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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Atsabe adalah salah satu wilayah Administrasi pada Municipio Ermera dan 

terletak di bagian selatan, dengan luas wilayah 168 Km2  memiliki 12 Desa dan 60 

RT. Bagian utara kota administrasi ini berbatasan dengan wilayah Administrasi 

Hatulia, bagian Timur dengan wilayah Administrasi Letefoho, bagia Barat dengan 

Municipio Bobonaro, dan bagian selatan berbatasan dengan Municipio Ainaro 

serta Covalima. Keadaana alam wilayah administrasi Atsabe berbukit-bukit dan 

bergunung-gunung, dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 3.000 meter. 

Ketinggian tanah di bagian baratnya terkisar antara 100 sampai 1.000 meter 

sedangkan dibagian utara dan selatannya berkisar antara 1.000 sampai dengan 

3.000 meter. Pada umumnya wilayah administrasi Atsabe beriklim tropis basah, 

dengan curah hujan tahunan antara 1.500 sampai 2.500 milimeter. Suhu rata-rata 

21 0C dengan kelembapan udara 82 persen. Hasil produksi alam Atsabe adalah 

Kopi,  Karet, Padi Kentang, Tomat, kubis, bawang merah, bawang putih dan 

Lombok.  Hasil alam selain komoditas hortikultur adalah batu marmer hitam dan 

pasir kalsium putih. 

Jumlah penduduk Atsabe sebesar 13,931 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 

10.034 dan Perempuan 3.897 jiwa.  Atsabe adalah suatu daerah di Timor Leste 

yang mayoritas penduduknya beraktifitas sebagai entrepreneur, dan sudah 

berlanjut sejak turung temurung, letak geografis yang berada di tengah antara 

beberapa Municipio (Distrik) membuat Masyarakat Atsabe bermigrasi dalam 
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melakukan ekspansi pasar. Wilayah berentrepreneur orang Atsabe antara lain 

adalah Municipio Ainaro, Bobonaro, Covalima, Dili, serta Maun Fahe.  

Atsabe terkenal dengan budaya adatnya yang cukup dirasakan keras, 

mengapa demikian karena bila seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan adat 

akan dikenakan sanksi oleh para pemuka adat secara tidak tertulis. Sanksi yang 

dimaksud adalah denda berupa material baik itu berupa Hewan ternak (sapi, 

kerbau, kambing) maupun berupa uang. Bila seorang anak lelaki ingin memperistri 

gadis Atsabe, maka orang tersebut harus memenuhi mahar atau belis yang sesuai 

dengan sejarah silsilah orang tua gadis tersebut. Selain mahar atau belis juga 

terdapat satu kewajiban bagi Mane Foun dan Uma Mane (Menantu dan Mertua) 

yang harus dihadapi yaitu ketika ada sala satu keluarga yang meninggal atau 

pelepasan masa berkabung, maka kedua belah pihak masig-masing akan 

menyadari kewajiban yakni bila Mane Foun datang membawa seekor kerbau 

maka pihak Uma Mane harus membalas dengan seekor  Babi. Dan tuntutan 

kewajiban adat ini menurut peneliti telah membentuk sikap orang Atsabe agar 

harus memiliki satu usaha untuk menjawab tuntutan tersebut. 

 Kemampuan masyarakat Atsabe dalam berbisnis sudah berlanjut dari 

turung temurung, awal mula mereka berdagan keliling pulau Timor Leste yakni 

dengan menjual beberapa jenis produk kebutuhan Primer dan Sekunder seperti 

Tais, Pinan, Tembakau,s Emas, Kalun Batu Manik dan Ternak piaraan (Kerbau, 

Sapi, Kuda, dan Ayam). Produk-produk ini dibeli dengan modal awal dari penjualan 

Tais, maka pada penyebutan awal produk yang diperdagankan oleh orang Atsabe 

penulis ada menyebut Tais sebagai produk pertama yang di perjual belikan. Tais 

adalah kain khas Masyarakat Timor Leste, karena Tais merupakan simbol dari 

satu tradisi adat. Di Atsabe Tais di tenun oleh kaum hawa dengan mengunakan 



90 

 

ragam bahan, dahulu Tais ditenun dengan menggunakan bahan dari Ulat sutera 

dan tanaman kapas tetapi karena kelangkaan bahan baku maka penduduk 

setempat beralih pada pilihan bahan setengah jadi yang didapat dari toko-toko 

terdekat. Untuk memperdagangkan Tais, masyarakat Atsabe tidak hanya 

menjualnya dalam wilayah Atsabe namun mereka melakukan ekspansi pasar 

kepada daerah lain seperti Municipio (Distrik) Bobonaro, Covalima, Maun Fahe, 

Ainaro serta Dili. Dari ekspansi pasar ini orang Atsabe menambah segmentasi 

produk, misalnya bila berdagang ke Municipio Bobonaro mereka akan membeli 

Tembakau dan buah pinang untuk kemudian dijual kembali di Atsabe, atau bila 

berjualan Tais di Covalima, Maun Fahe, Dili dan Ainaro maka hasil penjualan itu 

di reivestasikan lagi untuk pembelian ternak piaraan, tembakau dan kalung batu 

manik.  

Selain bisa berdagang orang Atsabe juga bisa melihat peluang dan 

menciptakan peluang ( Seeking Opportunity dan Opportunity Creation ). 

a. Seeking Opportunity, ketika berdagang  ke Municipio yang lain orang-

orang Atsabe melihat keunggulan absolut (absolute advantage) daerah 

tersebut bila memungkinkan untuk memproduksi barang atau produk 

dagang dengan biaya yang murah maka mereka akan menetap di daerah 

tersebut. 

b. Opportunity Creation, ketika melihat absolute advantage atau 

keunggulan-keunggulan produk yang ada pada daerah yang dituju maka 

pelaku usaha dari Atsabe ini mulai menciptakan peluang usaha dengan 

membuka trader pada daerah tersebut sehingga keputusan tersebut 

memberi peluang bagi perekrutan tenaga kerja. 
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c. Migrasi Nasional, keterangan tentang jumlah orang Atsabe yang tersebar 

di seluruh territorial TL belum ada data pasti, namun dalam penelitian ini 

peneliti berhasil menghimpung jumlah pelaku UMKM yang tersebar di 4 

(empat) Administrativo Municipio yakni; pada pasar Municipio Bobonaro 

jumlah pelaku UMKM asal Atsabe sebanyak 55 (lima puluh lima), 

Covalima sebanyak 52 (lima puluh dua), Dili sebanyak 243 (dua ratus 

empat puluh tiga) dan Administrativo Municipio Maun Fahe sebanyak  25 

(dua puluh lima). Secara keseluruhan jumlah orang Atsabe yang tinggal 

dan ber-entrepreneur di empat daerah tersebut mungkin lebih banyak dari 

jumlah tersebut diatas, namun karena waktu dalam penelitian ini sangat 

terbatas maka peneliti tidak secara keseluruhan atau lebih detail 

menyajikan data secara detail, mungkin pada penelitian berikutnya akan 

dilakukan simultan angka jumlah keberadaan orang Atsabe secara 

keseluruhan.   

d. Penciptaan lapagan kerja, dari hasil penelitian dari 100 (seratus) 

responden rata-rata mereka menpekerjakan 10 (sepuluh) orang sebagai 

karyawan pada bisnis mereka yang berarti ada 1,000 (seribu) orang yang 

terjaring dalam hal pekerjaan. Kesimpulanya bila pelaku UMKM bisa 

meningkat maka permasalahan pengangguran dalam negeri bisa teratasi 

minimal mengurangi angka 11% pengangguran yang ada saat ini.  

 

5.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuisoner 

5.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen atau indikator 

yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak. Valid berarti instrumen tersebut 
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dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu instrumen 

atau indikator dapat dikatakan valid jika pearson product moment (r) memiliki nilai 

signifikan yang lebih kecil dari alpha 0,05. Uji validitas dilakukan pada setiap 

indikator pernyataan kuisoner. Dalam penelitian ini variabel sikap entrepreneur 

(X1) terdiri dari 4 indikator pernyataan, variabel subjective norm (X2) terdiri dari 4 

indikator pernyataan, variabel perceived behavior control (X3) terdiri dari 3 

indikator pernyataan, variabel niat entrepreneur (Z) terdiri dari 4 indikator 

pernyataan dan variabel behavior (Y) terdiri dari 9 indikator pernyataan. 

Berikut hasil pengujian validitas pada masing-masing indikator pernyataan 

pada variabel-variabel penelitian ini: 

Tabel 5.1 Hasil Uji Validitas Kuisoner Sikap Entrepreneur (X1) 

Variabel Item Pertanyaan 
Nilai 

Pearson 
Correlation 

Signifikansi 
Pearson 

Correlation 
Ket. 

Sikap Ber-
Entrepreneur 

Saya berpikir bahwa kewirausahaan 
sebagai ilmu pengetahuan   

0.812 0,000 

Valid 

Sayamemahami bahwa 
kewirausahaan membutuhkan 
kretifitas   

0.870 0,000 

Saya memahami bahwa 
kewiarusahaan membutuhkan 
inovasi 

0.920 0,000 

Saya memiliki cara tertentu dalam 
memulai usaha saya  

0.859 0,000 

Sumber: Lampiran (halaman 189)  

Hasil pengujian pada Tabel 5.1 menunjukkan bahwa indikator-indikator 

pernyataan kuesioner yang terdapat pada variabel sikap entrepreneur (X1), 

masing-masing memiliki nilai signifikansi Pearson Correlation yang kurang dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan indikator-indikator pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur sikap entrepreneur (X1) adalah valid. 
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Tabel 5.2 Hasil Uji Validitas Kuisoner Norms Subjective (X2) 

Variabel Item Pertanyaan 
Nilai 

Pearson 
Correlation 

Signifikansi 
Pearson 

Correlation 
Ket. 

Norms Subjective  

Saya didukung keluarga 
untuk berwirausaha 

0.848 0,000 

Valid 

Saya dibesarkan dalam 
keluarga yang berprofesi 
sebagai wirausaha 

0.889 0,000 

Teman disekitar saya 
mendukung saya untuk 
berwirausaha 

0.778 0,000 

Saya ingin berwirausaha, 
karena termotivasi dengan 
pengusaha yang sukses  

0.762 0,000 

Sumber: Lampiran (halaman 189) 

Hasil pengujian pada Tabel 5.2 menunjukkan bahwa indikator-indikator 

pernyataan kuesioner yang terdapat pada variabel norm Subjective (X2), masing-

masing memiliki nilai signifikansi Pearson Correlation yang kurang dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur norms subjective (X2) adalah valid. 

Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas Kuisoner Perceived Behavior Control (X3) 

Variabel Item Pertanyaan 
Nilai 

Pearson 
Correlation 

Signifikansi 
Pearson 

Correlation 
Ket. 

Perceived 
Behavior 
Control 

Saya yakin saya memiliki 
kemampuan dalam berwirausaha 

0.964 0,000 Valid 

Saya yakin bisa memulai usaha 
sendiri 

0.962 0,000 Valid 

Saya memiliki cita-cita untuk 
berwirausaha 

0.952 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran (halaman 190) 
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Hasil pengujian pada Tabel 5.3 menunjukkan bahwa indikator-indikator 

pernyataan kuesioner yang terdapat pada variabel Perceived behavior control (X3), 

masing-masing memiliki nilai signifikansi Pearson Correlation yang kurang dari 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pernyataan 

yang digunakan untuk mengukur Perceived behavior control (X3) adalah valid. 

 

Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Kuisoner Niat Entrepreneur (Z) 

Variabel Item Pertanyaan 
Nilai 

Pearson 
Correlation 

Signifikansi 
Pearson 

Correlation 
Ket. 

Niat Ber-
Entrepreneur 

 

Saya memiliki keinginan untuk 
memulai usaha 

0.835 0,000 Valid 

Saya berpikir bahwa memiliki 
suatu usaha merupakan sesuatu 
yang harus dicapai 

0.842 0,000 Valid 

Saya memiliki rencana untuk 
mendirikan usaha di masa yang 
akan datang 

0.708 0,000 Valid 

Saya sudah memiliki target-
target sebelum melakukan usaha 

0.830 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran (halaman 190) 

Hasil pengujian pada Tabel 5.4 menunjukkan bahwa indikator-indikator 

pernyataan kuesioner yang terdapat pada variabel niat entrepreneur (Z), masing-

masing memiliki nilai signifikansi Pearson Correlation yang kurang dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur niat entrepreneur (Z) adalah valid. 
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Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Kuisoner Behavior (Y) 

Variabel Item Pertanyaan 
Nilai 

Pearson 
Correlation 

Signifikansi 
Pearson 

Correlation 
Ket. 

