r'r' rer'ebul

t.rmanl:rrL unr-r '.rengh,'rlkrn marnK

korclasi pasangan aniara 2 peubah (Uyanto,

2009). Keeratan hubungan antara salu

peubah dengan peubah laimya, biasa disebut

dengin l.cl..en norela.r yrng ditandai

dengan 'r'. Kuell.len koreld.r rnelnTrrrr\d,

harga -thingga +1. Harga I nenunjuklan
adanya hubungan yang sempuma bersilal

Clinbers
Transisi C/inbe,:'

Transisi Cdmpels
ouitters 0 - 59

Sumber: Sroltz (2007)

dikembangkan dari aspek-aspek AQ. yaitu

control, origin datr o',t erthip, relch, se a
cadurorce. Scmakin tinggi skor AQ yang

diperoleh subyek penelitian, maka semakin

tinggi pula kegigihan subyek dalam

menghadapi riniangan. Skor yang dihitung
dari kuesioner menunjukkan tipe individu
berdasarkan AQ-rYa (Tabel 2).

166-200
135-t6s
100 134
60-99

terbalik antara kedua peubah. Sedangkan

hubungan +l menunjulkan adanya

hubungan sempuma yang positif (Uyanto,

2009).
Alat analisis lain Yang digunakan

adalah hdeperule t SdrPle &-!r untuk

menguji perbedaan niat berwirausaha

b€rdasarkan perbedaa ge,r.lt,-. pengalaman

bekeia, dan latar belakang keluarga (/?rrri4'

lrx.lires.r dan non-fatttily business). P eubah

.qer.1er, pengalaman bekerja, dar latar

belakang keluarga dianggap sebagai peubah

dunnl dengen kode 0 dar L Urruk Se{J.'r".
1 untuk laki-laki dan 0 uniuk perempuan.

Responden dengan pengalaman bekerja

alikodekar dengan I dan yang belum pemah

bekcrja d,kode*an dergan 0. ADabila

re,nonden bem.al dari l"r"r oebkanr /.r"ttllv-
basiness maka dikodekan dengan I dan yang

non-famil! busine.\s dikodekan dengan 0.

I{,ASIL DAN PEI'IB,\IIASAN

Profil Responden
Berdasarkan kxesioner ya[.s telah

dibagikan kepada responden. berikut adalah

prolil dad 126 orarg mahasjs\\'a Universitas

r ipulra sebatsri -e5D, nde_ Denel.r'rn i"'
(Gambar 1).

Tabel 2. Katesori IndiYidu berdasarkan tingkal A
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Sumbe. Data pdmer (2016)
Gambar 2. Profi1 responden:a.Gdr..furl b. Pengalaman keia; c. Latar belakang keluarga.

Berdasarkan Gambar 2, tampak
bahwa rcsponden relatil belum memiliki
pengalaman kerja dan berasal dari latar
belakang keiuarga yang menilik ,rr?ilr

Statistik Deskriptif Data Penelitian
Data empidk yang diperoleh

menunjukkan skor kecerdasan-hadapi-
rintangan minimal sebesar 75 poin,
lcmasuk dalan] kategori transisi cdr1pcru.
Skor iertirggi adalah 200 poin yang
tennasuk kalegori ./lrrberu. Rerata skor
kecerdasan-hadapi-rintangan mahasjswa

Universitas Cipurra sebesa. l2E poir,
lcl.lnasuk kategori cdrlpcls. Nilai standar
deviasi kecerdasan menghadapi riDtangan
sebesar 22.042. Rerata untuk niat
berwirausaha sebesar 4,648 dengan rerata
minimal pada indikator "saya memiliki
keberanian nrenganrbil risiko bcrbisnis"
dan rerara tertillggi pada "benvirausaha
saya yakini mampu mengurangi angka
peDgangguran'. Berikut adalah peniabamn
statislik deskriptif untuk peubah
kecerdasan-hadapi-rintangan dan indikator-
indikator peubah niat beNirausaha (I'abe1
3).

