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RINGKASAN 

 

 
Karya ilmiah ini bertujuan adalah mengetahui perilaku 
kewirausahaan para mahasiswa, dan menginvestigasi apakah 
tingkat inovasi (level of innovativeness) memoderasi hubungan 
kepedulian lingkungan dan perilaku wirausaha para mahasiswa. 
Sampel pada penelitian ini ada mahasiswa di Jakarta, Semarang 
dan Malang yang berjumlah 742 responden. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa bahwa mahasiswa di Jakarta, Semarang 
dan Malang memiliki perilaku kewirausahaan yang masih terlalu 
kecil. Mahasiswa di Jakarta, Semarang dan Malang kurang 
peduli terhadap lingkungan. mahasiswa di Jakarta, Semarang 
dan  Malang kurang memiliki tingkat innovasi. Perilaku 
kewirausahaan mahasiswa memiliki hubungan yang tidak 
signifikan terhadap kepedulian terhadap lingkungan dan  level of 
innovasiveness. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
inovasi tidak memoderasi hubungan kepedulian lingkungan 
terhadap perilaku kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peran wirausaha sangat penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara. 

Secara umum, wirausaha sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian 

Indonesia. Pembangunan Indonesia akan lebih mantap bila ditunjang oleh adanya para 

wirausahawan yang ulet dan tangguh, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas 

dalam penyediaan lapangan kerja baru.  

Mahasiswa sebagai agen penggerak perubahan di negeri ini yang akan 

memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang harus berperan aktif untuk 

menjadi pelopor terbentuknya perekonomian nasional yang tangguh. Oleh karena itu, 

sudah saatnya dilakukan perubahan paradigma berpikir di kalangan mahasiswa. Yaitu 

dari pola pikir sempit mencari kerja setelah lulus kuliah menjadi pencipta lapangan 

kerja yang berbasis pada penciptaan usaha kecil dan menengah, sehingga bangsa 

Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk itu dibutuhkan 

pengetahuan, sikap mental positif, dan kemampuan wirausaha yang dirintis sejak dari 

bangku kuliah. Bahkan dalam salah satu pokok pikiran yang muncul pada Indonesian 

Conference on Innovation, Entrepreneurship and Small Business (ICIES) ke-I di 

Bandung pada tanggal 23 Juli 2009, disebutkan kewirausahaan tidak melulu 

menyangkut soal bisnis, tetapi juga pola pikir kreatif dan inovatif serta kemampuan 

memecahkan masalah. 

Mahasiswa (yang diharapkan) sebagai calon entrepreneur perlu memahami dan 

menyadari pentingnya menjaga lingkungan sehingga permasalahan lingkungan yang 

masih ditemui saat ini dapat dicegah sedini mungkin. Perubahan sikap dan perilaku 

manusia yang berpihak kepada lingkungan tidak dapat kita wujudkan dalam waktu yang 

singkat, akan tetapi butuh proses dan kerjasama yang keras dari berbagai pihak.   

Pada proposal ini kami mengangkat isu eco-enterpreneurship pada mahasiswa. 

Eco-enterpreneurship secara sederhana dapat diartikan kewirausahaan yang peduli 

lingkungan. Eco-enterpreneurship dapat dianalisis pada level individu maupun 

korporasi. Pada proposal ini kami menganalis eco-enterpreneurship pada level individu, 

khususnya mahasiswa selaku agen (yang diharapkan sebagai) penggerak 
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kewirausahaan. Eco-enterpreneurship terus menjadi topik yang hangat beberapa tahun 

terakhir ini (lihat Schaltegger 2002; Cohen dan Winn 2007; Dean dan McMullen 2007; 

Schaltegger dan Wagner 2008; Wagner 2009). Bahasan eco-enterpreneurship 

mencakup inovasi, kepedulian lingkungan dan kewirausahaan. Sampai dengan saat ini, 

studi mengenai eco-enterpreneurship kebanyakan terkait dengan studi kasus; sangat 

sedikit berhubungan dengan studi empiris. Pada penelitian ini, kami mencoba untuk 

melakukan studi empiris untuk memperluas literatur-literatur terdahulu mengenai eco-

enterpreneurship. Pada penelitian ini kami mencoba menjembatani kesenjangan antara 

teori dan bukti empiris. Juga, kami mencoba mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

tentang nilai model konseptual eco-entrepreneurship yang mampu merevitalisasi 

kewirausahaan mahasiswa yang berkelanjutan (sustainable entrepreneurship). 

Variabel-variabel kontrol dan moderating digunakan pada model penelitian ini. 

Variabel-variabel kontrol tersebut adalah jender, usia, suku etnis, status perkawinan, 

latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan orang tua yang berwirausaha (self-

employed parents). Sedangkan variabel moderating yang digunakan adalah level of 

innovativeness.  

 

B. Masalah Penelitian 

 Masalah penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan antara environmental concerns dan perilaku 

kewirausahaan mahasiswa ? 

2. Apakah level of innovativeness memoderasi hubungan environmental concerns 

dan perilaku mahasiswa? 
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BAB II. STUDI PUSTAKA DAN ROADMAP 

 

A. Kewirausahaan 

Kewirausahaan pertama kali muncul pada abad 18 diawali dengan penemuan-

penemuan baru seperti mesin uap, mesin pemintal, dll. Tujuan utama mereka adalah 

pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan kreativitas. Keuntungan dan 

kekayaan bukan tujuan utama. Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) 

adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 

berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bermental mandiri dan 

berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi 

tidak pasti (Kasmir 2007). 

Ciri-ciri wirausaha yang berhasil (Kasmir 2007) adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak ke mana 

langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus 

dilakukan oleh pengusaha tersebut. 

2. Inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha 

tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan 

mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. 

3. Berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang 

lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang 

diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Setiap waktu 

segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik 

dibanding sebelumnya. 

4. Berani mengambil risiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang 

pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu.   

5. Kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada 

peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk 

mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. 

Ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja kerjas merealisasikannya. 

Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. 
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6. Bertanggungjawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang 

maupun yang akan datang. Tanggungjawab seorang pengusaha tidak hanya pada 

segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. 

7. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan 

harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan 

kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. 

8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik 

yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. 

Hubungan baik yang perlu dijalankan, antara lain kepada: para pelanggan, 

pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. 

 

B. Bisnis yang Peduli Lingkungan 

Aburdene (2005) memprediksi terdapat beberapa fenomena yang akan menjadi 

megatrend, diantaranya bangkitnya kesadaran sosial kaum kapitalis, dan ledakan 

investasi pada bisnis yang bertanggung jawab pada lingkungan. Akhir-akhir ini, terdapat 

kecenderungan kesadaran lingkungan di kalangan negara-negara maju. Boleh jadi, 

karena mereka telah mulai merasakan dampak kerusakan lingkungan, atau telah 

bangkitnya kesadaran secara sejati, atau kombinasi keduanya, atau justru hanya sekedar 

kedok baru kapitalisme untuk semakin mencengkram dunia (Wahyono, 2009). 

Di negara-negara berkembang, semangat dan aksi pebisnis terhadap kepedulian 

lingkungan tampaknya masih jauh dari maksimal. Kita tentu masih ingat pemberitaan 

media beberapa tahun lalu di mana sejumlah pengusaha Indonesia menolak untuk 

melaksanakan program kewajiban sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility 

(CSR). Alasan mereka adalah program tersebut dipandang sebagai high cost activity dan 

kontra efisiensi.  

Dikarenakan pebisnis merupakan bagian integral dari lingkungan, dan bisnis 

sangat tergantung pada konsumen/klien yang notabene tengah mulai memiliki 

kesadaran lingkungan hidup, maka ia harus mulai menganut falsafah sustainable 

development yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan fungsi integral dari 

kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan (Seelos and Mair 2004). 
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Banyak bukti menunjukkan sejumlah perusahaan yang peduli terhadap 

lingkungan ternyata lebih dapat berkembang. Jhonson & Jhonson membuktikan 

kekuatan Credo Peduli Lingkungan sebagai salah satu kekuatan perusahaan dalam 

persaingan busines yang sangat ketat. Kepedulian lingkungan juga telah membawa The 

BodyShop berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Kepedulian lingkungan juga 

tidak membuat bangkrut perusahaan pembuat processor Intel setelah Gordoon Moore, 

bos Intel menggelontorkan jutaan dolar untuk program peduli lingkungan. 

Meski tidak sefantastis dua contoh di atas, kesadaran lingkungan hidup yang 

dimiliki konsumen di Indonesia dapat dikatakan mulai tumbuh. Salah satu indikatornya 

adalah terus meningkatnya permintaan produk-produk organik yang secara tidak 

langsung juga berpengaruh pada perkembangan industri pupuk dan sarana pertanian 

lainnya yang ramah lingkungan. 

 

C. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 

Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation 

Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment 

Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980. Pada 1982, 

UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan 

dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan alas penanganan 

lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi 

Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission on Environment and 

Development – WCED) PBB memilih PM Norwegia Harlem Brundtland dan mantan 

Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua 

WCED. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dipopulerkan 

melalui laporan WCED berjudul “Our Common Future” (Hari Depan Kita Bersama) 

yang diterbitkan pada 1987. Laporan itu mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan 

sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi 

kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam 

konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, 

khususnya kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. 
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Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi 

sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari 

depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan 

keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. 