Behavior 
UMKM  

Saya selalu siap ketika terdapat 
kesempatan berusaha dalam 
berwirausaha demi perbaikan 
kinerjanya  

0.852 0,000 Valid 

Saya selalu berusaha mencoba 
melakukan pekerjaan yang sulit 
dan penuh tantangan  

0.701 0,000 Valid 

Saya bersosialisasi terkait dengan 
usaha yang saya dirikan 

0.853 0,000 Valid 

Saya selalu berusaha untuk 
keberhasilan usaha saya  

0.783 0,000 Valid 

Saya percaya suatu saat usaha 
saya pasti akan berhasil 

0.680 0,000 Valid 

Saya siap menanggung resiko, 
jika usaha saya mengalami 
kemunduran  

0.822 0,000 Valid 

Saya memiliki niat untuk 
mendirikan suatu usaha  

0.870 0,000 Valid 

Saya selalu berusaha untuk 
berinovasi demi keberhasilan 
usaha saya 

0.785 0,000 Valid 

Saya dapat mengambil keputusan 
untuk bertindak dan tidak 
tergantung kepada orang lain 
terkait dengan usaha yang saya  

0.740 0,000 Valid 

    Sumber: Lampiran (halaman 191) 

Hasil pengujian pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa indikator-indikator 

pernyataan kuesioner yang terdapat pada variabel behavior (Y), masing-masing 

memiliki nilai signifikansi Pearson Correlation yang kurang dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pernyataan yang digunakan 

untuk mengukur behavior (Y) adalah valid. 
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5.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen atau indikator 

yang digunakan dalam penelitian reliabel atau tidak. Reliabel berarti instrumen 

yang digunakan menghasilkan ukuran yang konsisten apabila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama. Suatu instrumen atau indikator 

dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach’s alpha yang lebih besar dari 

alpha 0,6. Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas pada masing-masing variabel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 5.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sikap Entrepreneur (X1) 

Variabel Item Pertanyaan 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

Sikap 
Entrepreneurship 

Saya berpikir bahwa 
kewirausahaan sebagai 
ilmu pengetahuan   

0,878 

0,887 Reliabel 

Saya memahami bahwa 
kewirausahaan 
membutuhkan kretifitas   

0,848 

Saya memahami bahwa 
kewiarusahaan 
membutuhkan inovasi 

0,820 

Saya memiliki cara 
tertentu dalam memulai 
usaha saya  

0,866 

Sumber: Lampiran (halaman 192) 

Berdasarkan Tabel 5.6 dapat diketahui variabel sikap ber-entrepreneur 

(X1), memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur sikap entrepreneur 

pada penelitian ini reliabel untuk digunakan. 
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Tabel 5.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Norms Subjective (X2) 

Variabel Item Pertanyaan 

Cronbach’s 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

Norms 
Subjective  

Saya didukung keluarga 
untuk berwirausaha 

0,777 

0,834 Reliabel 

Saya dibesarkan dalam 
keluarga yang 
berprofesi sebagai 
wirausaha 

0,735 

Teman disekitar saya 
mendukung saya untuk 
berwirausaha 

0,816 

Saya ingin 
berwirausaha, karena 
termotivasi dengan 
pengusaha yang sukses  

0,829 

 Sumber: Lampiran (halaman 192) 

Berdasarkan Tabel 5.7 dapat diketahui variabel Norms Subjective (X2), 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Subjective Norm pada penelitian 

ini reliabel untuk digunakan. 

Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perceived Behavior Control (X3) 

Variabel Item Pertanyaan 
Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

Perceived 
Behavior 
Control 

Saya yakin saya memiliki 
kemampuan dalam 
berwirausaha 

0,923 

0,955 Reliabel Saya yakin bisa memulai usaha 
sendiri 

0,926 

Saya memiliki cita-cita untuk 
berwirausaha 

0,953 

Sumber: Lampiran (halaman 192) 
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Sumber: Lampiran (halaman 193) 

 

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat diketahui variabel Perceived Behavior Control 

(X3), memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Perceived Behavior 

Control pada penelitian ini reliabel untuk digunakan. 

Tabel 5.9 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Niat Entrepreneur (Z) 

Variabel Item Pertanyaan 
Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

Niat Ber-
Entrepreneur 

Saya memiliki keinginan untuk 
memulai usaha 

0,743 

0,817 Reliabel 

Saya berpikir bahwa memiliki 
suatu usaha merupakan sesuatu 
yang harus dicapai 

0,761 

Saya memiliki rencana untuk 
mendirikan usaha di masa yang 
akan datang 

0,816 

Saya sudah memiliki target-target 
sebelum melakukan usaha 

0,752 

 

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui variabel Niat Entrepreneur (Z), 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur Niat Entrepreneur pada 

penelitian ini reliabel untuk digunakan. 
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Tabel 5.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Behavior (Y) 

Variabel Item Pertanyaan 
Cronbach’s 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

Behavior 
UMKM 

Saya selalu siap ketika 
terdapat kesempatan 
berusaha dalam 
berwirausaha demi 
perbaikan kinerjanya  

0,909 

0,922 Reliabel 

Saya selalu berusaha 
mencoba melakukan 
pekerjaan yang sulit dan 
penuh tantangan  

0,919 

Saya bersosialisasi terkait 
dengan usaha yang saya 
dirikan 

0,908 

Saya selalu berusaha 
untuk keberhasilan usaha 
saya  

0,914 

Saya percaya suatu saat 
usaha saya pasti akan 
berhasil 

0,921 

Saya siap menanggung 
resiko, jika usaha saya 
mengalami kemunduran  

0,910 

Saya memiliki niat untuk 
mendirikan suatu usaha  

0,906 

Saya selalu berusaha 
untuk berinovasi demi 
keberhasilan usaha saya 

0,914 

Saya dapat mengambil 
keputusan untuk bertindak 
dan tidak tergantung 
kepada orang lain terkait 
dengan usaha yang saya  

0,918 

Sumber: Lampiran (halaman 193) 

Berdasarkan Tabel 5.10 dapat diketahui variabel Behavior (Y), memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

yang digunakan untuk mengukur Behavior pada penelitian ini reliabel untuk 

digunakan. 
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5.3. Hasil Analisis Data 

Pada bagian hasil analisis data akan membahas tentang deskripsi 

responden, deskripsi variabel penelitian, hasil pengolahan data, dan pengujian 

hipotesis.  

 

5.3.1. Karakteristik Responden 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data 

sehingga kuesioner tersebut dibagikan kepada 100 responden yang telah sesuai 

dengan kriteria penelitian. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

1. Masyarakat yang berdomisili di wilayah Atsabe Timor Leste. 

2. Masyarakat yang memiliki usaha atau bergabung pada kelompok UMKM 

di Atsabe Timor Leste.  

Hasil dari kuesioner tersebut akan dideskripsikan untuk mengetahui 

gambaran responden. Responden tersebut digambarkan berdasarkan jenis 

kelamin, profesi responden, pendidikan terakhir, dan usia responden. Deskripsi 

dari responden penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Jenis Kelamin Responden 

Berikut merupakan tabel distribusi mengenai  jenis kelamin responden di 

dalam penelitian ini. 

Tabel 5.11 Distribusi Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

Laki-laki 65 65 

Perempuan 35 35 

Total 100 100 

  Sumber: Lampiran (halaman 194) 
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Berdasarkan Tabel 5.11 Dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

sebagian besar adalah laki-laki. Secara spesifik terdapat 65 orang laki-laki yang 

menjadi responden, sedangkan terdapat sebanyak 35 orang perempuan yang 

menjadi responden. 

2. Pekerjaan Responden 

Berikut merupakan tabel distribusi mengenai pekerjaan responden di  

dalam penelitian ini. 

Tabel 5.12 Distribusi Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Responden Persentase (%) 

Intrapreneur 23 23 

Entrepreneur 77 77 

Total 100 100 

Sumber: Lampiran (halaman 194) 

 Berdasarkan Tabel 5.12 Diketahui bahwa sebanyak 77 orang responden 

sebagai entrepreneur. Kemudian terdapat sebanyak 23 orang yang merupakan 

intrapreneur. Responden yang termasuk dalam kelompok intrapreneur tersebut 

terdiri dari karyawan swasta dan PNS. Jumlah masing-masing responden sebagai 

karyawan swasta dan PNS secara berturut-turut adalah sebanyak 15 dan 8 orang.  

b. Pendidikan Terakhir Responden 

Tabel berikut menyajikan data mengenai distribusi pendidikan terakhir 

responden di dalam penelitian ini: 

Tabel 5.13 Distribusi Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Persentase (%) 

Tidak Sekolah 18 18 

Sekolah Luar Biasa 3 3 

SD 16 16 

SMP 14 14 

SLTA 18 18 

Mahasiswa 31 31 

Total 100 100 

Sumber: Lampiran (halaman 195) 



102 

 

Berdasarkan Tabel 5.13 Diketahui bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan sebagai mahasiswa. Secara spesifik terdapat 31 responden yang 

menjadi mahasiswa. Sedangkan pendidikan terendah yang dimiliki oleh responden 

adalah Sekolah Luar Biasa dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Selain 

itu dapat diketahui pula bahwa responden yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA 

secara berturut-turut adalah sebanyak 16, 14, dan 18 orang. Akan tetapi dari 

gambar 5.3 tersebut juga diketahui bahwa terdapat responden yang tidak 

bersekolah yaitu sebanyak 18 orang.  

c. Usia Responden 

Berikut merupakan tabel distribusi mengenai usia responden di dalam penelitian 

ini. 

Tabel 5.14 Distribusi Usia Responden 

Usia Jumlah Responden Persentase (%) 

17-25 tahun 25 25 

26-34 tahun 12 12 

36-44 tahun 35 35 

45 ke atas 28 28 

Total 100 100 

Sumber: Lampiran (halaman 195) 

Pada Tabel 5.14 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia 

36-44 tahun. Secara spesifik terdapat 35 orang responden yang berusia 36-44 

tahun. Sedangkan sebagian kecil responden adalah berusia antara 26-34 tahun 

degan jumlah sebanyak 12 orang.  

 

5.3.2. Statistik Deskripsi Variabel Penelitian 

Selain profil responden, variabel penelitian juga dilakukan penggambaran 

melalui distribusi frekuensi jawaban untuk mendapatkan deskripsi mengenai 

jawaban responden pada setiap variabel. Variabel penelitian yang digunakan 
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adalah Sikap Entrepreneur, Norms Subjective, Perceived Behavioral Control, Niat 

Entrepreneur, dan Behavior UMKM.  

Table 5.15 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Sikap Entrepreneur (X1.1) 

X1.1  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya berpikir 
bahwa 

kewirausahaan 
sebagai ilmu 
pengetahuan 

Valid 
  

2 
3 
4 
5 
 
Total  

6 
15 
48 
31 
 
100 

6,0 
15,0 
48,0 
31,0 
 
100,0 

6,0 
15,0 
48,0 
31,0 
 
100,0 

6,0 
21,0 
69,0 
100,0 

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 48% memilih setuju bahwa kewirausahaan sebagai ilmu pengetahuan, 

31% menyatakan sangat setuju, 15% menyatakan cukup setuju dan 6% 

menyatakan tidak setuju bahwa kewirausahaan sebagai ilmu pengetahuan. Dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakat di Atsabe Timor Leste 

yang yang merupakan pelaku UMKM telah berpikir bahwa kewirausahaan adalah 

ilmu pengetahuan. 

Table 5.16 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Sikap Entrepreneur (X1.2) 

X1.2  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memahami 
bahwa 

kewirausahaan 
membutuhkan 

kretifitas 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 5 5,0 5,0 7,0 

3 18 18,0 18,0 25,0 

4 
5 

49 
26 

100 

49,0 
26,0 

100,0 

49,0 
26,0 

100,0 

74,0 
100,0 

 Total 

Sumber: Data Diolah 

Dari pernyataan bahwa kewirausahaan membutuhkan kreativitas, dapat 

dilihat sebagian besar yaitu 49% responden menyatakan setuju, 26% menyatakan 

sangat setuju, 18% menyatakan cukup setuju, 5% menyatakan tidak setuju dan 
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2% menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil terseut dapat dikatakan bahwa 

mayoritas masyarakat di Atsabe Timor Leste yang yang merupakan pelaku UMKM 

sudah memahami dan setuju bahwa kewirausahaan membutuhkan kreatifitas. 

Table 5.17 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Sikap Entrepreneur (X1.3) 

X1.3  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memahami 
bahwa 

kewiarusahaan 
membutuhkan 

inovasi 

Valid 2 7 7,0 7,0 7,0 

3 19 19,0 19,0 26,0 

4 41 41,0 41,0 67,0 

5 33 33,0 33,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari pernyataan bahwa kewirausahaan membutuhkan inovasi, sebagian 

besar responden 41% menyatakan setuju dengan hal tersebut, 33% menyatakan 

sangat setuju, 19% menyatakan cukup setuju dan hanya 7% yang menyatakan 

tidak setuju. Dari hasil terseut dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat di 

Atsabe Timor Leste yang yang merupakan pelaku UMKM memiliki pemikiran 

bahwa kewirausahaan membutuhkan inovasi. 

Table 5.18 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Sikap Entrepreneur (X1.4) 

X1.4  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memiliki 
cara tertentu 

dalam memulai 
usaha saya 

Valid 2 8 8,0 8,0 8,0 

3 11 11,0 11,0 19,0 

4 58 58,0 58,0 77,0 

5 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 58% 

menyatakan setuju, 23% menyatakan sangat setuju, 11% menyatakan cukup 

setuju dan 8% menyatakan tidak setuju terhadap pernyatakan X1.4. Hal ini berarti 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM sudah memiliki cara tertentu dalam memulai usahanya. 