Tabel3. Statistik Deskriptif Peubah Penelitian (n = 126 resDonden)
Peubah Min Max Sd N{ean

Kecerdasan irintansan 75 200 012 128
\iat 3,00 5,00 0 ibl 1,637

wirausaha di masa
S"1a lcb. .-k" menjad. uirusah-rr:rr da-p,da 5.00 0.108 1.605

Saya akan memiliki kemampuan untuk meniadi

meniadi
Saya memiliki keberanian mengambil risiko 0,667 Li18

Benvirausaha saya yakini mampu mengurangi 0.512 4. t'66

lvan di

ran

1,00

2,00 5,00

3,00 5.00

5,00Saya lemotivasi untuk nenjadi \rirausaha yang
baik

3,00 0,516 ,1,6t6

Rerata dari rata-ratr Total Peubah Niat Bcnr'irausaha 4.6,t8
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Skor kecerdasan-hadapirintangan
(AQ) yang diperoleh untuk tiap rcsponden
dikelompokkan berdasarkan kategori yang

diusulkan oleh
adalah persentase
(Gambar 3).

Scoltz (2004). Berikut
kategori AQ responden

IVALUE]i

IVALUEIi
10%

Quirte6 0

Gambar 3 menu(jukkan bahwa
tidak ada responden yang lennasuk
kategoi quitters. Kategori dengan jumlah
terbanyak adalah campers sthesar 561o,
disusul dengan transisi c limbers (28o/"), drLi
transisi .dmpels (10%). Resporden yang
memiliki nilai AQ tertinggi (crrireff)
hanya 8 omng (6%) saja. Persentase tiap
kategori tenebut menunjukkan bahwa
sebagian besar resporden ada pada tipe
carrpeB, dengan karakeristik mudah puas
dengan apa yang telah dicapainya dan
cetrderung untuk mencari msa aman,
lndividn dengan tipe campers dalafil
bekeda masih menunjukkan adanya
inisiatif, semangat dan bebempa usaha.
Namun, setelah kebutuhan dasar mereka
terpenuhi, maka mereka akan merasa puas
dan tidak mau berusaha mengembangkan
diri. Orang yang memiliki tip€ kepdbadian
campers cendenrng melepaskan

Tabel 4. Korelasi atrtar peubah

Sumb€i Data pdmer (20 I 6)
Gambar 3. Penentase tiap katego AQ

CoIIelations

kesempatan untuk maju, yang sebenamya
dapat dicapai jika energi dan sumber
dayanya diaralrkan dengan tepat. Mereka
talut terhadap perubalan-perubahan
mendasar karem bagi mereka hal temebut
mengancam posisi aman mereka.

Pengujiar Hipotesis
Uji Hrmengguakan korelasi

peringkat Speannan, dengan koefisien
korelasi s€besar 0,502 dan nilai.tig. sebesar
0,000 (Sig.<0,01). Hal tersebut
menufljukkan adanya keterhubungan positif
yang siglifikan artara skor AQ dengan niat
berwiausaha mahasiswa (Hr ditedma).
Artinya, semakin tinggi AQ, maka akan
semakin tinggi niat berwirausahanya.
Sebaliknya, semakin rendah skor AQ, mata
dat berwirausaha semakin rendah pula
(Tabel4).

Niat Benvirausaha
Speamran's AQ
rho

Correlation Coeffi cient
Sig. (2tailed)
N

1,000 ,502
,000
126

Niat
Berwimusaha

Correlation Coeffi cient
Sis. (2{aiied)
N

,502 r,000

1)6
,000
t26

+*. Conelation is significant at the 0.01 level (2 lailed).
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Nilai koellsien detenninasi (Rr)
lang diperoleh dari hasil analisis statistika
sebcsar 0.231. Nilai tersebut mcnunjukkan
bahwa kontdbusi peubah AQ terhadap niai

bcrvirausaha adalah 2,1.-19; sedangkan
76,7% lai1x1ya b€rasrl dari kontribusi
peubah lain yang ti.l0k di.jelaskan dalam
penelitlan ini (Tabel 5).

Tabel 5. Koefisien determi[asi
Measures of Association

Hasil pengujian korelasi tersebul
mcmbuktikan keterhubungan antara,\Q
dengan niat berrvirausaha mahasiswa.
Seseorang yang memiliki kecerdasan-
hadapi'rintangan akan lebih mudah
menjalani profcsi sebagai seorang
rvirausaha karena memiliki kemampuan
mengubah hambatan mcnjadi peluang.
hdi\idu dengan rirgkar kecerdasan-hadapi
rintangan yang semakin tiDggi akan
rnemil.li kLn ng( nan )r g .emak b*a-
dalam menikrnati mallfaat-manfaat dari
kecerdasan-hadapirintangan (Sto1tz, 2007).
hdividu tersebut akar memiliki
kemampual untuk mcnangkap peluang
usaha (r.rrausaha) karenn berani
menanggung risiko. bercrientasi pada
peluang, keatii mandiri. sehingga AQ
seseomng memiliki keterhubungan dengan
keinginan untuk ben irausaha. IJengan
demikian senukin tinggi skor AQ. maka
semakin tinggi niat ber$jrausahanva;
sebaliknya semakin rendah skor AQ
mahasiswa, maka semakin rendah niat
berwirausahanya. Inda i dan Kristiansen
(2003) menguraikan bahrva niar
ber{imusaha dibentuk oleh riga ciri sifat.
yailn neetl fot achitemetlt, lacus afcantrol,
dan seA-el.lica.y. Individu dengan
keirampuan menghadapi rintangan yang
semakin tinggi maka akrn merniliki reed
for uchivenenr.locus 4 cantol. dan sery
e,l/i.dql yang semakin tinggi pula. schingga
berpotensi dalam wirausaha.