Ada empat syarat yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan 

berkelanjutan : 

1. Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara 

ekologis, benar. 

2. Pemanfaatan sumberdaya terbarukan (renewable resources) tidak boleh 

melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumberdaya tak-

terbarukan (non-renewable resources). 

3. Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi 

kapasitas asimilasi pencemaran.  

4. Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung 

lingkungan (carrying capacity) 

 

D. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Beberapa definisi telah muncul tentang eco-enterpreneurship. Beberapa penulis 

mengajukan tipologi mengenai eco-entrepreneurship. Sebagai contoh, Isaak (1999) 

membedakan perusahaan incumbent yang menjadi besar perhatiannya terhadap 

lingkungan dengan perusahaan baru yang sejak awal menghasilkan produk yang ramah 

lingkungan dan menggunakan proses yang ramah lingkungan. Demikian pula, 

Schaltegger dan Petersen (2001) dan Schaltegger (2002) membedakan eco-

entrepreneurship dari bentuk-bentuk lain kegiatan manajemen lingkungan perusahaan 

dan meringkas hal tersebut dengan matriks positioning. Upaya baru-baru ini 

mengkaitkan eco-entrepreneurship dengan ketidaksempurnaan pasar dan memberikan 

kategorisasi yang lebih sistematik dari peluang-peluang wirausaha yang secara 

bersamaan berkontribusi pada perbaikan lingkungan, yang pada intinya mengatakan 

bahwa kegagalan pasar spesifik adalah akar penyebab yang mendasari munculnya 

kegiatan-kegiatan kewirausahaan berwawasan lingkungan (Cohen dan Winn 2007; 

Dean dan McMullen 2007; Cohen et al 2008). 
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Menurut Keogh and Polonsky (1998) hal mendasar yang membedakan antara 

traditional entrepreneurs dan eco-entrepreneurs adalah pada visi yang dimiliki, yaitu 

elemen fundamental dalam perilaku kewirausahaan. Visi inilah yang memberikan daya 

positif pada setiap orang yang bekerja di dalamnya dan membangkitkan komitmen 

penuh. Cara eco-entrepreneur melihat dan menilai sumber daya potensial dan 

kesempatan bisnis yang tersedia adalah melalui lensa komitmennya terhadap 

lingkungan. Bahkan banyak peneliti (Schaltegger dan Petersen 2000; Petersen dan 

Schaltegger 2002a; Petersen dan Schaltegger 2002b; Volery 2002; Azzone dan Noci 

1998; Isaak dan Keck 1997; Isaak 1999, Lober 1998, Pastakia 1998, Farrow et al. 2000, 

Larson 2000, Welsh 1998) menemukan eco-entrepreneurship sebagai permasalahan 

penting dalam strategi, yaitu aktivitas eco-entrepreneurship menyediakan sebuah 

keunggulan kompetitif. Perkembangan pendekatan konseptual eco-entrepreneurship ini 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 2.1: Existing Conseptual Approaches of Eco-Entrepreneurship 

 
Sumber: Gerlach (2008)  
 

Hal penting dalam semua klasifikasi ini dan lainnya (Linnanen 2002; Walley 

dan Taylor 2002) adalah bagaimanapun ketiadaan dimensi keinovasian (misalnya 

radikal versus inkremental, atau asli versus  imitasi) yang tampaknya menjadi salah satu 

relevansi yang dipertimbangkan untuk pendapatan kewirausahaan dan realisasi peluang. 

Sementara dari tinjauan terhadap yang masih ada menjadi jelas bahwa bidang eco-

entrepreneurship dari waktu ke waktu terus berkembang secara kuantitatif, bahwa 

tulisan-tulisan yang berkaitan dengan itu telah diterbitkan lebih sering di jurnal bisnis 
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dan bahwa bidang tersebut secara keseluruhan menjadi lebih menyesuaikan secara 

kualitatif, itu  masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan literatur yang luas tentang 

kewirausahaan konvensional. Secara khusus, literatur teoritis, konseptual dan empiris 

muncul membahas faktor-faktor yang menentukan perilaku kewirausahaan pada tingkat 

individu (seperti sikap atau pendidikan) dan pada tingkat perusahaan (seperti kondisi 

industri atau ukuran perusahaan). Pada proposal ini, kami mencoba melakukan 

penelitian eco-entrepreneurship secara kuantitatif pada level individu.   

Ketika muncul dari tinjauan kepustakaan yang mengatakan bahwa eco-

entrepreneurship akan berkembang di masa depan karena peluang kewirausahaan 

timbul disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, individu akan mengejar peluang 

tersebut dengan harapan menghasilkan pendapatan dari kewirausahaan. Namun, literatur 

juga menunjukkan pada kita untuk berasumsi bahwa individu-individu yang berpikiran 

kewirausahaan akan mengejar peluang-peluang tersebut di mana mereka mengharapkan 

pendapatan yang tinggi untuk dapat dihasilkan. Pertanyaan yang segera muncul, apakah 

peluang kewirausahaan yang didasarkan pada ketidaksempurnaan pasar identik dengan 

peluang kewirausahaan yang menjanjikan penghasilan kewirausahaan yang tinggi. 

Orang bisa berpendapat bahwa banyaknya ketidaksempurnaan pasar yang timbul 

berkenaan dengan lingkungan, berdasarkan preferensi-preferensi yang terungkap 

jawabannya adalah tidak. Lebih khusus lagi, hal ini juga didokumentasikan dengan baik 

berkaitan dengan bidang lingkungan yang ditetapkan. Misalnya, kasus efisiensi energi 

sudah diteliti dan telah terbukti di tempat penelitian, bagaimana inefisiensi tetap 

bertahan, meskipun penghapusan inefisiensi akan menguntungkan - namun tidak cukup 

menguntungkan untuk dipilih dibandingkan dengan peluang-peluang investasi lain 

dengan returns yang lebih tinggi (Jaffe dan Stavins 1994; Sanstad dan Howarth 1994). 

Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang eco-entrepreneurship: apakah 

ada individu yang inovatif, berjiwa wirausaha dan perhatian pada lingkungan 

(environmental concerns)? Dan apakah menjadi inovatif dan perhatian pada lingkungan 

berhubungan dengan dorongan lebih kuat menjadi berjiwa wirausaha? Jika jawaban dari 

setidaknya satu dari dua pertanyaan ini adalah tidak, maka masa depan eco-

entrepreneurship dapat cacat atau paling tidak untuk saat ini sangat terbatas, dan 

intervensi pemerintah (misalnya dukungan untuk universitas dalam hal model 
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pembelajaran yang mengembangkan keterampilan kewirausahaan untuk mahasiswa-

mahasiswa yang peduli pada lingkungan) dapat dibenarkan untuk menciptakan kondisi 

yang lebih kondusif untuk eco-entrepreneurship.  

Berdasarkan uraian di atas, kami mengajukan hipotesis-hipotesis penelitian 

sebagai berikut:  

H1: Environmental concerns mempunyai hubungan positif dengan perilaku 

kewirausahaan. 

H2: Level of innovativeness memoderasi hubungan positif antara  environmental 

concerns dengan perilaku kewirausahaan. 

 

E. Roadmap 

Berdasarkan penelitian sebelumnya seperti tampak dalam Tabel 1, perlu 

dilakukan terobosan penelitian yang akan mengungkap peran perilaku inovatif individu 

atau organisasi terhadap eco-entrepreneurship yang melihat aspek sosial dan 

lingkungan sebagai tujuan utama kegiatan bisnis mereka. Terlebih beberapa penelitian 

telah mengungkapkan pula bahwa eco-entrepreneurs merupakan sumber penting 

inovasi, yaitu sebagai aktor yang mengkombinasikan misi sosial dengan ketrampilan 

bisnis, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang masih di bawah kapasitas 

penggunaan, dan menciptakan tata kesejahteraan kehidupan yang baru dan lebih baik 

(Leadbeater 1997, 8; Dees 1998b; Thompson et al. 2000, hal. 328; Bent-Goodley 2002, 

hal. 291). 

 Menurut Frederick (2009), pakar inovasi dan kewirausahaan dari Unitec Institute 

of Technology (Selandia Baru), adalah amat bahaya apabila kewirausahaan hanya 

diarahkan pada kepentingan bisnis dan keuntungan.  Hal inilah yang memicu lahirnya 

paham social-entrepreneur dan eco-entrepreneur. Frederick (2009) juga mengatakan 

bahwa dalam 10 tahun ke depan, ia percaya, eco-entrepreneur akan menjadi tren baru di 

dunia, yaitu kelompok usahawan yang peduli pada lingkungan hidup dan memiliki daya 

inovasi tinggi untuk mengoptimalkan sumber daya dan kesempatan yang ada dalam 

konteks pelestarian lingkungan. Di Inggris, jumlah social-entrepreneur, termasuk di 

dalamnya eco-entrepreneur, mencapai 12 persen, melampaui wirausaha bisnis yang 9 

persen (Frederick 2009). 
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 Perkembangan eco-entrepreneurs terkait erat dengan kebijakan publik 

(pemerintah) dalam mengembangkan dan memberdayakan kewirausahaan, khususnya 

usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam Renstra Kementrian Negara Koperasi dan 

UKM 2004-2009 disebutkan bahwa Indonesia memerlukan tambahan sekitar 20 juta 

unit usaha baru di luar sektor pertanian dalam 15 tahun mendatang dalam rangka 

meningkatkan daya dukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi 

penduduk Indonesia. Hal ini berarti harus menumbuh-kembangkan 1,3 juta unit usaha 

baru di Indonesia setiap tahunnya, padahal infrastruktur untuk mewujudkannya relatif 

sangat terbatas. Pada saat yang sama diperlukan program pengembangan kewirausahaan 

dan SDM UMKM yang bertujuan untuk mengembangkan kewirausahaan UMKM di 

Indonesia dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Hal ini 

didukung oleh kajian yang dilakukan OECD (2004), yang menyebutkan bahwa tiga 

tujuan utama kebijakan pengembangan kewirausahaan adalah: penciptaaan pekerjaan 

baru, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. 