Table 5.19 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Subjective Norm (X2.1) 

X2.1  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya didukung 
keluarga untuk 
berwirausaha 

Valid 2 7 7,0 7,0 7,0 

3 23 23,0 23,0 30,0 

4 34 34,0 34,0 64,0 

5 36 36,0 36,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 36% responden menyatakan sangat 

setuju, 34% menyatakan setuju, 23 responden menyatakan cukup setuju dan 7% 

responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan X2.1. dari hasil ini dapat 

dikatakan bahwa sebagian masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan 

pelaku UMKM telah menjadapat dukungan dari keluarga untuk berwirausaha. 

Table 5.20 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Subjective Norm (X2.2) 

X2.2  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya dibesarkan 
dalam keluarga 
yang berprofesi 

sebagai 
wirausaha 

Valid 2 4 4,0 4,0 4,0 

3 21 21,0 21,0 25,0 

4 37 37,0 37,0 62,0 

5 38 38,0 38,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 37% 

menyatakan setuju, 38% menyatakan bahwa sangat setuju, 21% menyatakan 

cukup setuju dan 2% tidak setuju terhadap pernyataan X2.2. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM dibesarkan dalam keluarga yang berprofesi sebagai wirausaha. 

Table 5.21 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Subjective Norm (X2.3) 

X2.3  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Teman 
disekitar saya 
mendukung 
saya untuk 

berwirausaha 

Valid 2 7 7,0 7,0 7,0 

3 25 25,0 25,0 32,0 

4 34 34,0 34,0 66,0 

5 34 34,0 34,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas sebagian besar responden menyatakan setuju (34%) dan 

sangat setuju (34%) , 25%  menyatakan cukup setuju, dan 7% menyatakan tidak 

setuju terhadap pernyataan X2.3. hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku UMKM mendapat 

dukungan dari teman disekitar untuk berwirausaha. 

Table 5.22 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Subjective Norm (X2.4) 

X2.4  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya ingin 
berwirausaha, 

karena 
termotivasi 

dengan 
pengusaha 

yang sukses 

Valid 2 13 13,0 13,0 13,0 

3 35 35,0 35,0 48,0 

4 42 42,0 42,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

Sumber: Data Diolah 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 42% 

menyatakan setuju, 10% menyatakan bahwa sangat setuju, 35% menyatakan 

cukup setuju dan 13% tidak setuju terhadap pernyataan X2.4. Hasil ini 

membuktikan bahwa masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah termotivasi dari pengusaha sukses untuk memulai berwirausaha. 

Table 5.23 Deskriptif frekuensi jawaban variable Perceived Behavior Control 

(X3.1) 

X3.1  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya yakin 
saya memiliki 
kemampuan 

dalam 
berwirausaha 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 18 18,0 18,0 20,0 

3 30 30,0 30,0 50,0 

4 40 40,0 40,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 40% 

menyatakan setuju, 10% menyatakan bahwa sangat setuju, 30% menyatakan 

cukup setuju, 18% tidak setuju dan 2% menyatakan sangat tidak setuju terhadap 

pernyataan X3.1. Hasil ini membuktikan bahwa masyarakat di Atsabe Timor Leste 

yang merupakan pelaku UMKM telah yakin memiliki kemampuan dalam 

berwirausaha. 
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Table 5.24 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Perceived Behavior Control 

(X3.2) 

X3.2  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya yakin 
bisa memulai 
usaha sendiri 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 16 16,0 16,0 18,0 

3 25 25,0 25,0 43,0 

4 48 48,0 48,0 91,0 

5 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 48% 

menyatakan setuju, 9% menyatakan bahwa sangat setuju, 25% menyatakan 

cukup setuju, 16% menyatakan tidak setuju dan 2% menyatakan sangat tidak 

setuju terhadap pernyataan X3.2. Hasil ini membuktikan bahwa masyarakat di 

Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku UMKM telah memiliki keyakinan 

untuk memulai usaha baru. 

Table 5.25 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Perceived Behavior Control 

(X3.3) 

X3.3  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memiliki 
cita-cita untuk 
berwirausaha 

Valid 2 22 22,0 22,0 22,0 

3 26 26,0 26,0 48,0 

4 42 42,0 42,0 90,0 

5 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 42% 

menyatakan setuju, 10% menyatakan bahwa sangat setuju, 26% menyatakan 

cukup setuju dan 22% tidak setuju terhadap pernyataan X3.3. Hasil ini 
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membuktikan bahwa masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki cita-cita untuk berwirausaha. 

Table 5.26 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Niat Ber-Entrepreneur (Z) 

Z1  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memiliki 
keinginan 

untuk memulai 
usaha 

Valid 2 4 4,0 4,0 4,0 

3 22 22,0 22,0 26,0 

4 51 51,0 51,0 77,0 

5 23 23,0 23,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 51% 

menyatakan setuju, 23% menyatakan bahwa sangat setuju, 22% menyatakan 

cukup setuju dan 4% tidak setuju terhadap pernyataan Z1. Hasil ini membuktikan 

bahwa masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku UMKM telah 

memiliki keinginan untuk memulai usaha. 

Table 5.27 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Niat Ber-Entrepreneur (Z) 

Z2  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya berpikir 
bahwa memiliki 

suatu usaha 
merupakan 

sesuatu yang 
harus dicapai 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 23 23,0 23,0 29,0 

4 43 43,0 43,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 43% 

menyatakan setuju, 28% menyatakan bahwa sangat setuju, 23% menyatakan 

cukup setuju dan 6% tidak setuju terhadap pernyataan Z2. Hasil ini membuktikan 
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bahwa masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku UMKM telah 

berpikir bahwa memiliki suatu usaha merupakan sesuatu yang harus dicapai. 

Table 5.28 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Niat Ber-Entrepreneur (Z) 

Z3  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memiliki 
rencana untuk 

mendirikan 
usaha di masa 

yang akan 
datang 

Valid 2 4 4,0 4,0 4,0 

3 26 26,0 26,0 30,0 

4 48 48,0 48,0 78,0 

5 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 48% 

menyatakan setuju, 22% menyatakan bahwa sangat setuju, 26% menyatakan 

cukup setuju dan 4% tidak setuju terhadap pernyataan Z3. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki rencana untuk mendirikan usaha di masa mendatang.  

Table 5.29 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Niat Ber-Entrepreneur (Z) 

Z4  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya sudah 
memiliki target-
target sebelum 

melakukan 
usaha 

Valid 2 8 8,0 8,0 8,0 

3 29 29,0 29,0 37,0 

4 44 44,0 44,0 81,0 

5 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 44% 

menyatakan setuju, 19% menyatakan bahwa sangat setuju, 29% menyatakan 

cukup setuju dan 8% tidak setuju terhadap pernyataan Z4. Hasil ini membuktikan 
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bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki target-target sebelum melakukan usaha. 

Table 5.30 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y1  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya selalu siap 
ketika terdapat 
kesempatan 

berusaha dalam 
berwirausaha demi 

perbaikan kinerjanya 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 12 12,0 12,0 15,0 

4 56 56,0 56,0 71,0 

5 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah  

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 56% 

menyatakan setuju, 29% menyatakan bahwa sangat setuju, 12% menyatakan 

cukup setuju dan 3% tidak setuju terhadap pernyataan Y1. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki kesiapan ketika ada kesempatan untuk berwirausaha. 

Table 5.31 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y2  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya selalu 
berusaha mencoba 

melakukan 
pekerjaan yang 
sulit dan penuh 

tantangan 

Valid 2 2 2,0 2,0 2,0 

3 19 19,0 19,0 21,0 

4 54 54,0 54,0 75,0 

5 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 54% 

menyatakan setuju, 25% menyatakan bahwa sangat setuju, 196% menyatakan 

cukup setuju dan 2% tidak setuju terhadap pernyataan Y2. Hasil ini membuktikan 
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bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM selalu mencoba melakukan pekerjaan yang sulit dan penuh tantangan. 

Table 5.32 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y 

Y3  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya bersosialisasi 
terkait dengan usaha 

yang saya dirikan 

Valid 2 4 4,0 4,0 4,0 

3 16 16,0 16,0 20,0 

4 52 52,0 52,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 52% 

menyatakan setuju, 28% menyatakan bahwa sangat setuju, 16% menyatakan 

cukup setuju dan 4% tidak setuju terhadap pernyataan Y3. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah melakukan sosialisasi terkait dengan usaha yang mereka dirikan. 

Table 5.33 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y4  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya selalu berusaha 
untuk keberhasilan 

usaha saya 

Valid 2 2 2,0 2,0 2,0 

3 16 16,0 16,0 18,0 

4 50 50,0 50,0 68,0 

5 32 32,0 32,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 50% 

menyatakan setuju, 32% menyatakan bahwa sangat setuju, 16% menyatakan 

cukup setuju dan 2% tidak setuju terhadap pernyataan Y. Hasil ini membuktikan 
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bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM selalu berusaha untuk mencapai keberhasilan usaha mereka. 

Table 5.34 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y5  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya percaya 
suatu saat usaha 
saya pasti akan 

berhasil 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 18 18,0 18,0 21,0 

4 50 50,0 50,0 71,0 

5 29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 50% 

menyatakan setuju, 29% menyatakan bahwa sangat setuju, 18% menyatakan 

cukup setuju dan 3% tidak setuju terhadap pernyataan Y5. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki kepercayaan bahwa usaha mereka akan berhasil. 

Table 5.35 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y6  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya siap 
menanggung 

resiko, jika usaha 
saya mengalami 

kemunduran 

Valid 2 3 3,0 3,0 3,0 

3 19 19,0 19,0 22,0 

4 43 43,0 43,0 65,0 

5 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 45% 

menyatakan setuju, 35% menyatakan bahwa sangat setuju, 19% menyatakan 

cukup setuju dan 3% tidak setuju terhadap pernyataan Y6. Hasil ini membuktikan 
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bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah siap menanggung resiko jika usaha mengalami kemunduran. 

Table 5.36 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y7  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya memiliki niat 
untuk mendirikan 

suatu usaha 

Valid 2 12 12,0 12,0 12,0 

3 31 31,0 31,0 43,0 

4 35 35,0 35,0 78,0 

5 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 35% 

menyatakan setuju, 22% menyatakan bahwa sangat setuju, 31% menyatakan 

cukup setuju dan 12% tidak setuju terhadap pernyataan Y7. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah memiliki niat untuk mendirikan usaha. 

Table 5.37 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y8  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya selalu berusaha untuk 
berinovasi demi 

keberhasilan usaha saya 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 27 27,0 27,0 33,0 

4 41 41,0 41,0 74,0 

5 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Sumber: Data Diolah 

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 41% 

menyatakan setuju, 26% menyatakan bahwa sangat setuju, 27% menyatakan 

cukup setuju dan 6% tidak setuju terhadap pernyataan Y8. Hasil ini membuktikan 
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bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah berusaha berinovasi untuk mencapai kemajuan usahanya. 

Table 5.38 Deskriptif frekuensi jawaban variabel Behavior (Y) 

Y9  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Saya dapat mengambil 
keputusan untuk 

bertindak dan tidak 
tergantung kepada orang 
lain terkait dengan usaha 

yang saya 

Valid 2 6 6,0 6,0 6,0 

3 29 29,0 29,0 35,0 

4 38 38,0 38,0 73,0 

5 27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

  

 Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar responden 38% 

menyatakan setuju, 27% menyatakan bahwa sangat setuju, 29% menyatakan 

cukup setuju dan 2% tidak setuju terhadap pernyataan Y9. Hasil ini membuktikan 

bahwa sebagian besar masyarakat di Atsabe Timor Leste yang merupakan pelaku 

UMKM telah dapat mengambil keputusan untuk bertindak dan tidak tergantung 

dengan orang lain terkait dengan usaha yang didirikan. 

5.3.2.1. Deskriptif Jawaban Mengenai Sikap Entrepreneur 

Berikut ini adalah tabel frekuensi jawaban untuk Sikap Entrepreneur.  

Tabel 5.39 Frekuensi Jawaban Variabel Sikap Entrepreneur 

Item 
STS TS KS S SS Rata-

rata 
Std.deviasi 

F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0 6 6,0 15 15,0 48 48,0 31 31 4,04 0,840 

X1.2 2 2,0 5 5,0 18 18,0 49 49,0 26 26 3,92 0,907 

X1.3 0 0 7 7,0 19 19,0 41 41,0 33 33 4,00 0,899 

X1.4 0 0 8 8,0 11 11,0 58 58,0 23 23 3,96 0,816 

Keseluruhan 3,98  

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan Tabel 5.39 diketahui bahwa presepsi tertinggi mengenai sikap 

entrepreneur masyarakat Atsabe pada aspek berpikir bahwa kewirausahaan 

Sumber: Data Diolah 
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sebagai ilmu penngetahuan sangat tinggi. Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata 

pada indikator X1.1 sebesar 4,04, sedangkan presepsi terendah mengenai 

pemahaman akan kreatifitas dalam berwirausaha, ini ditunjukan pada indikator 

X1.2 dengan rata-rata sebesar 3,92. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-

rata jawaban responden terhadap variable sikap ber-entrepreneur adalah sebesar 

3,98. Dari Tabel 5.39 juga dapat terlihat tingkat homogenitas data dengan melihat 

stadar deviasi. Standar deviasi terkecil memiliki tingkat homogenitas lebih tinggi, 

sedangkan standar deviasi paling besar cenderung memiliki jawaban responden 

yang variasi. Hal ini dapat dilihat pada indikator X1.4 dengan standar deviasi 

sebesar 0,816 dan memiliki data 58% dengan menjawab setuju, yang berarti 

memiliki tingkat homogenitas data yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator 

X1.1 dan X1.3 dimana memiliki standar deviasi sebesar 0,840 dan 0,899. 

