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LAMPIRAN A 

 MAPPING JURNAL 

No. Penulis Judul Tahun Tujuan Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian
1 Gopi 

dan 
Ramayah

Applicability of Theory of 
Planned Behavior in 
Predicting Intention to 
Trade Online 

2007 Mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi niat 
untuk menggunakan internet 
dalam perdagangan saham di 
kalangan investor Malaysia 

Kuantitatif 
(Regresi liniar 

berganda) 
 

 Menunjukkan bahwa sikap, 
norma subjektif dan kontrol 
perilaku yang dirasakan memiliki 
hubungan positif langsung 
terhadap niat perilaku untuk 
menggunakan internet dalam 
perdagangan saham. 

 Menunjukkan sikap menjadi 
faktor yang penting dalam 
mempengaruhi niat berperilaku. 

 
2 Jaafar 

dan 
Rosdi 

Attitude and 
Entrepreneurial Intention 
Among Rural Community: 
The Mediating Role of 
Entrepreneurial 
Opportunity Recognition 

2015 Meneliti sikap, niat 
entrepreneurship antara 
masyarakat pedesaan dengan 
peran mediasi pengakuan 
terhadap peluang 
kewirausahaan, memiliki 
tujuan untuk mengidentifikasi 
ide yang baik dan 
mengubahnya menjadi 
sebuah konsep bisnis agar 
dapat membantu pemerintah 
dalam pengembangan dan 
pelatihan kewirausahaan 
pada masyarakat pedesaan 

Kuantitatif 
(Regresi liniar 

berganda) 

 Menunjukkan bahwa kedua sikap 
yaitu sikap terhadap uang dan 
sikap terhadap start-up 
mempengaruhi niat 
kewirausahaan. 

 Menunjukkan masing-masing 
variabel bebas memiliki 
keterkaitan dengan variabel 
terikatnya. 

 Sikap terhadap uang dan sikap 
terhadap star-up mempengaruhi 
niat seseorang dalam 
berwirausaha. 

3 Handaru 
et al 

Pengaruh Sikap, Norma 
Subjektif, Dan Efikasi Diri 
Terhadap Intensi 
Entrepreneur Mahasiswa 
Magister Management 

2014  Mengetahui gambaran 
sikap (kewirausahaan), 
norma subjektif, efikasi diri 
dan intensi entrepreneur 
pada mahasiswa MM FE 
UNJ.  

Kuantitatif   Menunjukkan bahwa sikap positif 
siswa yang kuat, norma subjektif 
siswa, efikasi diri merupakan 
media siswa dalam 
meningkatkan niat 
kewirausahaan. 
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 Mengetahui pengaruh 
sikap (kewirausahaan) 
yang dikontrol oleh usia 
terhadap intensi 
entrepreneur pada 
mahasiswa MM FE UNJ. 

 Mengetahui pengaruh 
norma subjektif yang 
dikontrol oleh usia 
terhadap intensi 
entrepreneur pada 
mahasiswa MM FE UNJ. 

 Mengetahui pengaruh 
efikasi diri yang dikontrol 
oleh usia terhadap intensi 
entrepreneur pada 
mahasiswa MM FE UNJ. 

 Mengetahui pengaruh 
sikap (kewirausahaan), 
norma subjektif, dan efikasi 
diri yang dikontrol oleh usia 
pada terhadap intensi 
entrepreneur mahasiswa 
MM FE UNJ. 

4 Amin Pengaruh Kepribadian, 
Sikap Dan Persepsi 
Terhadap Perilaku 
Kewirausahaan Pelaku 
Usaha Industri Kecil 
Kerajinan Tangan Dan 
Handycraft Di Kabupaten 
Lamongan 

2015 Menguji pengaruh 
kepribadian, sikap dan 
persepsi terhadap perilaku 
kewirausahaan pelaku usaha 
industri kecil kerajinan tangan 
dan handycraft di Kabupaten 
Lamongan. 

Kuantitatif  

 