 Terkait program pengembangan kemampuan SDM UKM tersebut jelas 

diperlukan peran serta dunia pendidikan melalui perbaikan metode pembelajaran yang 

jauh melebihi metode tradisional pembelajaran kewirausahaan yang selama ini dikenal. 

Dunia pendidikan bekerja sama dengan pemerintah dan swasta harus mengembangkan 

inisiatif kebijakan yang memastikan pasokan dan kualitas pendidikan kewirausahaan 

(Hoffmann 2007). Peran pendidikan tinggi menjadi penentu penting masa depan dalam 

mengembangkan kinerja berwawasan lingkungan UKM. Dimasukkannya informasi 

lingkungan hidup dalam kurikulum pendidikan kewirausahaan akan membantu 

mengembangkan sensitivitas yang lebih besar akan kesadaran lingkungan di antara  

mahasiswa, dan mendorong mereka untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam 

usaha mereka nantinya (Hoffmann 2007). 

 Sehingga penelitian yang akan kami lakukan ini berusaha menjadi jembatan 

elaborasi yang akan mampu merevitalisasi sustainable entrepreneurship mahasiswa 

dengan membangun model pengembangan pembelajaran dan penguatan kualitas 

wirausaha muda yang berwawasan lingkungan dan berdaya inovasi kompetitif, seperti 

yang dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 2.1: Roadmap Penelitian 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui perilaku kewirausahaan para mahasiswa. 

2. Mengetahui kepedulian lingkungan (environmental concerns) para mahasiswa. 

3. Mengetahui tingkat keinnovasian (level of innovativeness) para mahasiswa.  

4. Menginvestigasi hubungan kepedulian lingkungan dan perilaku wirausaha 

mahasiswa.   

5. Menginvestigasi apakah tingkat inovasi (level of innovativeness) memoderasi 

hubungan kepedulian lingkungan dan perilaku wirausaha para mahasiswa.   

 

B. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Bagi perguruan tinggi; hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam  

merancang model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menghasilkan 

entrepreneurs yang peduli kepada lingkungan. Perguruan tinggi dapat 

merancang kurikulum/metode pengembangan yang dapat membentuk dan 

memperkuat mental, sikap, dan perilaku kewirausahaan mahasiswa yang 

berwawasan lingkungan.  

2. Bagi mahasiswa; menyadari pentingnya kewirausahaan yang peduli terhadap 

lingkungan sehingga setelah mahasiswa lulus dan mendirikan wirausaha 

diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan kewirausahaan yang peduli 

terhadap lingkungan. 

3. Bagi pemerintah (DP2M); hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk 

menghasilkan peraturan maupun kebijakan (development blueprint) yang 

mendorong perguruan tinggi dan mahasiswa untuk menjalankan dan 

menyukseskan program kewirausahaan yang peduli terhadap lingkungan.  

4. Bagi ilmu pengetahuan; hasil penelitian ini menambah body of knowledge dan 

memperkaya literatur mengenai eco-entrepreneurship, khususnya dalam konteks 
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penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia, serta mampu menerbitkan buku 

ajar bertemakan kewirausahaan berorientasi lingkungan. 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel  

 Populasi penelitian ini adalah mahasiswa undergraduate perguruan tinggi swasta 

/ negeri di Jakarta, Semarang dan  Malang. Sampel diambil sebanyak 1000 mahasiswa 

S1 yang kuliahnya tersebar di Jakarta, Semarang dan  Malang.  

  

B. Data  dan Variabel 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data didapatkan 

dari kuisioner yang dibagikan langsung ke mahasiswa. Variabel dependen penelitian ini 

adalah perilaku kewirausahaan. Variabel independen penelitian ini adalah kepedulian 

lingkungan (environmental concerns). Perilaku kewirausahaan dioperasionalisasikan 

dengan pertanyaan yaitu ”Saya mampu memimpin organisasi dengan baik”, ”Saya 

berani mengambil risiko bangkrut ketika mengelola usaha yang saya punya”, ”Saya 

termasuk cermat dalam mengelola keuangan”, ”Saya suka mencoba hal-hal yang baru”. 

Kepedulian lingkungan dioperasionalkan dengan enam pertanyaan yaitu “Perusahaan-

perusahaan Indonesia harus mengambil peran global dalam perlindungan lingkungan”, 

“Perusahaan yang peduli pada lingkungan memiliki keuntungan dalam mendapatkan 

dan mempertahankan karyawan yang berkualitas”, “Performa perusahaan terkait 

lingkungan di kemudian hari akan lebih dipertimbangkan oleh lembaga keuangan”, 

“Tanggung jawab sosial perusahaan harus menjadi bagian dari pondasi sebuah 

perusahaan”, “Saya berpendapat bahwa masalah lingkungan merupakan salah satu 

tantangan terbesar bagi masyarakat kita”, “Saya berpendapat bahwa para entrepreneur 

dan perusahaan harus mengambil alih tanggung jawab sosial yang lebih besar”. 

Hubungan environmental concerns dan perilaku kewirausahaan dimoderasi dengan level 

of innovativeness. Untuk mengoperasionalisasikan level of innovativeness digunakan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: ”Saya mencoba memecahkan masalah yang 

kadang bertentangan dengan kebijakan dosen,” ”Saya bertindak dalam batas kekuasaan 

saya untuk menemukan solusi,” ”Saya menemukan jawaban tanpa melanggar aturan 

yang ditetapkan,” ”Saya selalu belajar dalam kebijakan yang telah ditetapkan untuk 

memecahkan masalah,” ”Saya tidak ragu untuk melanggar aturan yang ditetapkan jika 
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memang diperlukan dalam memecahkan masalah,” ”Saya mencoba kreatif dalam 

memecahkan masalah,” ”Saya menggunakan sudut pandang yang segar dalam 

memecahkan masalah.”  Untuk mendapatkan indeks perilaku kewirausahaan, 

environmental concerns dan level of innovativeness digunakan skala Likert mulai dari 

satu sampai dengan lima. Satu menyatakan sangat tidak setuju dan lima mewakili sangat 

setuju. 

Variabel-variabel kontrol seperti jender, status perkawinan, umur, ras, latar 

belakang pendidikan, pengalaman bekerja, dan self-employed parents dianggap sebagai 

variabel dummy dengan kode 0 dan 1. Untuk jender, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk 

perempuan. Status perkawinan menikah diberi kode 1, sedangkan lainnya adalah 0. 

Umur adalah usia responden saat mengisi kuisioner. Umur dihitung dalam tahun. Ras 

China diberi kode 1, sedangkan lainnya 0. Latar belakang pendidikan ekonomi dan 

bisnis diberi kode 1 dan non-ekonomi dan bisnis dengan kode 0. Pengalaman bekerja 

diberi kode 1 dan belum bekerja dengan kode 0. Orang tua yang sedang berwirausahaan 

diberi kode 1, sedangkan lainnya 0. 

 

C. Metode Analisis 

 Penelitian ini menggunakan OLS regresi berganda untuk menjawab hipotesis 

penelitian. Adapun persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + b1.x1 + b2.x2 + b3.x1.x2 + 




9

4
1

n
nnxb + ε 

dimana; 

Y = perilaku kewirausahaan 

a = intersep 

x1 = environmental concerns 

b1 = koefisien  environmental concerns 

x2 = tingkat inovasi 

b2 = koefisien tingkat inovasi  






9

4
1

n
nnxb = nilai koefisien dan variabel kontrol; jender, status perkawinan, umur,  
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    ras, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan self-employed  

    parents. 

ε = tingkat kesalahan estimasi 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkap data variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas 

instrumen menunjukkan sampai sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang 

dari gambaran tentang variabel yang diteliti. Dalam survey uji validitas dilakukan 

dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan total skor. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah Pearson Product Moment, dimana instrumen dikatakan valid apabila 

nilai koefisien korelasinya (r) > r tabel  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat 

pengukurannya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Sedangkan Gujarati (2003), 

berpendapat bahwa instrumen dikatakan reliabel adalah instrumen yang jika digunakan 

beberapa kali dalam waktu yang berbeda untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan Tehnik 

Alpha Cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki 

koefisien keandalan (alpha) > 0,6. 

 

E. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis 

multivariate (Hair et.al., 2006). Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-

Smirnov (uji K-S), hipotesis nol yang diajukan adalah data tidak berdistribusi normal. 