 

5.3.2.2. Deskriptif Jawaban Mengenai Subjective Norm 

Pada variabel ini akan menggambarkan mengenai norma subjektif 

kewirausahaan berdasarkan jawaban dari responden. Berikut ini adalah hasil 

jawaban yang didapatkan. 

Tabel 5.40 Frekuensi Jawaban Variabel Norms Subjective  

Item 
STS TS KS S SS Rata-

rata 
Std.deviasi 

F % F % F % F % F % 

X2.1 0 0 7 7 23 23 34 34,0 36 36 3,99 0,937 

X2.2 0 0 4 4 21 21 37 37,0 38 38 4,09 0,866 

X2.3 0 0 7 7 25 25 34 34,0 34 34 3,95 0,936 

X2.4 0 0 13 13 35 35 42 42,0 10 10 3,49 0,847 

Keseluruhan  3,88  

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan Tabel 5.40 diketahui bahwa presepsi tertinggi mengenai 

norma subjektif yang ada pada daerah Atsabe pada aspek berwirausaha karena 
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lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang berprofesi sebagai wirausaha cukup 

tinggi. Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata pada indikator X2.2 sebesar 4,09, 

sedangkan presepsi terendah mengenai motivasi dari wirausaha sukses terhadap 

pembentukan seseorang menjadi entrepreneur, ini  ditunjukan pada indikator X2.4 

dengan rata-rata sebesar 3,49. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata 

jawaban responden terhadap variable norms subjective adalah sebesar 3,88. Dari 

Tabel 5.40 juga dapat terlihat tingkat homogenitas data dengan melihat stadar 

deviasi. Standar deviasi terkecil memiliki tingkat homogenitas lebih tinggi, 

sedangkan standar deviasi paling besar cenderung memiliki jawaban responden 

yang variasi. Hal ini dapat dilihat pada indikator X2.4 dengan standar deviasi 

sebesar 0,847 dan memiliki data 42% dengan menjawab setuju, yang berarti 

memiliki tingkat homogenitas data yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator 

X2.2 dan X2.3 dimana memiliki standar deviasi sebesar 0,866 dan 0,936. 

 

5.3.2.3. Deskriptif Jawaban Mengenai Perceived Behavioral Control 

Variabel selanjutnya yang dideskripsikan pada bagian ini adalah 

Perceived Behavioral Control. Hal ini digunakan untuk menggambarkan kontrol 

keperilakuan yang dirasakan oleh responden. Berikut ini adalah hasil deskripsi 

data yang dilakukan.  

Tabel 5.41 Frekuensi Jawaban Variabel Perceived Behavioral Control 

Item 
STS TS KS S SS Rata-

rata 
Std.deviasi 

F % F % F % F % F % 

X3.1 2 2,0 18 18 30 30 40 40 10 10 3,38 0,962 

X3.2 2 2,0 16 16 25 25 48 48 9 9 3,46 0,937 

X3.3 0 0 22 22 26 26 42 42 10 10 3,40 0,943 

Keseluruhan 3,41  

Sumber: Data Diolah  
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Berdasarkan Tabel 5.40 diketahui bahwa presepsi tertinggi mengenai 

bagaimana orang Atsabe mengkontrol perilaku sehingga menhasilkan satu 

keputusan berwirausaha, yang menilik pada aspek keyakinan dalam memulai satu 

usaha cukup tinggi. Hal ini ditunjukan dengan nilai rata-rata pada indikator X3.2 

sebesar 3,46, sedangkan presepsi terendah mengenai kepercayaan diri akan 

kemanpuan memulai satu usaha, ini ditunjukan pada indikator X3.1 dengan rata-

rata sebesar 3,38. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban 

responden terhadap variable perceived behaviour control adalah sebesar 3,41. 

Pada Tabel 5.41 juga dapat terlihat tingkat homogenitas data dengan melihat 

stadar deviasi. Standar deviasi terkecil memiliki tingkat homogenitas lebih tinggi, 

sedangkan standar deviasi paling besar cenderung memiliki jawaban responden 

yang variasi. Hal ini dapat dilihat pada indikator X3.2 dengan standar deviasi 

sebesar 0,937 dan memiliki data 48% dengan menjawab setuju, yang berarti 

memiliki tingkat homogenitas data yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator 

X3.3 dimana memiliki standar deviasi sebesar 0,943. 

 

5.3.2.4. Deskriptif Jawaban Mengenai Niat Ber-Entrepreneur 

Berikutnya variabel  yang dideskripsikan adalah Niat Entrepreneur. 

Deskripsi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai kecenderungan 

responden dalam memilih melakukan atau tidak melakukan suatu usaha. Berikut 

ini adalah hasil frekuensi jawaban pad variabel Niat Entrepreneur.  
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Tabel 5.42 Frekuensi Jawaban Variabel Niat Ber-Entrepreneur 

Item 
STS TS KS S SS Rata-

rata 
Std.deviasi 

F % F % F % F % F % 

Z1 0  0 4 4,0 22 22,0 51 51,0 23 23,0 3,93 0,782 

Z2  0  0 6 6,0 23 23,0 43 43,0 28 28,0 3,93 0,868 

Z3 0 0 4 4,0 26 26,0 48 48,0 22 22,0 3,88 0,795 

Z4  0 0  8 8 29 29 44 44 19 19 3,74 0,860 

Keseluruhan 3,87  

Sumber: Data Diolah 

 Berdasarkan Tabel 5.42 diketahui bahwa presepsi tertinggi mengenai 

bagaimana orang Atsabe memiliki niat ber-entrepreneur sehingga memberikan 

predikat terhadap wilayah Atsabe sebagai daerah wirausaha, yang menilik pada 

aspek keinginan yang kuat dalam memulai suatu usaha karena memiliki usaha 

adalah apa yang harus dicapai oleh orang Atsabe sanggat tinggi. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai rata-rata pada dua indikator Z1 dan Z2 yang memiliki nilai rata-rata 

yang sama yaitu sebesar 3,93, sedangkan presepsi terendah mengenai target-

target dalam berwirausaha, ini ditunjukan pada indikator Z4 dengan rata-rata 

sebesar 3,74. Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden 

terhadap variable niat berentrepreneur adalah sebesar 3,41. Pada Tabel 5.42 juga 

dapat terlihat tingkat homogenitas data dengan melihat stadar deviasi. Standar 

deviasi terkecil memiliki tingkat homogenitas lebih tinggi, sedangkan standar 

deviasi paling besar cenderung memiliki jawaban responden yang variasi. Hal ini 

dapat dilihat pada indikator Z1 dengan standar deviasi sebesar 0,782 dan memiliki 

data 51% dengan menjawab setuju, yang berarti memiliki tingkat homogenitas 

data yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator Z3 dan Z4 dimana memiliki 

standar deviasi sebesar 0,795 dan 0,860. 
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5.3.2.5.  Deskriptif Jawaban Mengenai Behavior 

Berikutnya variabel yang dideskripsikan dalam bagian ini adalah Variabel 

Behavior. Deskripsi tersebut digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai 

tindakan yang tampak atau pernyataan lisan mengenai perilaku dalam bidang 

entrepreneur oleh responden. Berikut ini adalah hasil dari deskripsi tersebut.  

Tabel 5.43 Frekuensi Jawaban Variabel Behavior 

Item 
STS TS KS S SS Rata-

rata 
Std.deviasi 

F % F % F % F % F % 

Y1 0 0,0 3 3 12 12 56 56 29 29 4,11 0,723 

Y2 0 0,0 2 2 19 19 54 54 25 25 4,02 0,724 

Y3 0 0,0 4 4 16 16 52 52 28 28 4,04 0,777 

Y4 0 0,0 2 2 16 16 50 50 32 32 4,12 0,742 

Y5 0 0,0 3 3 18 18 50 50 29 29 4,05 0,770 

Y6 0 0,0 3 3 19 19 43 43 35 35 4,10 0,810 

Y7 0 0,0 12 12 31 31 35 35 22 22 3,67 0,954 

Y8 0 0,0 6 6 27 27 41 41 26 26 3,87 0,872 

Y9 0 0,0 6 6 29 29 38 38 27 27 3,86 0,888 

Keseluruhan  3,98  

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan Tabel 5.43 diketahui bahwa presepsi tertinggi mengenai 

bagaimana orang Atsabe memiliki behaviour entrepreneur yang tinggi, membuat 

keputusan yang diambil selalu menhasilkan sesuatu yang positif untuk usaha 

mereka, hal ini dapat dilihat dari ketekunan mereka dalam berusaha untuk 

keberhasilan usaha mereka. Ini ditunjukan pada indikator Y4 yang memiliki nilai 

rata-rata sebesar 4,12, sedangkan presepsi terendah mengenai niat dalam 

mendirikan usaha, ini ditunjukan pada indikator Y7 dengan rata-rata sebesar 3,67. 

Secara keseluruhan diketahui bahwa rata-rata jawaban responden terhadap 

variable behaviour entrepreneurship adalah sebesar 3,98. Pada Tabel 5.43 juga 

dapat terlihat tingkat homogenitas data dengan melihat stadar deviasi. Standar 

deviasi terkecil memiliki tingkat homogenitas lebih tinggi, sedangkan standar 

deviasi paling besar cenderung memiliki jawaban responden yang variasi. Hal ini 
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dapat dilihat pada indikator Y1 dengan standar deviasi sebesar 0,723 dan memiliki 

data 56% dengan menjawab setuju, yang berarti memiliki tingkat homogenitas 

data yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator Y2 dan Y4 dimana memiliki 

standar deviasi sebesar 0,724 dan 0,742.  

 

5.4. Pengolahan Data Menggunakan PLS-SEM 

Berikut merupakan hasil pengolahan data menggunakan metode PLS-SEM 

dengan software Smart PLS 3.0 yang meliputi evaluasi outer model dan inner 

model. 

 

5.4.1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)  

Gambar 5.1 Model Pegukuran dan Struktural Partial Least Square 

Sumber: Lampiran (halaman 196) 

Pada bagian evaluasi outer model ini akan dilakukan pengujian 

convergent validity, discriminant validity dan composite reliability. Berikut ini akan 

dijelaskan hasil dari masing-masing pengujian. 



122 

 

1. Convergent Validity 

Pengujian Convergent Validity ini menggunakan nilai loading factor. 

Suatu indikator dinyatakan memenuhi Convergent Validity jika nilai loading factor 

> 0,7. Berikut ini adalah nilai loading factor dari masing-masing indikator pada 

variabel penelitian. 

Tabel 5.44 Loading Factor 

Variabel Indikator Loading Factor Nilai Kritis 
Evaluasi 

Model 

Sikap 
Entrepreneur 

X1.1 0,776 

> 0,7 Baik 
X1.2 0,807 

X1.3 0,896 

X1.4 0,901 

Subjective Norm 

X2.1 0,882 

> 0,7 Baik 
X2.2 0,927 

X2.3 0,860 

X2.4 0,842 

Perceived 
Behavior Control 

X3.1 0,951 

> 0,7 Baik X3.2 0,961 

X3.3 0,928 

Niat Ber-
Entrepreneur 

Z1 0,824 

> 0,7 Baik 
Z2 0,845 

Z3 0,816 

Z4 0,844 

Behavior 

Y1 0,731 

> 0,7 Baik 

Y2 0,794 

Y3 0,709 

Y4 0,795 

Y5 0,771 

Y6 0,822 

Y7 0,802 

Y8 0,797 

Y9 0,795 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan sajian data dalam Tabel 5.44 diketahui bahwa masing-

masing indikator variabel penelitian memiliki nilai loading vactor lebih dari 0,7. Oleh 

karena itu dapat diketahui bahwa secara keseluruhan indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini memenuhi kriteria reliabel dan dapat digunakan untuk analisis 

lebih lanjut. 
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2. Average Variance Extracted (AVE) 

Pengujian discriminant validity juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode lain yaitu dengan membandingkan nilai dari akar AVE tiap variabel dengan 

korelasi antar variabel. Jika nilai dari akar AVE lebih besar dibandingkan korelasi 

korelasi yang terjadi maka variabel memiliki discriminant vailidity yang baik. Selain 

membandingkan nilai dari akar AVE, suatu variabel dikatakan memiliki discriminant 

vailidity yang baik jika nilai AVE masing-masing variabel lebih besar dari 0,5.  