IndiridrL yang dianggap memiliki
niat benvirausaha menunrl Zhao .r dl
(2005) dan Scagel er dl(2005) adalah
ncreka yang ampu mengh.dapi risiko.
merganggapnya bukan sebagai

menghadapi intangan dalam dunia usaha
(W1jaya. 2007). Sikap-sikap tersebutlah
yang menurut Stohz (2007) termasuk ke
dalam slkap illdividu yang itembentuk
,A.Q.Semakin positif sikap pcnbenruk AQ
tersebut ada dalan diri seorang individu,
maka semakin tinggi pula niahlra untuk
berrvirausaha. Aspck AQ menuru! Sroltz
(2001) terdiri dari Conrio/ (kendali), Origin
da]n O\,nership (asal usul dan pengakuan).
-Re4c, 0angkauan) da:x Etklut-ance (da!-a
tahan) ]rang mendorong iidiridu dalam
menghadapi masalah.

Corlrol merupaka11 optimisme
individu rerkait sjtuasi i,ang dihadapi.
Individu dengan tingkat kendali yang tinggi
akan berinisiatil menangkap peluang yang
ada, yang merupakan karakter $,irausaha.
Origin dan Orlcx,irp (asa1-usul dan
pengakuan) nerupakan laktor yang
menjadi awal tiDdakan individu. Individu
yang menganggap
sebagai"rnasalah"dalam didnya yang harus
diselesaikan, maka dia akan memiliki
kcativitas dan kemandirian beNirausaha.
-Red., (jangkauan) mcrupakan laktor
sejauh mana kesulitar yang dihadapi
individu. scmakin besar kesulitan-kesuTitan
yang dihadapi individu maka semakin
rendah niat irdividu dalaD rnenvelesaikan
masalah yang dihadapi. Individu irang
rnerasa peLuang ]ang ada dapat dijangkau
akan memiliki niat be$,irausaha tinggi.
I-rdr,-dn.. (dala tahan) adalah jangka
\1aku masalah )ing dihadapi, kelika
nasalah !anc dihadapi scnakin lama
men\ebibli. riat scmakin tendah.
lidi\ idu \.nc menlancsap peluanq
n irausirhs :.ui:r lriitu masalah )ang

wirausaha

pengha bar kemajuan
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:oeaghabiskan waktu akan berupaya
nelaLukan wirausaha.

Uji hipotesis kedua, keiiga, dan
.eempat penelitian ini dilakukan
menggunakan $1 beda lrulependent
Sddples t Test (Uji t Dua Sampei
Independen). Hipotesis kedua menguji
apakah niat berwirausaha mahasiswa laki-
laki befteda dengan mahasiswa
perempuan. Uji hipotesis Zereret Iesl

Hasil yang diperoleh dari uji
hipotesis kedua bertentangan dengal apa
yang dijelaskan oleh Shim,at et al. (2011),

karena berdasarkan Independent Sa ples
Test perbedaan niat berwimusaha
berdasarkan perbedaan gerdel ditolalc
Perbedaan gerrler dalam laktor persepsi

akan menurun dan bahkan menjadi tidal
ada perbealaannya ketila terdapat
kesetaraan dalam hunan capital
(Koellinger e, d/, 2013]. Zhao et a1..2005).
oleh karena itu- niat berwirausaha
percmpuan dapat dianggap sama dengan
laki-laki berdasarkan pnnsip tersebut.

Hipotesis kctiga mengrji apakah
niat berwirausaha malusiswa yang telah

Tabel6. I dependent Samples t Test nntlukIl!

yang tidak te+isah dari lndependent
Samples t Test menunjukkan bahwa Sig.