Sedangkan hipotesis alternatif nya adalah data berdistribusi normal. Dengan demikian 

jika hasil uji K-S menunjukkan angka yang signifikan, berarti data yang diuji adalah 
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berdistruibusi tidak normal. Sebaliknya, jika hasil uji K-S tidak signifikan, berarti data 

berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen. Multikolinieritas 

yaitu adanya hubungan yang kuat antar variabel-variabel independen dalam persamaan 

regresi. Adanya multikolinieritas akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi, sehingga 

mengarahkan kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien 

regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif terhadap perubahan 

data (Gujarati, 2003). Gejala multikolinieritas dideteksi dengan menggunakan Pearson 

Correlation Matrix. Pearson Correlation Matrix digunakan untuk mengetahui nilai 

koefisien korelasi kurang dari 0,90 maka tidak terdapat multikolinieritas yang 

berbahaya dalam model penelitian (Gujarati, 2003).  

3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas yaitu variabel pengganggu (ei) memiliki varian antar 

variabel independen tidak sama. Hal ini melanggar asumsi homokedastisitas yaitu setiap 

variabel penjelas memiliki varian yang sama (konstan). Untuk mendeteksi adanya gejala 

heteroskedastisitas dalam model persamaan regresi digunakan  Glejser test (Gujarati, 

2003). 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada pembahasan ini akan dibahas hasil dari masing-masing wilayah dan 

gabungan dari wilayah Jakarta dan Semarang. 

A. Validitas 

Pada uji validitas ini hanya 18 item pernyataan yang dinyatakan valid atau nilai 

koefisien korelasinya (r) > r tabel. Adapun item pernyataan sebelum dan setelah diuji 

validitas akan disajikan dalam lampiran 

 

B. Reliabilitas 

Tabel 4.1 Hasil Uji Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.704 .633 17 

 
Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan Tehnik Alpha Cronbach, dimana 

suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan (alpha) > 

0,6.  

 

C. Uji Asumsi Klasik 

1 Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi 

normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Wilayah Jakarta 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 285 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,90025433 

Most Extreme Differences Absolute ,066 

Positive ,066 

Negative -,064 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,108 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,172 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 
 

Pada tabel 4.2 hasil uji normalitas wilayah jakarta menunjukkan bahwa 

signifikansi sebesar 0,172, hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 

 
 
 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Wilayah Semarang 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 169 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,64324066 

Most Extreme Differences Absolute ,063 

Positive ,050 

Negative -,063 

Kolmogorov-Smirnov Z ,821 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,510 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Pada tabel 4.3 hasil uji normalitas wilayah semarang  menunjukkan bahwa 

signifikansi sebesar 0,510, hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 

 
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Wilayah Malang 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 288 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,19109517 

Most Extreme Differences Absolute ,051 

Positive ,021 

Negative -,051 

Kolmogorov-Smirnov Z ,860 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,450 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Pada tabel 4.4 hasil uji normalitas wilayah semarang  menunjukkan bahwa 

signifikansi sebesar 0,450, hasil ini lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 742 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 3,04551687 

Most Extreme Differences Absolute ,038 

Positive ,034 

Negative -,038 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,025 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,244 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Pada tabel 4.5 hasil uji normalitas gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

menunjukkan bahwa signifikansi sebesar 0,244, hasil ini lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. 

 
 

2 Uji Multikolinieritas 

Gejala multikolinieritas dideteksi dengan menggunakan Pearson Correlation 

Matrix. Pearson Correlation Matrix digunakan untuk mengetahui nilai koefisien 

korelasi kurang dari 0,90 maka tidak terdapat multikolinieritas yang berbahaya dalam 

model penelitian (Gujarati, 2003).  

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas Wilayah Jakarta 

Correlations 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

variabel 

y 

Pearson 

Correlation 

1 ,267** ,114 -,088 ,034 -,055 ,069 ,056 -,085 -,085 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,055 ,140 ,563 ,355 ,248 ,348 ,154 ,154 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x1 

Pearson 

Correlation 

,267** 1 ,257** ,130* ,085 -,023 ,115 ,162** ,103 ,107 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,029 ,154 ,701 ,053 ,006 ,082 ,071 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

varibel 

x2 

Pearson 

Correlation 

,114 ,257** 1 ,011 ,027 -,023 ,083 ,026 ,056 ,055 

Sig. (2-tailed) ,055 ,000  ,850 ,645 ,703 ,164 ,657 ,344 ,351 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x3 

Pearson 

Correlation 

-,088 ,130* ,011 1 ,226** ,158** ,142* ,050 ,824** ,831** 

Sig. (2-tailed) ,140 ,029 ,850  ,000 ,007 ,016 ,402 ,000 ,000 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x4 

Pearson 

Correlation 

,034 ,085 ,027 ,226** 1 -,258** ,629** ,011 ,186** ,187** 

Sig. (2-tailed) ,563 ,154 ,645 ,000  ,000 ,000 ,850 ,002 ,001 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x5 

Pearson 

Correlation 

-,055 -,023 -,023 ,158** -,258** 1 -,162** -,018 ,301** ,305** 
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Sig. (2-tailed) ,355 ,701 ,703 ,007 ,000  ,006 ,757 ,000 ,000 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x6 

Pearson 

Correlation 

,069 ,115 ,083 ,142* ,629** -,162** 1 ,007 ,117* ,118* 

Sig. (2-tailed) ,248 ,053 ,164 ,016 ,000 ,006  ,905 ,048 ,047 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x7 

Pearson 

Correlation 

,056 ,162** ,026 ,050 ,011 -,018 ,007 1 ,060 ,060 

Sig. (2-tailed) ,348 ,006 ,657 ,402 ,850 ,757 ,805  ,310 ,313 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x8 

Pearson 

Correlation 

-,085 ,103 ,056 ,824** ,186** ,301** ,117* ,060 1 ,992** 

Sig. (2-tailed) ,154 ,082 ,344 ,000 ,002 ,000 ,048 ,310  ,000 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

variabel 

x9 

Pearson 

Correlation 

-,085 ,107 ,055 ,831** ,187** ,305** ,118* ,060 ,892** 1 

Sig. (2-tailed) ,154 ,071 ,351 ,000 ,001 ,000 ,047 ,313 ,000  

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Pada tabel 4.6 diatas  ini hasil uji multikolinieritas wilayah jakarta menunjukkan bahwa hasil 

uji multikolinieritas setiap variabel kurang dari 0.90. Dengan demikian data tersebut terbebas dari 

multikolinieritas 

 
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas Wilayah Semarang 

Correlations 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

variabel 

y 

Pearson 

Correlation 

1 ,226** ,171* ,030 -,004 -,162* ,039 ,039 -,073 -,076 

Sig. (2-tailed)  ,003 ,027 ,696 ,957 ,036 ,613 ,612 ,347 ,327 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x1 

Pearson 

Correlation 

,226** 1 ,049 ,250** ,066 -,022 ,089 -,088 -,263** ,279** 

Sig. (2-tailed) ,003  ,523 ,001 ,392 ,776 ,252 ,258 ,001 ,000 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 
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varibel 

x2 

Pearson 

Correlation 

,171* ,049 1 ,109 ,101 -,110 ,106 -,144 -,024 ,227** 

Sig. (2-tailed) ,027 ,523  ,157 ,189 ,155 ,169 ,062 ,754 ,003 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x3 

Pearson 

Correlation 

,030 ,250** ,109 1 ,153* ,268** ,188* -,272** -,877** ,767** 

Sig. (2-tailed) ,696 ,001 ,157  ,047 ,000 ,014 ,000 ,000 ,000 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x4 

Pearson 

Correlation 

-,004 ,066 ,101 ,153* 1 -,045 ,812** -,563** -,134 ,199** 

Sig. (2-tailed) ,957 ,392 ,189 ,047  ,558 ,000 ,000 ,082 ,009 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x5 

Pearson 

Correlation 

-,162* -,022 -,110 ,268** -,045 1 ,014 -,081 -,376** ,242** 

Sig. (2-tailed) ,036 ,776 ,155 ,000 ,558  ,856 ,297 ,000 ,002 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x6 

Pearson 

Correlation 

,039 ,089 ,106 ,188* ,812** ,014 1 -,694** -,165* ,246** 

Sig. (2-tailed) ,613 ,252 ,169 ,014 ,000 ,856  ,000 ,032 ,001 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x7 

Pearson 

Correlation 

,039 -,088 -,144 -,272** -,563** -,081 -,694** 1 ,238** -,354** 

Sig. (2-tailed) ,612 ,258 ,062 ,000 ,000 ,297 ,000  ,002 ,000 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x8 

Pearson 

Correlation 

-,073 -,263** -,024 -,877** -,134 -,376** -,165* ,238** 1 -,673** 

Sig. (2-tailed) ,347 ,001 ,754 ,000 ,082 ,000 ,032 ,002  ,000 

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

variabel 

x9 

Pearson 

Correlation 

-,076 ,279** ,227** ,767** ,199** ,242** ,246** -,354** -,673** 1 

Sig. (2-tailed) ,327 ,000 ,003 ,000 ,009 ,002 ,001 ,000 ,000  

N 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Pada tabel 4.7 diatas hasil uji multikolinieritas wilayah jakarta menunjukkan 

bahwa hasil uji multikolinieritas setiap variabel kurang dari 0.90. Dengan demikian data 

tersebut terbebas dari multikolinieritas. 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas Wilayah Malang 