Berikut adalah sajian data terkait dengan nilai AVE masing-masing variabel 

dalam penelitian ini: 

Tabel 5.45 Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel AVE 
Nilai 
Kritis 

Kesimpulan 
Akar AVE 

Attitude Entrepreneurship 0,719  

> 0,5 Baik 

0,848 
Behavior Entrepreneurship 0,609 0,780 
Intention Entrepreneurship 0,694 0,833 

Norms Subjective 0,771 0,878 
Perceived Behavior Control 0,896 0,946 

Sumber: Lampiran (halaman 197) 

Table 5.46 korelasi antara variabel  

  
Attitude 

Entrepreneurship 
Behavior 

Entrepreneurship 
Intention 

Entrepreneurship 
Norms 

Subjective 

Perceived 
Behavior 
Control 

Attitude 
Entrepreneurship 

       
 

Behavior 
Entrepreneurship 

0.460087      
 

Intention 
Entrepreneurship 

0.685375 0.694685    
 

Norms Subjective 0.735741 0.450122 0.642184   

Perceived 
Behavior Control 

0.652994 0.606949 0.683144 0.575688 
 

 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel 5.44 dan Tabel 5.45 dapat diketahui nilai akar AVE 

masing-masing variabel  lebih besar dari pada semua nilai korelasi yang terjadi dan 

setiap variabel memiliki nilai AVE yang lebih besar dari 0,5. Dengan demikian, dapat 
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Sumber: Lampiran (halaman 197) 

 

dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel pada penelitian ini memiliki discriminant 

vailidity yang baik. 

3. Discriminant Validity 

Discriminan Validity dapat dilihat berdasarkan nilai cross loading dan nilai 

Average Variance Extracted (AVE). Berikut ini adalah perhitungan untuk kedua metode 

pengujian tersebut. 

Suatu indikator dikatakan memenuhi discriminant validity apabila nilai  

cross loading indikator pada suatu variabel laten lebih tinggi dibandingkan dengan 

indikator untuk variabel laten lainnya. Berikut adalah nilai cross loading masing-masing 

indikator. 

Tabel 5.47 Cross Loading 

Indikator 

Variabel Laten 

Behavior 
Niat 

Entrepreneur 

Perceived 
Behavior 
Control 

Norms 
Subjective 

Sikap 
Entrepreneur 

X1.1 0,316 0,564 0,523 0,661 0,783 

X1.2 0,404 0,510 0,522 0,584 0,808 

X1.3 0,406 0,641 0,590 0,630 0,893 

X1.4 0,415 0,593 0,567 0,621 0,903 

X2.1 0,376 0,570 0,494 0,882 0,726 

X2.2 0,429 0,613 0,499 0,927 0,652 

X2.3 0,381 0,543 0,510 0,860 0,562 

X2.4 0,395 0,526 0,524 0,842 0,647 

X3.1 0,574 0,652 0,951 0,543 0,625 

X3.2 0,579 0,607 0,961 0,546 0,581 

X3.3 0,573 0,676 0,929 0,544 0,643 

Y1 0,731 0,471 0,433 0,372 0,384 

Y2 0,796 0,558 0,470 0,403 0,388 

Y3 0,713 0,472 0,324 0,251 0,228 

Y4 0,795 0,614 0,527 0,387 0,401 

Y5 0,771 0,535 0,526 0,274 0,339 

Y6 0,821 0,534 0,530 0,396 0,394 

Y7 0,801 0,532 0,453 0,359 0,35 

Y8 0,798 0,585 0,479 0,390 0,319 

Y9 0,794 0,552 0,496 0,315 0,367 

Z1 0,556 0,826 0,552 0,509 0,544 

Z2 0,592 0,845 0,622 0,573 0,624 

Z3 0,590 0,816 0,501 0,467 0,481 

Z4 0,576 0,844 0,591 0,582 0,623 
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Berdasarkan sajian data dalam Tabel 5.47 dapat diketahui bahwa masing-

masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai cross loading terbesar pada 

variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel 

lainnya. Selain itu nilai Cross lebih besar dari 0,7. Berdasarkan hasil yang diperoleh 

tersebut dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini telah memiliki discriminant validity yang baik dalam menyusun masing-masing 

variabelnya. 

4. Reliability 

Reliability dilihat berdasarkan composite reliability dan cronbach’s alpha 

merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-

indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi reliable 

apabila memiliki nilai composite reliability yang lebih besar dari 0,7 dan cronbach’s 

alpha lebih besar 0,6 Berikut adalah nilai composite reliability dan cronbach’s alpha 

dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

Table 5.48 Cronbach’s Alpha  

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Nilai 
Kritis 

Kesimpulan 

Attitude Entrereneurship 0,869 

> 0,6 Reliabel 

Behavior Entrepreneurship 0,919 

Intention Entrepreneurship 0,853 

Norms Subjective  0,901 

Perceived Behavior Control 0,942 

Sumber: Lampiran (halaman 198) 

Berdasarkan sajian data dalam Tabel 5.48 dapat diketahui bahwa nilai 

cronbach’s alpha semua variabel penelitian lebih dari 0,6. Hasil ini menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel telah memenuhi cronbach’s alpha, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki level internal consistency 

reliability yang tinggi. 
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Tabel 5.49 Composite Reliability 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Nilai 
Kritis 

Kesimpulan 

Attitude Entrereneurship 0,911 

> 0,7 Reliabel 

Behavior Entrepreneurship 0,933 

Intention Entrepreneurship 0,901 

Norms Subjective  0,931 

Perceived Behavior Control 0,962 

Sumber: Lampiran (halaman 198) 

Berdasarkan sajian data dalam Tabel 5.49 dapat diketahui bahwa nilai 

composite reliability semua variabel penelitian lebih dari 0,7. Hasil ini menunjukkan 

bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki level internal consistency 

reliability yang tinggi. 

5. Outer Loading 

Pengujian validasi outer model pada variable yang bersifat reflektif 

menggunakan outer Loading dari data kuesioner. Outer Loading yang diggunakan 

ketika data tersebut diolah menggunakan calculate boostraping. Berikut table outer 

loading yang diggunakan. 
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Table 5.50 Outer Loading  

  
Original 

Sample (O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

 

X1.1 <- X1 0.291 0.291 0.027 0.027 10.760 

X1.2 <- X1 0.259 0.255 0.022 0.022 11.638 

X1.3 <- X1 0.325 0.329 0.022 0.022 14.485 

X1.4 <- X1  0.302 0.302 0.017 0.017 17.124 

X2.1 <- X2 0.288 0.290 0.017 0.017 16.810 

X2.2 <- X2 0.309 0.312 0.016 0.016 18.922 

X2.3 <- X2  0.274 0.274 0.022 0.022 12.316 

X2.4 <- X2 0.265 0.265 0.022 0.022 12.202 

X3.1 <- X3 0.355 0.357 0.014 0.014 25.972 

X3.2 <- X3 0.331 0.329 0.014 0.014 22.722 

X3.3 <- X3 0.369 0.371 0.021 0.021 17.172 

Y1 <- Y 0.124 0.124 0.013 0.013 9.283 

Y2 <- Y 0.147 0.148 0.015 0.015 10.004 

Y3 <- Y 0.124 0.124 0.018 0.018 6.981 

Y4 <- Y 0.162 0.165 0.017 0.017 9.210 

Y5 <- Y 0.141 0.143 0.016 0.016 9.010 

Y6 <- Y 0.140 0.141 0.013 0.013 10.482 

Y7 <- Y 0.140 0.141 0.013 0.013 10.895 

Y8 <- Y 0.154 0.155 0.019 0.019 8.183 

Y9 <- Y 0.145 0.145 0.017 0.017 8.701 

Z1 <- Z 0.288 0.288 0.022 0.022 13.209 

Z2 <- Z 0.317 0.319 0.022 0.022 14.322 

Z3 <- Z 0.281 0.281 0.015 0.015 18.624 

Z4 <- Z 0.311 0.314 0.020 0.020 15.259 

Sumber: Lampiran (halaman 198) 

Berdasarkan table 5.50 menunjukan hasil dari outer loading seluruh 

variabel yang bersifat reflektif mggunakan calculate boostraing. Pada bagian t-

statistik menunjukan bahwa hasil data yang diperoleh untuk seluruh indikator pada 

tiap variable reflektf memenuhi syarat karena melebihi nilai kritisnya yaitu 1,65. 

Dengan demkian dapat disimpulkan indikator merupakan konstruk dimensi 

pembentuk variable X1, X2, X3, Z dan Y. 
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Berdasarkan sistem persamaan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, berikut merupakan sistem persamaan berdasarkan analisis statistik: 

1. System persamaan outer model 

Berikut merupakan hasil sistem persamaan outer model yang terbagi 

menjadi lima variabel laten: 

 Variabel X1 Attitude Entrepreneurship (Exogen) 

X1.1 = 0,291 X1  

X1.2 = 0,259 X1 

X1.3 = 0,325 X1 

X1.4 = 0,302 X1  

 Variabel X2 Norms Subjective (Exogen) 

X2.1 = 0,288 X2  

X2.2 = 0,309 X2  

X2.3 = 0,274 X2  

X2.4 = 0,265 X2  

 Variabel X3 Perceived Behavior Control (Exogen)  

X3.1 = 0,355 X3  

X3.2 = 0,331 X3  

X3.3 = 0,369 X3  

 Variable Y  Behavior Entrepreneurship (Endogen) 

Y1 = 0,124 Y  

Y2 = 0,147 Y 

Y3 = 0,124 Y 

Y4 = 0,162 Y 

Y5 = 0,141 Y 
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Y6 = 0,140 Y 

Y7 = 0,140 Y 

Y8 = 0,154 Y 

Y9 = 0,145 Y 

 Variable Z Inttantion Entrepreneurship (Intervening) 

Z1 = 0,288 Z 

Z2 = 0,317 Z 

Z3 = 0,281 Z 

Z4 = 0,311 Z 

2. Sistem persamaan Inner Model 

 Variabel Intervening Z (Inttention Entrepreneurship) 

Z = 0,228 X1 + 0,223 X2 + 0,373 X3 + ε25 

Variable Endogen Y (Behavior Entrepreneurship) 

Y = 0,251 X3 + 0,523 Z + ε26 

 

5.4.2. Evaluasi Model Struktural atau Inner Model 

Pada evaluasi inner model dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai 

evaluasi koefisien jalur, hasil uji goodness-of-fit dan uji hipotesis. 

 

5.4.2.1. Evaluasi Path Coefficient  

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat 

efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. 
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5.4.2.2. Uji Goodness-Of-Fit 

Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-

square yang merupakan uji goodness-fit model. Berdasarkan hasil pengolahan 

diperoleh nilai R-square sebagai berikut: 

Tabel 5.51 Nilai R-Square 

Variabel Nilai R-Square Persentase (%) 

Behavior 0,516 51,6 

Niat Entrepreneur 0,588 58,8 

Sumber: Lampiran (halaman 200) 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5.51 di atas, dapat diketahui nilai R-square 

untuk variabel behavior sebesar 0,516. Nilai tersebut menjelaskan bahwa sebesar 

51,6% variabel behavior dapat dijelaskan oleh variabel Perceived Behavioral 

Control dan Niat Entrepeneur sedangkan sisanya 48,4% dijelaskan oleh variabel 

lain diluar penelitian ini. Sementara itu, nilai R-square untuk variabel Niat 

Entrepreneur sebesar 0,588 yang berarti bahwa sebesar 58,8% variabel Niat 

Entrepreneur dijelaskan oleh variabel Sikap Entrepreneur, Subjective Norm, dan 

Perceived Behavioral Control. Sedangkan sisanya sebesar 41,2% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. 

Berikut untuk pengujian inner model dapat dilakukan dengan melihat nilai 

Q2 (predictive relevance): 

Q2 = 1 – (1 – R1
2) (1 – R2

2) 

Q2 = 1 – (1 - 0,516) (1 - 0,588) 

Q2 = 1 – 0,1994 

Q2 = 0,8006 

Hasil perhitungan memperlihatkan nilai predictive relevance sebesar 

0,8006 yang berarti bahwa, besarnya keragaman data yang dapat dijelaskan oleh 
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model struktural sebesar 80,06%. Sedangkan sisanya 19,94 dijelaskan oleh 

variabel lain yang belum terkandung di dalam model. 

 

5.4.2.3. Total Effect 

Total effect adalah efek dari berbagai hubungan yaitu jumlah dari efek 

langsung (direct effect) dan efek tidak langsung (inderect effect). Efek langsung 

(direct effect) adalah koefisien dari garis dengan anak panah satu ujung. 

Sementara itu, efek tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang muncul 

melalui variabel intervening. 