=0,818 (>0,05), sehingga asumsi dua vadan
sama besar (equal turi|nces assumeA
terpenuhi. Apabila asumsj dua varian sama

besar, maka nilai t = -0,348 dengan df =
124 dan Sig. = 0.728 (>0,05), maka H2

ditolak (Tabel 6\. Atinya, niat
berwirausaha mahasiswa perempuan tidak
berbeda dengan mahasiswa laki-Iaki.

memiliki pengalaman kerja berbeda dengan
mahasiswa )€ng belum memiliki
pengalaman kerja. Uji hipotesis Z€vere .!
Ierl menunj uk:kan bahwa Sig. : 0,003
(<0,05), sehingga asumsi dua vadan sama

besar (equal variances assume id^k
terpenuhi. Apabila asurnsi dua varian tidak
sama besar, maka nilai t = -2,529 d9ngnn df
= 119,114. Karena dilakukan uji hipotesis
sal]o sisi (oke tdile,, maka nilai Sig. dibagi
dua menjadi 0,0065 (<0,05), rnaka Hr
diterima (Tabel 7). Arthya, niat
benvirausaha mahasiswa yang belum
memiliki pengalaman kerja lebih rendah
dibandingkan dengan mahasiswa yang

memiliki pengalaman kerja.

Itrdependent T$t

for Equality of
ltest for Eoualitv ofN{eans

F df

sig.
(2-

tailed)

std.
En'or
Dift

95% Confidenc.

Dilt

Niat Equal
Benvim' variances
usaha assumed

Equal
variances not
asuned

,053 ,818 .3,1E

-,349

t21

t23,64

,'728

,128

,02970

-,02970

,08521

,08506

,198

,198

.l::

,1,:i
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T^hel1. htdependent Samplcs i lerr untuk Hl

Hasil penelitian ini sejatan densan
Indarri dan Rosliani (2008) yang
membuktikan bahwa individu yang
memiliki pengalaman kerja akan memiliki
niat kewirausahaan yang lebih tinggi
dibandingkan yang belum berpengaiaman
keia. Hasil tersebut didukung oleh
Re)oolds er d1. (2000), balwa orans-orang
yans mernilih menjadi wirausaha adalah
mereka yang nerasa tidak puas dengan
peke{aan yang pemah mereka jalani atau
dengan alasan untuk mendapalkan
pendapalan yang iebih tinggi dan wakru
kerja yans lebih fleksibel. Pensalaman
dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi
seseorang untuk melsnjutkan dan
mengembangkan kegiatan wirausaha.
Keberhasilan naupun kegasalan menjadi
motivasi bagi seseorang untuk terus
berusaha, sehingga pengalaman dapar
menjadikan seseorang untuk rerus bedahan
dan berkembang. Mahasiswa yang
sebelulrnya telah berpengalaman bekerja.

memiliki niat berwirausaha lebih linggi
dibandingkan yang belum berpensalanan
kcrja.

Hipotesis keempat meneuji apakah
niat berwirausaha mahasiswa dengan larar
belakang orang tua yang tidak memiliki
blsr,is (hat famiu ,,rinesr) lebih rerdah
dibandingkan dengan malasiswa dengan
laiar belakarg orangtua yang memiliki
bisnis (,12rn,0 brs,x?ls). U.ji hipotesis
,€Ie,?e r rrsl menmjukkan bahwa Sig. =
0.001 (<0,05), sehinsga asumsi dua varian
sama besar (e4aal wriatlces dssumeA
tidak terpenuhi. Apabila asumsi dua varian
IrorK sarna besar, maka nttar t : ),/JO
dengan df: 52,879. Karena dilakukan uji
hipotesis satu sisi (oz" 1a,led), maka nilai
Sig. dibagi dua menjadi 0,000 (<0,05),
maka Ha diterima (Tabel 8). Artinya, niar
berwirausaha mahasiswa yang orang tuanya
tidak memiliki bisnis sendiri lebih rendah
dibandingkan dengan mahasiswa yang
orang tuanya memiliki bisnis sendiri.

for Equality ol
ctest for Equality ofMeans

F sis. Jf
Sis. (2-

std.
Eror
DiiT.

Diti

Niat Equal la.ioces

usalia Equal variances
not assnmed

8.933 ,2,193 t24

I19,114

,014

,013

-.435',75

-,43575

.11477

,17231

,782

.777

-,090

-,095
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T abel8. Independent Sa pres, Test untuk tla

rtest tor Eouality olMeans

l' sis.

sic.
(2-

std.
Eror
Diff.