Correlations 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

variabel 

y 

Pearson 

Correlatio

n 

1 ,447** ,093 -,067 ,054 -,010 -,040 ,220** ,144* -,072 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,117 ,257 ,360 ,871 ,501 ,000 ,015 ,225 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x1 

Pearson 

Correlatio

n 

,447** 1 ,171** -,197** -,009 -,048 -,019 ,257** ,131* ,007 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,004 ,001 ,881 ,422 ,744 ,000 ,026 ,903 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

varibel 

x2 

Pearson 

Correlatio

n 

,093 ,171** 1 -,170** -,051 -,196** ,036 ,198** ,030 ,024 

Sig. (2-

tailed) 

,117 ,004  ,004 ,390 ,001 ,546 ,001 ,613 ,689 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x3 

Pearson 

Correlatio

n 

-,067 -,197** -,170** 1 -,055 ,093 -,097 -,259** -,019 -,010 

Sig. (2-

tailed) 

,257 ,001 ,004  ,353 ,114 ,099 ,000 ,742 ,863 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x4 

Pearson 

Correlatio

n 

,054 -,009 -,051 -,055 1 ,384** -,016 ,062 ,103 ,009 

Sig. (2-

tailed) 

,360 ,881 ,390 ,353  ,000 ,790 ,291 ,081 ,882 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 
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variabel 

x5 

Pearson 

Correlatio

n 

-,010 -,048 -,196** ,093 ,384** 1 ,052 -,110 ,149* -,026 

Sig. (2-

tailed) 

,871 ,422 ,001 ,114 ,000  ,377 ,062 ,012 ,660 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x6 

Pearson 

Correlatio

n 

-,040 -,019 ,036 -,097 -,016 ,052 1 -,099 -,070 -,029 

Sig. (2-

tailed) 

,501 ,744 ,546 ,099 ,790 ,377  ,095 ,233 ,623 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x7 

Pearson 

Correlatio

n 

,220** ,257** ,198** -,259** ,062 -,110 -,099 1 ,011 ,077 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,000 ,001 ,000 ,291 ,062 ,095  ,851 ,190 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x8 

Pearson 

Correlatio

n 

,144* ,131* ,030 -,019 ,103 ,149* -,070 ,011 1 ,056 

Sig. (2-

tailed) 

,015 ,026 ,613 ,742 ,081 ,012 ,233 ,851  ,346 

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

variabel 

x9 

Pearson 

Correlatio

n 

-,072 ,007 ,024 -,010 ,009 -,026 -,029 ,077 ,056 1 

Sig. (2-

tailed) 

,225 ,903 ,689 ,863 ,882 ,660 ,623 ,190 ,346  

N 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Pada tabel 4.8 diatas hasil uji multikolinieritas wilayah jakarta menunjukkan 

bahwa hasil uji multikolinieritas setiap variabel kurang dari 0.90. Dengan demikian data 

tersebut terbebas dari multikolinieritas. 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas Gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

Correlations 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 

variabel 

y 

Pearson 

Correlati

on 

1 ,334** ,119** -,033 ,030 -,076* ,037 ,152** ,032 -,073* 

Sig. (2-

tailed) 
 ,000 ,001 ,376 ,408 ,039 ,311 ,000 ,379 ,046 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x1 

Pearson 

Correlati

on 

,334** 1 ,178** ,022 ,035 -,025 ,076* ,126** ,036 ,102** 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,557 ,345 ,495 ,039 ,001 ,328 ,005 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

varibel 

x2 

Pearson 

Correlati

on 

,119** ,178** 1 -,043 -,011 -,072 ,054 ,094* ,033 ,083* 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,000  ,247 ,763 ,051 ,143 ,010 ,370 ,023 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x3 

Pearson 

Correlati

on 

-,033 ,022 -,043 1 ,055 ,005 ,068 -,230** ,073* ,471** 

Sig. (2-

tailed) 

,376 ,557 ,247  ,133 ,885 ,066 ,000 ,048 ,000 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x4 

Pearson 

Correlati

on 

,030 ,035 -,011 ,055 1 ,120** ,445** ,036 ,117** ,083* 

Sig. (2-

tailed) 

,408 ,345 ,763 ,133  ,001 ,000 ,329 ,001 ,023 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x5 

Pearson 

Correlati

on 

-,076* -,025 -,072 ,005 ,120** 1 -,037 ,035 ,077* ,084* 

Sig. (2-

tailed) 

,039 ,495 ,051 ,885 ,001  ,319 ,338 ,035 ,022 



27 
 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x6 

Pearson 

Correlati

on 

,037 ,076* ,054 ,068 ,445** -,037 1 ,016 ,074* ,070 

Sig. (2-

tailed) 

,311 ,039 ,143 ,066 ,000 ,319  ,664 ,043 ,058 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x7 

Pearson 

Correlati

on 

,152** ,126** ,094* -,230** ,036 ,035 ,016 1 ,082* -,041 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,001 ,010 ,000 ,329 ,338 ,664  ,025 ,269 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x8 

Pearson 

Correlati

on 

,032 ,036 ,033 ,073* ,117** ,077* ,074* ,082* 1 ,236** 

Sig. (2-

tailed) 

,379 ,328 ,370 ,048 ,001 ,035 ,043 ,025  ,000 

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

variabel 

x9 

Pearson 

Correlati

on 

-,073* ,102** ,083* ,471** ,083* ,084* ,070 -,041 ,236** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,046 ,005 ,023 ,000 ,023 ,022 ,058 ,269 ,000  

N 742 742 742 742 742 742 742 742 742 742 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas setiap variabel 

kurang dari 0.90. Dengan demikian data tersebut terbebas dari multikolinieritas. 

 

 

3 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model persamaan 

regresi digunakan  Glejser test (Gujarati, 2003). 
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Tabel 4.10  Hasil Uji Heteroskedastisitas Wilayah Jakarta 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,818 2,789  1,728 ,585 

variabel x1 -,046 ,046 -,063 -,995 ,321 

varibel x2 -,073 ,054 -,083 -1,347 ,179 

variabel x3 ,489 ,504 ,106 ,971 ,333 

variabel x4 -1,295 1,236 -,084 -1,048 ,296 

variabel x5 -,076 ,097 -,052 -,783 ,434 

variabel x6 -,129 1,856 -,005 -,069 ,945 

variabel x7 1,198 1,457 ,049 ,822 ,412 

variabel x8 -2,258 2,029 -,529 -1,113 ,267 

variabel x9 1,718 2,078 ,401 ,827 ,409 

a. Dependent Variable: abs 

 
Pada tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa  tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau data homogen. Signifikansi tiap variabel lebih besar dari 0.05. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Wilayah Semarang 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,733 3,187  ,230 ,818 

variabel x1 -,014 ,057 -,020 -,243 ,809 

varibel x2 -,039 ,051 -,061 -,753 ,452 

variabel x3 -,714 ,603 -,221 -1,184 ,238 

variabel x4 1,555 1,404 ,147 1,108 ,270 

variabel x5 ,111 ,121 ,079 ,917 ,360 

variabel x6 ,554 1,318 ,063 ,420 ,675 

variabel x7 ,225 ,697 ,036 ,323 ,747 

variabel x8 -,037 ,557 -,011 -,066 ,948 

variabel x9 ,719 ,425 ,216 1,690 ,293 

a. Dependent Variable: abs 
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Pada tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa  tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau data homogen. Signifikansi tiap variabel lebih besar dari 0.05. 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas Wilayah Malang 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,619 1,809  1,447 ,149 

variabel x1 ,021 ,046 ,029 ,463 ,644 

varibel x2 -,088 ,051 -,106 -1,728 ,385 

variabel x3 ,147 ,245 ,037 ,598 ,550 

variabel x4 -,061 ,948 -,004 -,065 ,949 

variabel x5 ,060 ,062 ,064 ,978 ,329 

variabel x6 -,184 ,985 -,011 -,186 ,852 

variabel x7 -,440 ,320 -,087 -1,375 ,170 

variabel x8 -,606 ,265 -,137 -2,286 ,423 

variabel x9 ,405 ,236 ,101 1,718 ,387 

a. Dependent Variable: ABS 

 
Pada tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa  tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau data homogen. Signifikansi tiap variabel lebih besar dari 0.05. 

 
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas Gabungan (Jakarta,Semarang dan 

Malang) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,000 1,086  3,684 ,124 

variabel x1 -,028 ,028 -,037 -,993 ,321 

varibel x2 -,052 ,031 -,063 -1,689 ,292 

variabel x3 ,078 ,174 ,019 ,451 ,652 

variabel x4 ,306 ,704 ,018 ,435 ,664 

variabel x5 ,014 ,037 ,014 ,368 ,713 
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variabel x6 -1,664 1,556 -,044 -1,069 ,285 

variabel x7 -,503 ,267 -,072 -1,889 ,459 

variabel x8 -,375 ,158 -,090 -2,369 ,318 

variabel x9 ,177 ,176 ,043 1,005 ,315 

a. Dependent Variable: ABS 
 

Pada tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa  tidak 

terjadi heteroskedastisitas atau data homogen. Signifikansi tiap variabel lebih besar 

dari 0.05. 