Tabel 5.52 Total Effect 

Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Endogen 

Variabel 
Intervening 

Koef. 
Direct 

Koef. 
Inderect 

Total 
Efek 

Sikap 
entrepren

eur 

Niat Ber-
Entrepreneur 

- 0,228 - 0,228 

Subjective 
Norm 

Niat Ber-
Entrepreneur 

- 0,223 - 0,223 

Perceived 
Behavioral 

Control 

Niat Ber-
Entrepreneur 

- 0,373 - 0,373 

Perceived 
Behavioral 

Control 
Behavior 

Niat Ber-
Entrepreneur 

0,251 
0,373*0,
523=0,1

95 
0,446 

Niat 
Entrepren

eur 
Behavior - 0,523 - 0,523 

Sikap 
entrepren

eur 
Behavior 

Niat Ber-
Entrepreneur 

- 
0,228*0,
523=0,1
19 

0,119 

Subjective 
Norm 

Behavior 
Niat Ber-

Entrepreneur 
- 

0,232*0,
523=0,1

21 
0,121 

 Sumber: Data diolah 

Dari Tabel di atas, dapat diketahui pengaruh langsung sikap entrepreneur 

terhadap niat entrepreneur sebesar 0,228 sedangkan Pengaruh sikap 
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entrepreneur terhadap behavior melalui niat entrepreneur sebesar 0,119. 

Pengaruh langsung subjective norm terhadap niat entrepreneur sebesar 0,223 

sedangkan pengaruh subjective norm terhadap behavior melalui niat entrepreneur 

sebesar 0,121. Pengaruh langsung Perceived Behavioral Control terhadap niat 

entrepreneur sebesar 0,373. Pengaruh langsung Perceived Behavioral Control 

terhadap behavior sebesar 0,251 sedangkan pengaruh Perceived Behavioral 

Control terhadap behavior melalui niat entrepreneur sebesar 0,195. Selanjutnya 

pengaruh langsung Niat Entrepreneur terhadap behavior sebesar 0,523. Dari total 

effect tersebut dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi noiat entrepreneur adalah Perceived Behavioral Control karena 

memiliki total effect terbesar yaitu 0,373. Sementara itu, variabel dominan yang 

mempengaruhi behavior adalah niat entrepreneur karena memiliki total effect 

terbesar yaitu 0,523. 

  

5.4.2.4. Uji Hipotesis 

Pada penelitian ini akan menguji hipotesis yang dilakukan dengan 

meninjau dari koefisien jalur dengan membandingkan antara p-value dengan nilai 

alpha 0,05. Pengambilan keputusan hipotesis tersebut adalah jika nilai alpha 0,05 

lebih kecil dari p-value maka Ho ditolak artinya berpengaruh signifikan. Kemudian 

jika nilai alpha 0,05 lebih besar dari p-value maka Ho diterima artinya tidak 

berpengaruh secara signifikan.  
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Gambar 5.2 Model Bootstraping Partial Least Square 
Sumber: Lampiran (halaman 196) 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pengaruh antara Sikap 

Entrepreneur terhadap Niat Entrepreneur adalah sebesar 2,561. Kemudian 

pengaruh antara Subjective Norm terhadap Niat Entrepreneur sebesar 2,107. 

Sedangkan pengaruh antara Perceived Behavior Control terhadap Niat 

Entrepreneur adalah sebesar 4,055. Berdasarkan nilai pada masing-masing 

pengaruh tersebut diketahui bahwa pengaruh Perceived Behavior Control 

terhadap Niat Entrepreneur merupakan pengaruh yang paling besar dibandingkan 

variabel independen lainnya. Selanjutnya diketahui bahwa pengaruh antara 

Perceived Behavior Control terhadap behavior adalah sebesar 2,609. Sementara 

itu pengaruh antara Niat Entrepreneur terhadap Behavior adalah sebesar 5,860. 

Oleh karena itu diketahui untuk masing-masing pengaruh yang diteliti tersebut 

diketahui bahwa pengaruhnya adalah positif, sehingga jika variabel independen 
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tersebut meningkat maka variabel yang dipengaruhi tersebut juga akan meningkat. 

Begitu pula sebaliknya, jika variabel independen tersebut menurun maka variabel 

yang dipengaruhi tersebut juga akan menurun. 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan kriteria yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka berikut adalah hasil yang diperoleh dalam uji hipotesis 

yang didapatkan. 

Tabel 5.53 Uji Hipotesi 

Hipotesis Pengaruh t-Hitung P-Value Keputusan 

H1 
Niat Ber-Entrepreneur => 
Behavior 

5,860 0,000 Diterima  

H2 
Perceived Behavior Control 
=> Behavior 

2,609 0,009 Diterima  

H3 
Perceived Behavior Control 
=> Niat Ber-Entrepreneur 

4,055 0,000 Diterima 

H4 
Subjective Norm => Niat 
Ber-Entrepreneur 

2,107 0,036 Diterima 

H5 
Sikap Entrepeneur => Niat 
Ber-Entrepreneur 

2,561 0,011 Diterima 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan hasil pada Tabel 5.53 didapatkan hasil pengujian hipotesis 

sebagai berikut.  

1. Nilai t-hitung yang diperoleh pada pengaruh Niat Entrepreneur terhadap 

Behavior sebesar 5,860. Nilai tersebut menghasilkan p-value sebesar 

0,000 di mana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu 

diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan dari Niat Ber-

Entrepreneur terhadap Behavior. 

2. Nilai t-hitung yang diperoleh pada pengaruh Perceived Behavior Control 

terhadap Behavior sebesar 2,609. Nilai tersebut menghasilkan p-value 

sebesar 0,000 di mana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan dari 

Perceived Behavior Control terhadap Behavior. 
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3. Nilai t-hitung yang diperoleh pada pengaruh Perceived Behavior Control 

terhadap Niat Entrepreneur sebesar 4,055. Nilai tersebut menghasilkan 

p-value sebesar 0,000 di mana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif 

signifikan dari Perceived Behavior Control terhadap Niat Entrepreneur. 

4. Nilai t-hitung yang diperoleh pada pengaruh Subjective Norm terhadap 

Niat Entrepreneur sebesar 2,107. Nilai tersebut menghasilkan p-value 

sebesar 0,000 di mana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. Oleh 

karena itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan dari 

Subjective Norm terhadap Niat Entrepreneur. 

5. Nilai t-hitung yang diperoleh pada pengaruh Sikap Entrepreneur 

terhadap Niat Entrepreneur sebesar 2,561. Nilai tersebut menghasilkan 

p-value sebesar 0,000 di mana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Oleh karena itu diketahui bahwa terdapat pengaruh Sikap Entrepreneur 

terhadap Niat Entrepreneur. 

5.5. Pembahasan  

5.5.1. Pengaruh Sikap Entrepreneurship Terhadap Niat Ber-Entrepreneur  

   Masyarakat Atsabe. 

   Sikap entrepreneur merupakan kecenderungan individu untuk merespon 

secara konsisten hal-hal yang dinilai menguntungkan atau tidak menguntungkan 

sehubungan dengan orientasi seseorang terhadap aktivitas kewirausahaan. Sikap 

tersebut dapat mempengaruhi niat entrepreneur seseorang. Niat entrepreneur 

menunjukkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku 

entrepreneur. Selain itu niat juga dipandang sebagai suatu minat yang muncul dari 

dalam diri. Minat merupakan sesuatu yang membangkitkan perhatian pada 
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sesuatu hal. Minat akan mengindikasikan apa yang diinginkan atau dilakukan 

orang atau apa yang disenangi. Seseorang yang berminat pada suatu hal, maka 

segala tindakan atau apa yang dilakukan akan mengarahkannya pada minatnya 

tersebut (Aprilianty, 2012).   

Penelitian ini didukung oleh teori Aprilianty tersebut, dimana peneliti melihat 

kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah Atsabe dalam hal ini adalah budaya. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hidup di Timor Leste menjalankan kehidupan 

yang penuh dengan tuntutan tradisi, sehingga membuat orang Atsabe harus 

mengambil suatu sikap untuk mendapatkan pendapatan agar memenuhi tuntutan 

adat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang ada dimana diketahui bahwa 

tuntutan budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat entrepreneur 

masyarakat Atsabe. Pengaruh yang didapatkan tersebut adalah pengaruh positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa jika tekanan adat meningkat, maka niat masyarakat 

untuk melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga meningkat. Begitu pula 

seballiknya, jika tidak terdapat suatu tekanan maka seseorang akan merasa aman 

sehingga tidak ada yang perluh dikawahtirkan, maka niat masyarakat untuk 

melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga menurun.  

Kemudian, berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada 

variabel sikap entrepreneur dan niat entrepreneur diketahui bahwa responden 

mempunyai tingkat yang tinggi pada kedua variabel tersebut. Hal tersebut 

menunjukkan sikap entrepreneur yang dimiliki oleh masyarakat Atsabe yang tinggi 

juga menyebabkan atau mempengaruhi niat entrepreneur masyarakat Atsabe.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gopi dan 

Ramayah (2007) bahwa sikap dapat mempengaruhi niat perilaku secara signifikan. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dahalan, Jaafar, dan Rosdi (2015) juga 
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menyebutkan bahwa sikap seseorang terhadap uang dapat mempengaruhi niat 

dalam melakukan wirausaha.  

 

5.5.2. Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Niat Ber-Entrepreneur  

   Masyarakat Atsabe. 

   Norma subjektif merupakan suatu persepsi individu terhadap tekanan 

sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku (Handaru et al, 

2014). Dalam hal ini membahas norma subjektif yang berhubungan dengan 

entrepreneur sehingga norma subjektif pada penelitian ini merupakan persepsi 

yang timbul dari dalam diri individu karena adanya tekanan sosial dari sekitarnya 

sehingga memunculkan atau mengarahkan individu untuk berperilaku 

kewirausahaan. Oleh karena itu norma subjektif dapat mempengaruhi niat 

entrepreneur seseorang.  

Hal tersebut didukung oleh hasil analisis yang didapatkan pada penelitian 

ini bahwa norma subjektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat 

entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengruh norma subjektif terhadap Masyrakat 

Atsabe secara tidak langsung juga terjadi ketika diadakan ritual adat dimana terjadi 

persaingan dalam pemberian materi berupa Sapi, Kerbau, Kambing maupun 

sejumlah uang. Pengaruh yang didapatkan tersebut adalah pengaruh positif, 

karena tidak mau dilecehkan atau dipermalukan orang Atsabe harus memiliki jalan 

keluar yaitu dengan memiliki satu usaha. Hal ini menunjukkan bahwa jika norma 

subjektif meningkat, maka niat masyarakat untuk melakukan usaha juga 

meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika norma subjektif menurun, maka niat 

masyarakat dalam melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga menurun.  
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Selain itu berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan juga diketahui 

bahwa norma subjektif masyarakat Atsabe mempunyai tingkat yang tinggi. 

Kemudian untuk variabel niat entrepreneur yang dimiliki oleh masyarakat Atsabe 

juga mempunyai tingkat yang tinggi. Oleh karena itu diketahui bahwa pada 

lingkungan masyarakat Atsabe norma subjektif yang dimiliki tersebut 

mempengaruhi niatnya untuk melakukan tindakan kewirausahaan sehingga 

dengan adanya norma subjektif yang tinggi maka niat tersebut juga tinggi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handaru 

et al, (2014) yang menyebutkan bahwa norma subjektif secara signifikan 

mempengaruhi niat kewirausahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Gopi 

dan Ramayah (2007) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara norma subjektif terhadap niat entrepreneur. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.  

 

5.5.3. Pengaruh Perceived Behavior Control Terhadap Niat Ber- 

   Entrepreneur Masyarakat Atsabe. 

   Kontrol perilaku merupakan suatu kemudahan yang dirasakan atau 

hambatan dalam melakukan perilaku tertentu (Mahmoud et al, 2015). Selain itu 

Firmansyah (2013) juga menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dirasakan 

adalah salah satu faktor yang menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan 

tindakan yang dimaksud. Dalam hal ini tindakan tersebut adalah kewirausahaan. 

Oleh karena itu kontrol persepsi kewirausahaan dalam hal ini merupakan suatu 

persepsi yang dimiliki oleh seorang individu tentang mudah atau sulitnya individu 

dalam melakukan perilaku yang berkaitan dengan kewirausahaan. 
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Kontrol perilaku kewirausahaan tersebut dapat mempengaruhi niat 

entrepreneur. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil analisis pada penelitian ini 

yang menjelaskan bahwa kontrol perilaku entrepreneur mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap niat entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengaruh kontrol 

perilaku ini tercermin dari tindakan yang diambil untuk mencapai kesuksesan dan 

pengaruh yang didapatkan tersebut adalah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika kontrol perilaku entrepreneur meningkat, maka niat masyarakat untuk 

melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga meningkat. Begitu pula seballiknya, 

jika kontrol perilaku entrepreneur menurun, maka niat masyarakat untuk 

melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga menurun.  

Selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan juga diketahui 

bahwa Kontrol perilaku kewirausahaan masyarakat Atsabe mempunyai tingkat 

yang tinggi. Kemudian untuk variabel niat entrepreneur yang dimiliki oleh 

masyarakat Atsabe juga mempunyai tingkat yang tinggi. Dengan demikian 

diketahui bahwa pada lingkungan masyarakat Atsabe Kontrol perilaku 

kewirausahaan yang dimiliki tersebut mempengaruhi niatnya untuk melakukan 

tindakan kewirausahaan sehingga dengan adanya Kontrol perilaku kewirausahaan 

yang tinggi maka niat tersebut juga tinggi.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil analisis yang dilakukan oleh Gopi dan 

Ramayah (2007) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara 

kontrol perilaku entrepreneur terhadap niat entrepreneur. Kesamaan tersebut 

menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya dan dapat digunakan sebagai impilikasi teori yang ada. 
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5.5.4. Pengaruh Niat Ber-Entrepreneur Terhadap Behavior UMKM  

Masyarakat Atsabe 

   Handaru et al, (2015) menjelaskan bahwa intensi merupakan suatu 

komponen yang ada pada diri individu yang mengacu pada keinginan untuk 

melakukan tingkah laku tertentu. Dalam hal ini, niat atau intensi yang dimaksud 

adalah niat entrepreneur atau melakukan wirausahaa. Niat tersebut dapat 

mempengarhi Perilaku berwirausaha.  