Diff.

Niat Equal
Berwira- variances
usaha assumed

EquaL

variances not
,snmed

9,236 ,003 6,',7t6

5,736

t24

52,87
9

.000

,000

,52980

,52980

,07889

,t)9231

,374

,315

,686

.7t5

Latar belakang keluarga yang
memiliki bisnis sendid (fui,t b"r,ress)
akan membeikan pengalaman secara tidak
langsung kepada mahasiswa untuk
memiliki niat benvirausaha. Alasannya,
karena minimal mahasiswa tersebut
memiliki pengetahum bagaimana

menjalaniankan usaha, mensladapi
masalah dalam usaha, memasa*an produk
atau jasa, cara mengakses modal dan hal-
hal penting lain )rang harus diperhatikan
dari p€ngelolaan bisnis atau usaha. Gimeno
et al. (2010) menyebutkan bahwa bisnis
keluarga iidak terlepas dari permasalahan

suksesi yang mcrupakan isu besar dari
bisnis keluarga. Secata alaniah, orang tua

akan mengajarkan nilainilai
perusahaannya kepada anak.ya dalam
konunikasi sehari hari baik secara

Iangsung maupun tidak langsung- Gimeno
menambahlGn, bahwa anak yang berasal

dari keluarga yans memiliki bisnis, telah
sejak lahir berhadapan langsulg dengan

sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki
oleh orang tuanya. Oleh karena itu,
idealnya sedari kecil anak y3ng berasal dari
orang tua wirausaha telah diajarkan dan

dilatih untuk mengembangkan pola pikir
iirausaha (Carlock & Ward, 2001), antara

lain keatil inovatil bemni mengambil
risiko, tidak mudah menyerah, dan

sebagainya. Irola pikir wirausaha tersebut
yang akan rnenjadi skill dan campete ce

yang nrenurut Indarti dar Kristiansen
(2001) akan menjadi \ef4licaqi

(keahlian) sebagai salah satu aspek yans
menbenluk niat berwirauaha. Dengan kata
lain, rnahasiswa yang berasal dari laiar
belakarg orang tua wirausaha akan
memiliki modal keahlian aval yang
seharusnya lebih besar daripada mahasiswa
yang latar belakang orang tuanya bukan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data

dalam penelitian yang telah dilakukan
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat
keterhubungan positif yang sigdfikan
antara AQ dengan niat berwirausaha (Hr
diterima) densan koefisien korelasi (R)
sebesar 0,502. Nilai koefisien determinasi
(R'1) sebesar 0,233 menunjukkan bahwa AQ
berkontribusi sebesar 23,3% terhadap nia!
benvirausaha. Niat beNirausaha
mahasiswa perempuan lidak berbeda
dengan mahasiswa laki laki (H: ditolak).
Terkait dengan pengalaman ker.ja,

mahasiswa yang lidak memiliki
pengalaman keda niat berwirausaharya
lebil rendah daripada mahasiswa yang
memiliki pengalaman kcla (Hr diterima).
Selain itu, mahasis$,a yang tidak berlatar
belakane fanil] 6rs,r€$ n1emiliki niat
berwirausaha yarg lebih rendah
dibandirgkan mabasiswa dengan latar
belakans rrril), Dr!,rcrr (Ha diterima).

Berdasarkan lemuan yang telah
diuraikar, saran yang dapat diberikan pada
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institusi pendidikan yang berbasis
kewirausahaan adalah hendaklah
mengembangkan kudkulum yang tak hanya
mendorong semangat wirausaha, tetapi juga
memberikan pembelajaran dengan
pendekatan c h a I I e n ge - b a s e d I e a r n i ng wt rk
medngkatkan daya juang dan AQ
mahasiswa, sebab AQ terbukii memiliki
keterhubungan dengan niat berwirausaha.
Selain itu, sebaiknya diberikar pula
pengalaman bekerja bagi malasiswa karena
mercka yang memiliki pengalaman kerja
teftukti memiliki triat atas berwtausaha
lebih tinggi. Keterbatasan penelitian ini
terletak pada pemilihan sampel yang
homogm, yaitu mahasjswa Universitas
Cipuha saja, sehingga generalisasi hasil
masih rendah. Selain itu, belum
diinvestigasi lebih lanjut fakor demogralis
lair seperti umur dan asal mahasiswa, serta
jffusan yang diambil (manajemen atau
non-mana.jemen) yaig diduga juga
menyebabkan perbedaan niat dalam
berwirausaha.
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