 
D. Uji Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi Berganda Wilayah Jakarta 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 26,022 9,378  2,775 ,006 

variabel x1 ,147 ,398 ,133 ,370 ,711 

varibel x2 -,137 ,532 -,104 -,256 ,798 

x1x2 ,009 ,025 ,223 ,370 ,711 

variabel x3 -,691 ,737 -,100 -,938 ,349 

variabel x4 ,213 1,805 ,009 ,118 ,906 

variabel x5 -,026 ,142 -,012 -,181 ,856 

variabel x6 1,567 2,727 ,043 ,574 ,566 

variabel x7 ,695 2,127 ,019 ,327 ,744 

variabel x8 ,098 2,962 ,015 ,033 ,974 

variabel x9 -,335 3,033 -,052 -,110 ,912 

a. Dependent Variable: variabel y 

 
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Berganda Wilayah Semarang 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23,399 13,358  1,752 ,082 
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variabel x1 ,572 ,570 ,456 1,003 ,317 

varibel x2 ,624 ,736 ,552 ,847 ,398 

x1x2 -,018 ,034 -,417 -,516 ,606 

variabel x3 -,126 1,013 -,022 -,124 ,901 

variabel x4 -2,614 2,357 -,138 -1,109 ,269 

variabel x5 -,419 ,204 -,166 -2,052 ,042 

variabel x6 3,319 2,211 ,213 1,501 ,135 

variabel x7 1,085 1,169 ,097 ,928 ,355 

variabel x8 -1,909 ,934 -,327 -2,043 ,043 

variabel x9 -2,023 ,713 -,340 -2,835 ,005 

a. Dependent Variable: variabel y 
 

Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi Berganda Malang 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 35,311 10,985  3,214 ,001 

variabel x1 -,277 ,492 -,198 -,562 ,574 

varibel x2 -1,116 ,646 -,719 -1,728 ,085 

X1X2 ,053 ,030 1,024 1,757 ,080 

variabel x3 ,441 ,415 ,060 1,064 ,288 

variabel x4 1,883 1,621 ,068 1,161 ,247 

variabel x5 -,051 ,105 -,029 -,486 ,628 

variabel x6 -,110 1,662 -,004 -,066 ,947 

variabel x7 1,313 ,543 ,139 2,417 ,016 

variabel x8 ,790 ,447 ,095 1,769 ,078 

variabel x9 -,646 ,397 -,086 -1,625 ,105 

a. Dependent Variable: variabel y 
 

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Berganda Gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 27,216 6,156  4,421 ,000 

variabel x1 ,129 ,277 ,102 ,467 ,640 

varibel x2 -,282 ,365 -,205 -,773 ,440 

X1X2 ,017 ,017 ,373 1,011 ,313 

variabel x3 ,332 ,273 ,049 1,216 ,224 

variabel x4 ,943 1,112 ,033 ,848 ,397 

variabel x5 -,112 ,059 -,067 -1,905 ,057 

variabel x6 -,546 2,463 -,009 -,222 ,825 

variabel x7 1,315 ,420 ,112 3,131 ,002 

variabel x8 ,291 ,249 ,041 1,166 ,244 

variabel x9 -,929 ,277 -,135 -3,351 ,001 

a. Dependent Variable: variabel y 
 

Persamaan Regresi: 

1.Wilayah Jakarta 

Y = 23,399 + 0,572X1 + 0,624X2 -0,018X1X2 -0,126X3 -2,614X4 -0,419X5 +3,319X6 

+1,085X7 -1,909X8 -2,023X9 

 

2.Wilayah Semarang 

Y = 26,022 +0,147X1-0,137X2 +0,09X1X2 -0,691X3 +0,213X4 -0,026X5 +1,567X6 

+0,695X7 +0,098X8 -0,335X9 

3.Wilayah Malang 

Y = 35,311 -0,277X1 -1,116X2 +0,053X1X2 +0,441X3 +1,883X4 -0,051X5 -0,110X6 

+1,313X7 +0,790X8 -0,646X9 

4.Gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

Y = 27,216 +0,129X1 -0,282X2 +0,017X1X2 +0,332X3 +0,943X4 -0,112X5 -0,546X6 

+0,315X7 +0,291X8 -0929X9  

 

1. Uji t 

2. Uji t wilayah Jakarta 

Pada variabel X1(Kepedulian lingkungan) memiliki signifikansi sebesar 0,711, 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X1(kepedulian lingkungan) tidak 
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signifikan. Ini berarti bahwa kepedulian lingkungan  memiliki arah  hubungan positif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Dimana apabila kepedulian 

lingkungan mahasiswa tinggi maka perilaku kewirausahaan juga akan tinggi namun 

hubungan tersebut tidak signifikan. 

Variabel X2( level of innovayiveness) memiliki signifikansi sebesar 0,798, hasil 

ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X2(level of innovayiveness)  tidak signifikan. 

Ini berarti bahwa level of innovayiveness  memiliki arah hubungan yang negatif  namun 

tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel ( X1 X2) memiliki signifikansi sebesar 0,711, hasil ini lebih besar dari 

0,05, maka variabel moderat tersebut tidak signifikan. Ini berarti variabel X1X2 

memiliki arah hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap perilaku 

kewirausahaan. 

Variabel X3( varibel kontrol jenis kelamin ) memiliki signifikansi sebesar 0,349, 

hasil ini lebih esar dari 0,05, maka variabel X3(varibel kontrol jenis kelamin) tidak 

signifikan.Ini berarti bahwa variabel kontrol memiliki arah hubungan yang negatif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X4( varibel kontrol perkawinan ) memiliki signifikansi sebesar 0,906, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X4(varibel kontrol perkawinan) tidak  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pernikawinan memiliki arah  hubungan 

yang  positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X5(variabel kontrol Usia) memiliki signifikansi sebesar 0,856, hasil ini 

lebih besar dari 0,05, maka variabel X5(variabel kontrol Usia) tidak signifikan. Ini 

berarti bahwa variabel kontrol usia memiliki arah hubungan yang negatif dan tidak 

signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X6 ( variabel kontrol Ras/Suku)  memiliki signifikansi sebesar 0,566 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X6(variabel kontrol Ras/Suku) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol Ras/suku memiliki arah hubungan yang 

positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X7 (variabel kontrol pendidikan) memiliki signifikansi sebesar 0,744 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X7 (variabel kontrol pendidikan)  tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pendidikan memiliki arah hubungan yang 
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positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. walaupun pendidikan 

responden sebagian besar berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis, yang mana mereka 

kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang kewirausaahaan yang  

mempengaruhi perilaku mereka dalam berwirausaha.  

Variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) signifikansi sebesar 0,974 hasil 

ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pengalaman kerja memiliki hubungan 

positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X9 (variabel kontrol Pekerjaan Orangtua)  memiliki signifikansi sebesar 

0,912 hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X9 (variabel kontrol pekerjaan 

orangtua) tidak signifikan. Ini berarti variabel kontrol pekerjaan orangtua memiliki arah 

hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap periraku kewirausahaan.  

 

3. Uji t wilayah Semarang 

Pada variabel X1(Kepedulian lingkungan) memiliki signifikansi sebesar 0,317, 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X1(kepedulian lingkungan) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa kepedulian lingkungan  memiliki arah hubungan positif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Dimana apabila kepedulian 

lingkungan mahasiswa tinggi maka perilaku kewirausahaan juga akan tinggi namun 

hubungan tersebut tidak signifikan. 

Variabel X2( level of innovayiveness) memiliki signifikansi sebesar 0,398, hasil 

ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X2(level of innovayiveness)  tidak signifikan. 

Ini berarti bahwa level of innovayiveness  memiliki arah hubungan yang positif namun 

tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel ( X1 X2) memiliki signifikansi sebesar 0,606, hasil ini lebih besar dari 

0,05, maka variabel iterasi tersebut tidak signifikan. Ini berarti variabel X1X2 memiliki 

arah hubungan yang negatif  dan  tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X3( varibel kontrol jenis kelamin ) memiliki signifikansi sebesar 0,901, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X3(varibel kontrol jenis kelamin) tidak 

signifikan.Ini berarti bahwa variabel kontrol memiliki arah hubungan yang negatif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 
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Variabel X4( varibel kontrol perkawinan ) memiliki signifikansi sebesar 0,269, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X4(varibel kontrol perkawinan) tidak  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pernikawinan memiliki arah hubungan 

yang  negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X5(variabel kontrol Usia) memiliki signifikansi sebesar 0,042, hasil ini 

lebih kecil dari 0,05, maka variabel X5(variabel kontrol Usia) signifikan. Ini berarti 

bahwa variabel kontrol usia memiliki arah  hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap perilaku kewirausahaan. Ini dapat dikarenakan responden yang merupakan 

mahasiswa dan memiliki usia yang rata-rata masih muda yang akan mempengaruhi 

perilaku kewirausahaan mereka. 

Variabel X6 ( variabel kontrol Ras/Suku)  memiliki signifikansi sebesar 0,135 

hasil ini lebih kecil dari 0,05, maka variabel X6(variabel kontrol Ras/Suku) signifikan. 

Ini berarti bahwa variabel kontrol Ras/suku memiliki arah  hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X7 (variabel kontrol pendidikan) memiliki signifikansi sebesar 0,355 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X7 (variabel kontrol pendidikan)  tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pendidikan memiliki arah hubungan yang 

positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. walaupun pendidikan 

responden sebagian besar berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis, yang mana mereka 

kurang mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang kewirausaahaan yang  

mempengaruhi perilaku mereka dalam berwirausaha.  

Variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) signifikansi sebesar 0,043 hasil 

ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pengalaman kerja memiliki arah hubungan 

negatif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X9 (variabel kontrol Pekerjaan Orangtua)  memiliki signifikansi sebesar 

0,005 hasil ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel X9 (variabel kontrol pekerjaan 

orangtua) tidak signifikan. Ini berarti variabel kontrol pekerjaan orangtua memiliki arah 

hubungan negatif dan signifikan terhadap periraku kewirausahaan.  
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4. Uji t wilayah Malang 

Pada variabel X1(Kepedulian lingkungan) memiliki signifikansi sebesar 0,574, 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X1(kepedulian lingkungan) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa kepedulian lingkungan  memiliki arah hubungan negatif 

dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Dimana kepedulian lingkungan 

mahasiswa tinggi tetapi  perilaku kewirausahaan rendah namun hubungan tersebut tidak 

signifikan. 

Variabel X2( level of innovayiveness) memiliki signifikansi sebesar 0,085, hasil 

ini lebih kecil dari 0,10, maka variabel X2(level of innovayiveness) signifikan. Ini 

berarti bahwa level of innovayiveness  memiliki arah hubungan yang negative  dan 

signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel ( X1 X2) memiliki signifikansi sebesar 0,080, hasil ini lebih kecil dari 

0,10, maka variabel iterasi tersebut signifikan. Ini berarti variabel X1X2 memiliki arah 

hubungan yang positif  dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X3( varibel kontrol jenis kelamin ) memiliki signifikansi sebesar 0,288, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X3(varibel kontrol jenis kelamin) tidak 

signifikan.Ini berarti bahwa variabel kontrol memiliki arah hubungan yang positif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X4( varibel kontrol perkawinan ) memiliki signifikansi sebesar 0,247, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X4(varibel kontrol perkawinan) tidak  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pernikawinan memiliki arah hubungan 

yang  positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X5(variabel kontrol Usia) memiliki signifikansi sebesar 0,628, hasil ini 

lebih kecil dari 0,05, maka variabel X5(variabel kontrol Usia) signifikan. Ini berarti 

bahwa variabel kontrol usia memiliki arah  hubungan yang negatif dan signifikan 

terhadap perilaku kewirausahaan. Ini dapat dikarenakan responden yang merupakan 

mahasiswa dan memiliki usia yang rata-rata masih muda yang akan mempengaruhi 

perilaku kewirausahaan mereka. 

Variabel X6 ( variabel kontrol Ras/Suku)  memiliki signifikansi sebesar 0,947 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X6(variabel kontrol Ras/Suku) tidak 
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signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol Ras/suku memiliki arah  hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X7 (variabel kontrol pendidikan) memiliki signifikansi sebesar 0,016 

hasil ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel X7 (variabel kontrol pendidikan)  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pendidikan memiliki arah hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. walaupun pendidikan  

responden sebagian besar berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis, yang mana mereka 

telah mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang kewirausaahaan yang  mempengaruhi 

perilaku mereka dalam berwirausaha.  

Variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) signifikansi sebesar 0,078 hasil 

ini lebih kecil dari 0,10 maka variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pengalaman kerja memiliki arah hubungan 

positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X9 (variabel kontrol Pekerjaan Orangtua)  memiliki signifikansi sebesar 

0,105 hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X9 (variabel kontrol pekerjaan 

orangtua) tidak signifikan. Ini berarti variabel kontrol pekerjaan orangtua memiliki arah 

hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap periraku kewirausahaan.  

 

5. Uji t Gabungan (Jakarta dan Semarang) 

Pada variabel X1(Kepedulian lingkungan) memiliki signifikansi sebesar 0,640, 

hasil ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X1(kepedulian lingkungan) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa kepedulian lingkungan memiliki arah hubungan positif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Dimana apabila kepedulian 

lingkungan mahasiswa tinggi maka perilaku kewirausahaan juga akan tinggi namun 

hubungan tersebut tidak signifikan. 

Variabel X2( level of innovayiveness) memiliki signifikansi sebesar 0,440, hasil ini 

lebih besar dari 0,05, maka variabel X2(level of innovayiveness)  tidak signifikan. Ini 

berarti bahwa level of innovayiveness  memiliki arah hubungan yang negatif namun 

tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 
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Variabel ( X1 X2) memiliki signifikansi sebesar 0,313, hasil ini lebih besar dari 

0,05, maka variabel tersebut tidak signifikan. Ini berarti variabel X1X2 memiliki arah 

hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X3( varibel kontrol jenis kelamin ) memiliki signifikansi sebesar 0,224, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X3(varibel kontrol jenis kelamin) tidak 

signifikan.Ini berarti bahwa variabel kontrol memiliki arah hubungan yang positif 

namun tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 

Variabel X4( varibel kontrol perkawinan ) memiliki signifikansi sebesar 0,397, 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X4(varibel kontrol perkawinan) tidak  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pernikawinan memiliki arah hubungan 

yang  positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X5(variabel kontrol Usia) memiliki signifikansi sebesar 0,057, hasil ini 

lebih kecil dari 0,10, maka variabel X5(variabel kontrol Usia) signifikan. Ini berarti 

bahwa variabel kontrol usia memiliki arah hubungan yang negatif dan signifikan 

terhadap perilaku kewirausahaan.  

 

Variabel X6 ( variabel kontrol Ras/Suku)  memiliki signifikansi sebesar 0,825 

hasil ini lebih besar dari 0,05, maka variabel X6(variabel kontrol Ras/Suku) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol Ras/suku memiliki arah hubungan yang 

negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan.  

Variabel X7 (variabel kontrol pendidikan) memiliki signifikansi sebesar 0,002 

hasil ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel X7 (variabel kontrol pendidikan)  

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pendidikan memiliki arah  hubungan yang 

positif dan signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. Ini berarti pendidikan responden 

sebagian besar berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis, yang mana mereka 

mendapatkan pengetahuan dan ilmu tentang kewirausaahaan yang  mempengaruhi 

perilaku mereka dalam berwirausaha.  

Variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) signifikansi sebesar 0,244 hasil 

ini lebih besar dari 0,05 maka variabel X8 (variabel kontrol pengalaman kerja) tidak 

signifikan. Ini berarti bahwa variabel kontrol pengalaman kerja memiliki arah  

hubungan positif dan tidak signifikan terhadap perilaku kewirausahaan. 
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Variabel X9 (variabel kontrol Pekerjaan Orangtua)  memiliki signifikansi sebesar 

0,001 hasil ini lebih kecil dari 0,05 maka variabel X9 (variabel kontrol pekerjaan 

orangtua) signifikan. Ini berarti variabel kontrol pekerjaan orangtua memiliki arah 

hubungan negatif dan signifikan terhadap periraku kewirausahaan.  

 

2 Uji F (Uji Simultan) 

Tabel 4.18 Hasil Uji F Wilayah Jakarta 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 244,131 10 24,413 2,803 ,003a 

Residual 2386,781 274 8,711   
Total 2630,912 284    

a. Predictors: (Constant), variabel x9, varibel x2, variabel x7, variabel x6, variabel x1, variabel x5, 

variabel x4, variabel x3, variabel x8, x1x2 

b. Dependent Variable: variabel y 

 
Hasil Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 2,803 

dengan tingkat signifikansi 0,003. Karena probabilitas signifikansi jauh  lebih 

kecil dari 0,05, maka uji F signifikan. 

 

 
Tabel 4.19 Hasil Uji F Wilayah Semarang 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 250,751 10 25,075 3,429 ,000a 

Residual 1155,249 158 7,312   
Total 1406,000 168    

a. Predictors: (Constant), variabel x9, variabel x4, varibel x2, variabel x1, variabel x5, variabel x7, 

variabel x8, variabel x6, variabel x3, x1x2 

c. Dependent Variable: variabel y 
Hasil Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 3,429 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, 

maka uji F signifikan. 

Tabel 4.20 Hasil Uji F Wilayah Malang 
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ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 913,872 10 91,387 8,758 ,000a 

Residual 2890,347 277 10,434   
Total 3804,219 287    

a. Predictors: (Constant), variabel x9, variabel x1, variabel x4, variabel x6, varibel x2, variabel x8, 

variabel x3, variabel x7, variabel x5, X1X2 

b. Dependent Variable: variabel y 
 

Hasil Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,758 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, 

maka uji F signifikan. 

 

Tabel 4.21 Hasil Uji F Wilayah Gabungan (Jakarta,Semarang dan Malang) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1181,542 10 118,154 12,584 ,000a 

Residual 6863,315 731 9,389   
Total 8044,857 741    

a. Predictors: (Constant), variabel x9, variabel x7, variabel x6, variabel x5, varibel x2, variabel x1, 

variabel x8, variabel x4, variabel x3, X1X2 

b. Dependent Variable: variabel y 
 

Hasil Uji Anova atau F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 12,584 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, 

maka uji F signifikan. 

 
 
 
 
 
3 Koefisien Determinasi 

 

Tabel 4.22 Hasil Koefisien Determinasi Wilayah Jakarta 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of the 
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Square Estimate 

1 ,305a ,093 ,060 2,95142 

a. Predictors: (Constant), variabel x9, varibel x2, variabel x7, variabel x6, variabel x1, variabel x5, 

variabel x4, variabel x3, variabel x8, x1x2 

b. Dependent Variable: variabel y 
 

Dari tabel di atas ini, R² (R square) sebesar 0.093 atau 9,3%. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu 

kepedulian lingkungan dan level of innovayiveness  mampu menjelaskan sebesar 9,3% 

variasi pada variabel dependen, yaitu perilaku kepemimpinan  . Sedangkan sisanya 

sebesar 90,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini.  
 

Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi Wilayah Semarang 
Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,422a ,178 ,126 2,70402 

a. Predictors: (Constant), variabel x9, varibel x2, variabel x7, variabel 

x6, variabel x1, variabel x5, variabel x4, variabel x3, variabel x8, 

x1x2 

b. Dependent Variable: variabel y 

 
Dari tabel di atas, R² (R square) sebesar 0.178 atau 17,8%. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu 

kepedulian lingkungan dan level of innovayiveness  mampu menjelaskan sebesar 17,8% 

variasi pada variabel dependen, yaitu perilaku kepemimpinan  . Sedangkan sisanya 

sebesar 82,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini.  

 

 

 

Tabel 4.24 Hasil Koefisien Determinasi Wilayah Malang 
Model Summaryb 
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Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,490a ,240 ,213 3,23124 

a. Predictors: (Constant), variabel x9, variabel x6, variabel x5, variabel x7, variabel x8, variabel 

x1, variabel x4, varibel x2, variabel x3, x1x2 

b. Dependent Variable: variabel y 

Dari tabel di atas, R² (R square) sebesar 0.240 atau 24,0%. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu 

kepedulian lingkungan dan level of innovayiveness  mampu menjelaskan sebesar 24,0% 

variasi pada variabel dependen, yaitu perilaku kepemimpinan  . Sedangkan sisanya 

sebesar 76,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini.  

 

Tabel 4.25 Hasil Koefisien Determinasi Wilayah Gabungan (Jakarta,Semarang 

dan Malang) 
Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,383a ,147 ,135 3,06414 

a. Predictors: (Constant), variabel x9, variabel x6, variabel x5, variabel x7, variabel x8, variabel 

x1, variabel x4, varibel x2, variabel x3, x1x2 

b. Dependent Variable: variabel y 

 

Dari tabel di atas, R² (R square) sebesar 0.147 atau 14,7%. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu 

kepedulian lingkungan dan level of innovayiveness  mampu menjelaskan sebesar 14,7% 

variasi pada variabel dependen, yaitu perilaku kepemimpinan  . Sedangkan sisanya 

sebesar 85,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini.  

 

 

E. KESIMPULAN HASIL 
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1.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Jakarta, Semarang dan Malang 

memiliki perilaku kewirausahaan yang masih terlalu kecil . Padahal peran wirausaha 

sangat penting dan menentukan  masa depan bangsa dan negara. Secara umum, 

wirausaha sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. 

Pembangunan Indonesia akan lebih mantap bila ditunjang oleh adanya para 

wirausahawan yang ulet dan tangguh, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas 

dalam penyediaan  lapangan kerja baru. Tetapi pada kenyaatannya mahasiswa kurang 

memiliki perilaku kewirausahaan, sehingga diperlukan suatu model pembelajaran bagi 

mahasiswa tentang perilaku kewirausahaan. 

 

3.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa di Jakarta, Semarang dan Malang 

kurang peduli terhadap lingkungan. Yang mana seharusnya mahasiswa (yang 

diharapkan) sebagai calon entrepreneur perlu memahami dan menyadari pentingnya 

menjaga lingkungan sehingga permasalahan lingkungan yang masih ditemui saat ini 

dapat dicegah sedini mungkin. Perubahan sikap dan perilaku manusia yang berpihak 

kepada lingkungan tidak dapat  kita wujudkan dalam waktu yang singkat, akan tetapi 

butuh proses dan kerjasama yang keras dari berbagai pihak, untuk itu mahasiswa 

membutuhkan suatu model pembelajaran tentang kepedulian lingkungan agar 

mahasiswa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan. Yang mana 

kepedulian terhadap lingkungan ini akan mempengaruhi jiwa entrepreuner mahasiswa 

di kemudian hari.   

 

2.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Jakarta, Semarang dan  Malang 

kurang memiliki tingkat innovasi. Pola pikir kreatif dan inovatif serta kemampuan 

memecahkan masalah kurang dimiliki oleh mahasiswa. 

. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kewirausahaan mahasiswa memiliki 

hubungan yang tidak signifikan terhadap kepedulian terhadap lingkungan dan  level of 

innovayiveness. Kepedulian lingkungan  mahasiswa tidak berhubungan dengan pola 

pikir dan inovatif serta kemampuan memcahkan masalah. Yang mana seharusnya 

dengan adanya kepedulian lingkungan mahasiswa memiliki pola pikir dan inovetif 
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dalam melakukan sesuatu dan dapat menciptakan solusi tentang suatu masalah dan 

dapat menimbulkan suatu pembaharuan bagi bangsa. Untuk itu mahasiswa 

memerlukan suatu pembelajaran dalam hal kepedulian lingkungan. 

 

5.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi tidak memoderasi hubungan 

kepedulian lingkungan terhadap perilaku kewirausahaan. Kepedulian lingkungan  

tidak dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku kewirausahaan. 
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BAB V1 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Luaran dan Indikator Capaian 

 Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan  luaran selama dua tahun penelitian 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan model pembelajaran kewirausahaan mahasiswa yang berorientasi 

pada lingkungan. Model pembelajaran ini didapat dari hasil analisis data dan 

kesimpulan penelitian dengan mengelaborasi penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hal ini tentunya akan menambah kekayaan khazanah literatur kewirausahaan 

dan menjadi unik karena mengungkap studi yang dilakukan di Indonesia (yang 

belum pernah dilakukan sebelumnya). (hasil Tahun pertama yang diujikan pada 

tahun kedua melalui workshop yang mengundang tenaga pengajar ahli baik dari 

akademisi maupun praktisi) 

2. Menghasilkan rancangan usulan kebijakan pemerintah yang mendukung eco-

entrepreneurship. Berdasarkan Renstra Kementrian Negara KUKM 2004-2009 

dan Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014 yang disusun 

Kadin, proritas eco-entrepreneurship belum mendapat perhatian yang 

selayaknya. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi pengambil kebijakan publik (pemerintah) dalam mengembangkan 

kebijakan yang tepat sasaran. 

3. Menghasilkan metode pembelajaran dan pengembangan keinovasian 

(innovativeness) kewirausahaan, yang lebih praktis dan aplikatif. Berdasarkan 

Renstra Kementrian Negara KUKM 2004-2009, tanggung jawab pengembangan 

keinovasian kewirausahaan ini lebih banyak pada lembaga diklat pemerintah 

yang dibiayai oleh anggaran Pemprov dan Pemkab/Pemkot. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan alternatif baru metode pengembangan 

keinovasian kewirausahaan yang lebih mandiri, memberdayakan potensi 

masyarakat, dan mampu dijalankan oleh awam yang berjiwa entrepreneur. 
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Untuk mengukur luaran yang bersifat soft-output (intrinsic) tersebut, maka diwujudkan 

dalam bentuk (hard-output/extrinsic): 

1. Artikel ilmiah yang dapat dan layak muat di jurnal internasional, seperti di Small 

Business Economics, Journal of Business Venturing, atau Journal of Small 

Business and Entrepreneurship. 

2. Buku ajar dengan judul ”Kewirausahaan Berorientasi Lingkungan: Membangun 

Usahawan Indonesia yang Inovatif dan Berwawasan Lingkungan Hidup” yang 

saat ini belum ada dan diharapkan mampu memberikan sumbangan kekayaan 

literatur dan referensi baru dalam pengajaran kewirausahaan di tingkat 

perguruan tinggi. 

Tabel 6.1: Luaran dan Indikator Capaian 
Luaran Tahun 1 Indikator Capaian 

1. Menghasilkan model pembelajaran 
kewirausahaan mahasiswa yang 
berorientasi pada lingkungan. 

2. Menghasilkan rancangan usulan 
kebijakan pemerintah yang mendukung 
eco-entrepreneurship. 

 

1. Artikel ilmiah yang dapat dan layak 
muat di Konferensi  internasional. 

2. Buku ajar dengan judul ”Kewirausahaan 
Berorientasi Lingkungan: Membangun 
Usahawan Indonesia yang Inovatif dan 
Berwawasan Lingkungan Hidup” 

Luaran Tahun 2 Indikator  Capaian 

1. Menghasilkan model pembelajaran 
kewirausahaan mahasiswa yang 
berorientasi pada lingkungan setelah 
dilakukan validasi melalui workshop 
atas model yang dikembangkan di tahun 
pertama 

2. Menghasilkan rancangan usulan 
kebijakan pemerintah yang mendukung 
eco-entrepreneurship dengan data 
pendukung yang didapat ditahun ke 2. 

3. Menghasilkan metode pembelajaran dan 
pengembangan keinovasian 
(innovativeness) kewirausahaan, yang 
lebih praktis dan aplikatif dengan data 
pendukung 2 tahun penelitian 

1. Artikel ilmiah yang dapat dan layak 
muat di jurnal internasional. 

2. Buku ajar dengan judul ”Kewirausahaan 
Berorientasi Lingkungan: Membangun 
Usahawan Indonesia yang Inovatif dan 
Berwawasan Lingkungan Hidup” 
(Edisi Revisi) 
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