Penjelasan mengenai hubungan tersebut didukung oleh hasil analisis yang 

didapatkan, bahwa niat entrepreneur mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengaruh yang didapatkan 

tersebut adalah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika niat entrepreneur 

meningkat, maka perilaku entrepreneur masyarakat untuk melakukan usaha atau 

ber-entrepreneur juga meningkat. Begitu pula seballiknya, jika niat entrepreneur  

menurun, maka perilaku entrepreneur masyarakat untuk melakukan usaha atau 

ber-entrepreneur juga menurun.  

Selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan juga diketahui 

bahwa niat kewirausahaan masyarakat Atsabe mempunyai tingkat yang tinggi. 

Kemudian untuk variabel perilaku yang dimiliki oleh masyarakat Atsabe juga 

mempunyai tingkat yang tinggi. Dengan demikian diketahui bahwa pada 

lingkungan masyarakat Atsabe niat kewirausahaan yang dimiliki tersebut 

mempengaruhi perilaku seorang di masyarakat Atsabe untuk melakukan tindakan 

kewirausahaan sehingga dengan adanya Kontrol perilaku kewirausahaan yang 

tinggi maka niat tersebut juga tinggi.  
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5.5.5.  Pengaruh Perceived Behavior Control Terhadap Behavior UMKM  

Masyarakat Atsabe. 

Kontrol perilaku merupakan suatu kemudahan yang dirasakan atau 

hambatan dalam melakukan perilaku tertentu (Mahmoud et al, 2015). Selain itu 

Firmansyah (2013) juga menjelaskan bahwa kontrol keperilakuan yang dirasakan 

adalah salah satu faktor yang menunjukkan mudah atau sulitnya melakukan 

tindakan yang dimaksud. Dalam hal ini tindakan tersebut adalah kewirausahaan. 

Oleh karena itu kontrol perilaku entrepreneur dalam hal ini merupakan suatu 

persepsi yang dimiliki oleh seorang individu tentang mudah atau sulitnya individu 

dalam melakukan perilaku yang berkaitan dengan kewirausahaan.  

Kontrol perilaku entrepreneur tersebut kemudian dapat mempengaruhi 

terjadinya perilaku wirausaha. Hal tersebut dapat didukung oleh hasil penelitian ini 

yang menjelaskan bahwa kontrol perilaku entrepreneur mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku entrepreneur masyarakat Atsabe. Pengaruh 

yang didapatkan tersebut adalah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika 

kontrol perilaku entrepreneur meningkat, maka perilaku masyarakat untuk 

melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, 

jika kontrol perilaku entrepreneur menurun, maka perilaku masyarakat untuk 

melakukan usaha atau ber-entrepreneur juga menurun.  

Selanjutnya berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan juga diketahui 

bahwa kontrol perilaku entrepreneur masyarakat Atsabe mempunyai tingkat yang 

tinggi. Kemudian untuk variabel perilaku yang dimiliki oleh masyarakat Atsabe juga 

mempunyai tingkat yang tinggi. Dengan demikian diketahui bahwa pada 

lingkungan masyarakat Atsabe kontrol perilaku entrepreneur yang dimiliki tersebut 

mempengaruhi perilaku seorang di masyarakat Atsabe untuk melakukan tindakan 
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kewirausahaan sehingga dengan adanya Kontrol perilaku kewirausahaan yang 

tinggi maka perilaku tersebut juga tinggi. 

 

5.5.6. Pengaruh Budaya terhadap UMKM Masyarakat Atsabe 

1. Pengaruh Budaya dilihat dari Pendekatan Motifasi  

Pengaruh yang menjadikan orang Atsabe tergerak untuk berwirausaha 

adalah tuntutan budaya adat, tuntutan ini membuat orang Atsabe tergerak 

untuk terjun dalam dunia usaha mikro kecil dan menengah. Keputusan ini 

diambil karena beberapa tuntutan budaya seperti tertulis dibawah: 

a. Pertunangan, Balas jasa sang Ayah (Be Manas Aitukan), dalam tradisi 

orang Timor Leste pernikahan tidak saja menyatukan dua orang 

menjadi satu dalam cinta, namun sekaligus mengikat dua adat untuk 

saling menhormati satu sama lainnya. Ikatan ini ditandai dengan 

pemberian dan balasan, dapat dideskripsikan bahwa sebelum 

pernikahan Gereja diadakan terlebih dahulu kedua pasangan muda 

melakukan pertunangan (prenda), pertunangan ini tidak hanya 

semata-mata mengenakan cincin pada pasangan dan mengalungkan 

seutas rantai pada leher pasangan, namun ada pelengkapnya yaitu 

ketika mempelai pria melangkah masuk ke halaman pekarangan 

terlbih dulu mengucapkan kalimat permisi yang diikuti pemberian 

sejumlah uang sesuai ketentuan. Bila disambut dengan baik maka 

pihak mempelai pria akan langsung menyampaikan maksud dan 

tujuan kedatangan serta menunjukan bawaan yang sebelumnya telah 

disepakati, yakni Sirih Pinang yang dibalut dengan uang 50 dolar atau 

sesuai tradisi terdahulu, satu amplop berisi sejumlah uang sesuai 
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dengan permintaan, satu baki yang berisikan semua perlengkapan 

mempelai wanita, beberapa ekor sapi atau kambing sesuai hasil 

keputusan sebelumnya, sedangkan mempelai keluarga wanita akan 

menyambut  dengan mengalungkan Tais keleher mempelai pria serta 

menyiapkan cincin pertunangan dan sekaligus mempersiapkan 

jamuan makan untuk acara tersebut. 

b. Pernikahan, Mahar Pernikahan (Barlaekado)  Setelah prosesi 

pertunangan berlalu biasanya pihak kedua keluarga langsung 

membahas langkah selanjutnya ke jenjang pernikahan, namun 

sebelum serimoni pernikahan dilanjutkan ada beberapa fase acara 

adat yang harus didahulukan diantaranya; pertama mempelai pria 

harus memenuhi permintaan yang telah diberikan berupa pemberian  

beberapa ekor sapi atau kerbau jumlahnya sesuai dengan tradisi 

terdahulu, dimana bila ketika sang ayah menikahi sang bunda 

misalkan memberikan Barlaekado berupa Sapi sebanyak 10 ekor 

maka giliran putrinya akan disesuaikan,  kedua memberikan sejumlah 

uang sesuai dengan kesepakatan permintaan, ketiga memberikan 

beberapa utas kalung batu manik, tusuk konde dari emas dan bulatan 

pipi dari emas yang dalam bahasa Tetum dipanggil Belak. Bila semua 

itu terpenuhi maka ketika prosesi pernikahan selesai maka mempelai 

pria langsung bisa bersama pasanganya kerumah mempelai pria, 

namun bila tidak maka harus ada kesepakatan secara lisan bahwa apa 

yang telah di sanggupkan akan diberikan di kemudian hari. 

c. Kematian maupun pelepasan masa berkabung (Mate isin e 

Koremetan) Bila terjadi kematian pada sala satu anggota keluarga atau 



144 

 

kerabat dari kedua mempelai, maka hukum wajibnya bagi kedua 

mempelai untuk mengetahui kewajiban mereka masing-masing. Bila 

sang Ayah atau Bunda yang meninggal maka bagi mempelai pria akan 

membawa 2 (dua) ekor kerbau dimana 1 (satu) dari kedua ekor ini akan 

desembelih sedagkan yang satunya lagi akan diberikan kepada sanak 

keluarga mempelai wanita. Begitupun pihak keluarga mempelai wanita 

akan mempersiapkan 2 (dua) ekor Babi dimana satu diantaranya akan 

disembelih untuk kepentingan serimoni perjamuan makan bagi para 

pelayat dan yang satunya lagi dipersiapkan untuk membalas atau 

diberikan kepada mempelai pria.  

Tuntutan budaya ini kemudian di konversikan ke dalam sebua sikap 

entrepreneurship, karena bila dilihat dari segi motivasi peranan budaya 

ini berpengaruh secara signifikan dalam pembentukan sikap 

entrepreneurship, norms subjective, perceived behaviour control 

terhadap niat ber-entrepreneur yang menghasilkan behaviour 

entrepreneurship. 

2. Pengaruh Budaya dilihat dari Pendekatan Ekonomi 

Budaya setiap daerah memiliki unsur tradisi adat istiadat yang berbeda, 

pada tatanan kehidupan berbudaya di Atsabe sudah berjalan sejak 

dahulu. Dimana budaya disini kadang dirasakan sebagai suatu tekanan 

tersendiri dimana mengharuskan seseorang untuk memenuhi tuntutan 

tersebut tanpa menghiraukan faktor kehidupan ekonomi orang tersebut. 

Bila tuntutan budaya ini mengenai orang-orang yang secara ekonomi 

berkelimpahan harta tidak menjadi masalah yang serius, namun bila 

tuntutan budaya ini mengenai keluarga yang tidak memiliki harta maka 
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tentunya akan menjadi satu masalah tersendiri. Dimana akan 

menimbulkan utang keluarga dan bisa berakibat terhadap kualitas 

kehidupan orang tersebut. Seperti dideskripsikan pada pendekatan 

motivasi mengenai kewajiban dari kedua belah pihak baik keluarga 

mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai wanita sama-sama 

memiliki tanggun jawab. Tanggun jawab ini lah yang kadang menjadi 

beban bagi mereka yang tidak memiliki harta benda, dan karena khawatir 

akan sanksi terberat yaitu bisa dikeluarkan dari kasta keluarga maka 

kadang membuat orang Atsabe harus meminjam atau ngutang untuk 

memenuhi tuntutan budaya tersebut. 

 

5.5.7. Pengaruh Theory of Planned Behavior Terhadap Pelaku UMKM yang 

tidak Berpendidikan dan yang Berpedidikan 

5.5.7.1. Pengaruh Theory of Planned Behavior terhadap Pelaku UMKM 

yang tidak Berpendidikan 

Pengaruh TPB Pada responden yang tidak sekolah, secara sains atau 

teori memang dapat dikatakan pengetahuan responden mengenai bagaimana 

merencanakan suatu usaha kurang begitu ideal, namun secara praktek para 

pelaku UMKM yang tidak berpendidikan ini mengandalkan hasrat untuk sukses, 

sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam mengambil keputusan ber-

entrepreneur. Antusiasme orang-orang ini dalam perilaku ber -entrepreneur di 

karenakan oleh faktor budaya, dimana diketahui bahwa tuntutan  kehidupan adat 

yang keras dan menharuskan orang Atsabe untuk memenuhi tanggunjawab 

membuat mereka menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri, yaitu dengan 

modal nekat terjun kedalam dunia UMKM dengan tampa perhitungan yang tepat 
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sesuai theory of planned behaviour. Kesimpulannya adalah TPB secara inheren 

tidak melekat pada pelaku UMKM Atsabe yang tidak berpendidikan namun 

secara ekstrinsik TPB berpengruh secara positif karena norma subjektif 

berkontribusi dalam menciptakan wirausahawan. Data penelitian menunjukkan 

18 orang reponden tidak berpendidikan namun fakta dari pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti menunjukkan, bahwa dari 18 orang entrepreneur tersebut 

6 diantaranya meruakan entrepreneur sukses.  

 

5.5.7.2. Pengaruh Theory of Planned Behavior terhdapap Pelaku UMKM 

yang Berpendidikan SLB, SD, SMP dan SMA   

Pengaruh TPB terhadap responden yang berpendidikan SLB, SD, 

SMP dan SMA, berdasarkan data keseluruhan jumlah responden pada jenjang 

pendidikan ini sebanyak 51 orang. Secara fakta dari hasil pengamatan peneliti, 

ketika melakukan penelitian mengamati bahwa tiga pilar yaitu sikap 

entrepreneurhip, norms subjective dan perceived behaviour control sebagai 

anteseden dari intensi mulai melekat pada para entrepreneur ooleh karena itu 

peneliti berkesimpulan bahwa secara saintifik dalam memulai suatu usaha 

sebagian respoden mulai dengan sebuah rencana bisnis (business plan). 

Business Plan secara detail tidak dibahas dalam peneltian ini karena bukan 

menjadi variabel penellitian, namun akan dibahas secara komprehensif, dari apa 

yang ditemukan bahwa orang-orang Atsabe dalam melakukan ekspansi bisnis 

terlebih dulu melakukan kunjungan ke daerah target ekspansi untuk melakukan 

studi kelayakan, karena melalui visibility ini pelaku UMKM mencoba menjual 

produk kebutuhan pokok dan dari hasil penjualan orang Atsabe ini mulai belajar 

kebiasaan pembeli seperti jenis produk yang dibeli dan jangkauan pembeli. 
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Selain itu mereka juga mencari tahu tentang hasil tani dari daerah target 

tersebut. Walaupun tidak semua responden melakukan hal itu namun, patut 

diapresiasi bahwa bahwa variabel attitude entrepreneur bila dilihat secara 

personal merepresentasikan keyakinan mengenai pencapaian (achievemet) 

yang menurut mereka mejadi target yang harus diraih pada masa yang akan 

datang. Pencapaian (achievemet) tersebut adalah satu proses managemen 

pengendalian diri  dimana karena pengaruh norma subjektif dari budaya Atsabe 

membuat mereka memiliki target yang harus dicapai dan itu yang menjadi motif 

bagi orang-orang Atsabe dalam melakukan ekspansi bisnis ke daerah-daerah 

yang berbatasan langsung maupun menyebar di seluruh teritori Timor Leste. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Theory of Planned Behavior 

berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Ber-Entrepreneur orang Atsabe 

dan karena intensi tersebut berpengaruh terhadap keputusan Behavior 

Entrepreneur. 

 

5.5.7.3. Pengaruh Theory of Planned Behavior terhadap Pelaku UMKM 

yang Berpendidikan Mahasiswa 

 Pengaruh TPB terhadap responden yang berpendidikan 

Mahasiswa berdasarkan data keseluruhan jumlah responden pada 

jenjang pendidikan ini sebanyak 31 orang. Secara fakta dari hasil 

pengamatan dan wawancara, peneliti mencermati bahwa meskipun 

Nampak harta entrepreneur yang berasal dari mereka yang tidak 

berpedidikan dan berpendidikan hingga SMA lebih besar dari pada 

entrepreneur yang berpendidikan tinggi atau mahasiswa. Namun 

diketahui bahwa besarnya harta entrepreneur yang tidak berpendidikan 
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dan yang berpendidikan hingga SMA karena faktor durasi mereka ber-

entrepreneur yang lebih dini. Ketika melakukan penelitian penliti 

mengamati bahwa responden merupakan generasi muda Atsabe yang 

memilih profesi sebagai pelaku UMKM dan entrepreneur-entreppreneur 

yang berpendidikan tinggi atau mahasiswa ini menampakan potensi lebih 

besar untuk sukses dan terus berkembang.  

Sikap yang diambil oleh responden dalam ber-entrepreneur merupakan 

pengaruh dari Norms Subjective, dimana mereka lahir dan tumbuh pada 

keluarga wirausahawan, sehingga Perceived Behavior Control dapat 

dikendalikan secara baik dalam menngambil keputusan ber-entrepreneur.  

 

5.6. Implikasi Manajerial 

5.6.1. Implikasi manajerial Variabel Sikap Entrepreneurship 

   Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya akan dibahas mengenai 

implikasi manajerial pada variabel tersebut. Berikut ini adalah implikasi manajerial 

untuk variabel Sikap Entrepreneur yang didasarkan pada indikator yang 

digunakan.  
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Tabel 5.54 Implikasi Manajerial Variabel Sikap Entrepreneurship 

Permasalahan  Usulan  

kewirausahaan sebagai ilmu 

pengetahuan   

Pembelajaran ilmu Kewirausahaan 

tidak hanya sebatas pengetahuan 

akan teori-teori namun diperlukan 

praktek nyata untuk implementasi 

wirausaha tersebut. 

Kewirausahaan membutuhkan kretifitas   Kreatifitas merupakan jiwa dalam 

ber-entreprenur dan untuk menjadi 

kreatif, seseorang membutuhkan 

usaha yang gigih sehingga hasil 

kreasi dapat diterima di pasar 

Kewiarusahaan membutuhkan inovasi Dalam berkompetisi pelaku usaha 

membutuhkan suatu inovasi karena 

tanpa  inovasi seorang entrepreneur 

tidak akan bertahan melawan 

competitor usaha 

Mempunyai cara tertentu dalam 

memulai usaha 

Perencanaan dalam ber-

entrepreneur merupakan sikap 

managemen yang baik, karena 

dengan perhitungan yang baik usaha 

dapat teroganisir dengan efektif 

Sumber: Data Diolah 

 

5.6.2. Implikasi Manajerial Variabel Norms Subjective 

   Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya akan dibahas 

mengenai implikasi manajerial pada variabel tersebut. Berikut ini adalah implikasi 

manajerial untuk variabel Norma Subjektif yang didasarkan pada indikator yang 

digunakan.  
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Tabel 5.55 Implikasi Manajerial Variabel Norms Subjective. 

Permasalahan  Usulan  

Adanya dukungan keluarga untuk 

berwirausaha 

Didalam ber-entrepreneur seseorang 

membutuhkan dukungan keluarga 

baik moril maupun modal, karena 

dengan adanya satu dukungan 

seseorang akan bersemangat dalam 

menjalankan usaha dengan cinta 

Hadir di lingkungan keluarga yang 

berprofesi sebagai wirausaha 

Norma subyektif dapat 

mempengaruhi perilaku seseorang, 

karena bila orang tersebut bergaul 

dengan orang-orang pintar maka 

kepintaran tersebut akan menular, 

namun bila pergaulannya dengan 

para bandit tentu hal negatiflah yang 

akan dominan 

Teman disekitar mendukung untuk 

berwirausaha 

Pergaulan membutuhkan motivasi, 

karena dengan saling mendukung 

satu sama yang lain dapat tercipta 

orang-orang super dalam  berkarya 

Berwirausaha karena termotivasi 

dengan pengusaha yang sukses  

Orang sukses adalah mereka yang 

mengambil setiap sisi positif dari 

orang lain, karena motivasi yang 

tinggi adalah menjadikan orang 

sukses menjadi referensi dalam 

berwirausaha  

Sumber: Data Diolah 

 

5.6.3. Implikasi Manajerial Variabel Perceived Behavior Control 

  Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya akan dibahas 

mengenai implikasi manajerial pada variabel tersebut. Berikut ini adalah implikasi 
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manajerial untuk variabel Kontrol Perilaku Entrepreneur yang didasarkan pada 

indikator yang digunakan.  

Tabel 5.56 Implikasi Manajerial Variabel Perceived Behaviour Control. 

Permasalahan  Usulan  

kemampuan dalam berwirausaha Dalam berwirausaha dibutuhkan 

kemampuan dalam mengolah usaha, 

karena tanpa kemampuan seseorang 

tidak bisa memiliki strategi yang efektif 

dalam berwirausaha 

Keyakinan memulai usaha sendiri Keyakinan adalah faktor  penting dalam 

melakukan suatu aktifitas, karena tampa 

keyakinan orang akan ragu-ragu dalam 

berperilaku berwirausaha 

Memiliki cita-cita untuk berwirausaha Memiliki mimpi dalam kehidupan 

merupakan sifat manusiawi, karena 

dengan ber cita-cita orang akan 

mengejar keinginan tersebut dan itu 

merupakan sikap yang dapat diwujudkan 

bila orang tersebut dapat mengendalikan 

perilakunya 

Sumber: Data Diolah 

 

5.6.4. Implikasi Manajerial Variabel Niat Ber-Entrepreneur 

   Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya akan dibahas 

mengenai implikasi manajerial pada variabel tersebut. Berikut ini adalah implikasi 

manajerial untuk variabel Niat Entrepreneur yang didasarkan pada indikator yang 

digunakan.  

 

 

 

 



152 

 

Tabel 5.57 Implikasi Manajerial Variabel Niat Ber-Entrepreneur. 

Permasalahan  Usulan  

Keinginan untuk memulai usaha Dalam dunia entrepreneur orang selalu 

mempunyai angan-angan untuk sukses 

dalam ber-entrepreneur, karena itu untuk 

mengejar kesuksesan orang harus 

memiliki obsesi ingin sukses sehingga 

menjadi dorongan yang mampu 

membuat orang bersemangat dalam 

berwirausaha 

Memiliki suatu usaha merupakan sesuatu 

yang harus dicapai 

Dalam ber-entrepreneur semua orang 

memiliki target penerimaan, namun 

pencapaian wirausaha harus  dilakukan 

dengan rencana dan langkah yang 

strategis agar mendapat keuntungan 

yang diharapkan 

Adanya rencana untuk mendirikan usaha di 

masa yang akan datang 

Setiap usaha memiliki rancangan blue 

print, karena dengan mengikuti koridor 

penjadwalan rencana dapat 

direalisasikan dalam bentuk wirausaha 

yang nyata 

Mempunyai target-target sebelum 

melakukan usaha 

Dalam ber-entrepreneur pelaku usaha 

harus memiliki sasaran yang sudah 

ditargetkan, karena tanpa memiliki 

segmentasi yang jelas pegusaha akan 

mengalami kebingungan dalam 

memasarkan produk atau jasa yang 

ditawarkan. 

Sumber: Data Diolah 

 

5.6.5. Implikasi Manajerial Variabel Behavior UMKM 

Sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan, selanjutnya akan dibahas 

mengenai implikasi manajerial pada variabel tersebut. Berikut ini adalah implikasi 
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manajerial untuk variabel Perilaku yang didasarkan pada indikator yang 

digunakan.  

Tabel 5.58 Implikasi Manajerial Variabel Behavior UMKM 

Permasalahan  Usulan  

Siap ketika terdapat kesempatan berusaha 

dalam berwirausaha demi perbaikan 

kinerjanya  

Didalam ber-entrepreneur kesempatan 

selalu datang, namun dibutuhkan kesiapan 

dalam menghadapi kesempatan tersebut, 

karena bila tidak waspada kesempatan 

usaha tersebut justru bisa merugikan 

pelaku usaha 

Berusaha mencoba melakukan pekerjaan 

yang sulit dan penuh tantangan  

Pekerjaan akan terasa sulit apabila tidak 

dipandu oleh ahlinya dalam pengerjaan, 

karena itu kerjakan pekerjaan yang sulit 

sesuai dengan kemampuan dan 

pengetahuan serta carilah bantuan, 

diskusi dan sharing dengan berbagai pihak 

sehingga menghasilkan solusi yang baik 

Bersosialisasi terkait dengan usaha yang 

didirikan 

Sosialisasi dapat berupa diskusi dan 

berbagi pengalaman dalam mendirikan 

usaha, karena dengan bersosialisasi 

produk dari usaha tersebut akan dapat 

diterima dengan mudah di masyarakat 

Berusaha untuk keberhasilan usaha Suatu usaha tidak akan berhasil bila tidak 

ada usaha untuk membuat nya berhasil, 

karena itu bila ingin berhasil 

Memperbanyak hubungan dengan orang 

lain sehingga mendapatkan ilmu 

wirausaha yang dapat diterapkan di 

usahanya 

Percaya diri bahwa suatu saat usaha 

pasti akan berhasil 

Optimis dalam berwirausaha merupakan 

sesuatu yang positif karena dengan 

percaya diri niat ber-entrepreneur dapat 

diwujudkan 

Siap  menanggung resiko, jika usaha 

mengalami kemunduran  

Setiap investasi selalu memiliki resiko, 

pendapat itu menunjukan  ciri seorang 

entrepreneur yaitu mereka yang mau 

keluar dari zona keyamanan untuk 

mengambil resiko dalam berbisnis, namun 

seorang entrepreneur sukses tidak hanya 

berani mengambil resiko tapi juga harus 

bisa mengolah resiko menjadi suatu 

peluang  emas yang menguntungkan 

Memiliki niat untuk mendirikan suatu usaha  Memulai sautu usaha bagi sebagian orang 

yang baru pertama kalli memulainya akan 

terasa sulit, namun ada beberapa hal 
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medasar yang bisa menjadi modal bagi 

kesuksesan. Pertama yang mendasar 

adalah mindset atau pola pikir, kendalikan 

pola pikir dengan memunculkan suatu visi 

megenai masa depan, kedua adalah 

Pengetahuan atau keahlian, keahlian 

dapat membantu orang dalam memulai 

usaha sebab bila memulai usaha 

berdasarkan keahlian akan membawah 

keuntungan yang baik, terakhir adalah 

kerja keras karena napas seorang 

entrepreneur adalah kerja keras  

Berusaha untuk berinovasi demi 

keberhasilan usaha  

Inovasi dibutuhkan oleh seorang 

entrepreneur agar tetap bisa bertahan di 

persaingan karena merupakan kebutuhan 

dalam ber-entrepreneur dan Inovasi 

disesuaikan dengan kebutuhan serta 

keinginan masyarakat yang menjadi target 

pasar 

Dapat mengambil keputusan untuk bertindak 

dan tidak tergantung kepada orang lain 

terkait dengan usaha yang didirikan  

Keberanian megambil keputusan dalam 

berbisnis adalah sesuatu yang penting 

namun jangan sampai terburu nafsu, 

sebab keputusan yang terlalu cepat bisa 

mengakibatkan keputusan tidak tepat, oleh 

karena itu Keputusan yang diambil harus 

merupakan keputusan yang objektif dalam 

arti memiliki recana cadangan untuk 

mengantisipasi bilamana rencana awal 

tidak terlaksanakan. 

Sumber: Data Diolah 

 


