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1 
PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang Masalah 

Salah satu penyumbang angka pengangguran di Indonesia 

adalah Sarjana (S1). Lulusan sarjana perguruan tinggi terus meningkat 

jumlahnya tiap tahun. Secara kuantitas lulusan sarjana dari tahun ke 

tahun selalu bertambah, namun lulusan yang langsung mendapatkan 

pekerjaan tidak seimbang. Hal ini tentu saja menambah permasalahan 

mendasar yang dihadapi pemerintah yakni problem pengangguran, 

lebih khususnya pengangguran terpelajar (unemployment of 

intellectual). Mengutip data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) Republik Indonesia tahun 2018 yakni keadaan 

ketenagakerjaan Indonesia, pada tiga semester terakhir jumlah 

pengangguran secara keseluruhan menurun, namun ironisnya jumlah 

pengangguran sarjana mengalami kenaikan yakni pada bulan Februari 

2017 sebanyak 4,98% (349.098 orang) dari total pengangguran 

keseluruhan 7,04 juta orang, selanjutnya bulan Agustus 2017 

sebanyak 5,18% (364.672 orang) dari total pengangguran keseluruhan 

7,01 juta orang, kemudian bulan Februari 2018 sebanyak 6,31% 

(433.497 orang) dari total pengangguran keseluruhan 6,87 juta orang.  

Revolusi Industri 4.0 (industry revolution 4.0) telah 

mendorong terjadinya perubahan teknologi, informasi, dan profesi 

kerja secara global (Arifin, 2019). Perubahan ini berimplikasi bagi 

Permasalahan di negara-negara ke tiga, termasuk Indonesia 

salah satunya yakni pengangguran. Tingkat pengangguran yang 

semakin tinggi, tentu dapat berdampak negatif dan menyebabkan 

persoalan kemiskinan. Kemiskinan mendorong seseorang melakukan 

tindakan kriminal, seperti penipuan, pencurian, korupsi dan 

sebagainya. Secara psikologis, dampak lain dari kemiskinan yakni 

memicu bunuh diri karena ketidaksiapan dengan keadaan social-

ekonomi yang dihadapi. Pengangguran dan kemiskinan terkait erat 

dengan karir seseorang termasuk bagi lulusan perguruan tinggi 

sebagai wadah untuk menunjang calon lulusan mencari pekerjaan 

serta seberapa siap calon lulusan untuk berkompetisi mendapatkan 

pekerjaan sesuai karir yang diinginkan agar mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia.  
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dunia pendidikan kaitannya dengan ketenagakerjaan. Hal ini dianggap 

menguntungkan sebab menciptakan peluang bagi mereka yang 

mencari pekerjaan atau perubahan dalam karir mereka. Namun, ada 

tingkat kekhawatiran tentang bakat dan keterampilan yang dimiliki 

untuk kesiapan calon tenaga kerja masa depan untuk beradaptasi 

dengan perubahan di bursa ketenagakerjaan dan kemungkinan 

menjadi pengangguran bagi mereka yang tidak dapat beradaptasi 

(Summers, 2014). Ada juga potensi untuk pengembangan aktivitas 

wirausaha (Sunarni, 2017) sebagai akibat dari peningkatan 

penggunaan dan penerapan teknologi, di mana akan ada peningkatan 

permintaan untuk tenaga kerja terampil teknologi (Foo & Turner, 

2019). Dalam studi minat wirausaha dari lulusan perguruan tinggi di 

Malaysia, Al Mamun, Nawi, Mohiuddin, Shamsudin, dan Fazal 

(2017) juga menyoroti bahwa mempromosikan kewirausahaan adalah 

salah satu cara untuk mengatasi masalah kelayakan kerja. 

Hasil penelitian Rachmawati (2012) menyatakan bahwa salah 

satu penyebab tingginya angka pengangguran sarjana di Indonesia 

karena banyak sarjana ketika menjadi mahasiswa bingung mengenai 

apa yang akan mereka kerjakan sesudah lulus dari perguruan tinggi. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa para calon lulusan perguruan 

tinggi belum memiliki perencanaan karir yang baik. Salah satu hal 

penting untuk meraih kesuksesan yakni perencanaan karir yang baik 

semenjak menjadi mahasiswa. Mahasiswa harus mampu 

merencanakan karirnya untuk sukses. Melihat apa yang dilakukan di 

Uni Eropa seperti yang dinyatakan Strachan (2018) “The European 

Commission sees entrepreneurship education as having a particularly 

important role to play in addressing youth unemployment”. Negara-

negara yang termasuk dalam komisi eropa melihat pendidikan 

kewirausahaan memiliki peran sangat penting dalam mengatasi 

pengangguran kaum muda. Kewirausahaan diharapkan mampu 

mengatasi atau paling tidak mengurangi jumlah pengangguran yang 

ada di Indonesia. 

Seseorang dalam proses merencanakan karir memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Sunarni, 

Zulkarnain, dan Sunandar (2018) faktor tersebut bisa berasal dari 

internal (diri sendiri) ataupun dari eksternal (luar diri sendiri). Faktor-

faktor tersebut bisa dibedakan satu sama lain, tetapi tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain sebab keunikan kepribadian seseorang 

dibentuk secara bersamaan oleh faktor-faktor tersebut. Winkel dan 
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Hastuti (2013) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir seseorang, diantaranya yakni faktor dari 

diri sendiri sera faktor dari luar diri sendiri. Faktor dari diri sendiri 

(internal) diantaranya yakni taraf intelegensia, nilai-nilai kehidupan, 

minat, bakat khusus, pengetahuan, sifat-sifat, serta keadaan jasmani. 

Faktor dari luar diri sendiri (eksternal) diantaranya yakni keadaan 

sosial ekonomi negara, masyarakat, pengaruh keluarga, status sosial 

ekonomi keluarga, tuntutan jabatan, pendidikan sekolah, serta 

pergaulan teman sebaya. 

Faktor internal dari individu yang mempengaruhi karir masa 

depan mahasiswa adalah jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh 

individu sendiri. Menurut Yildiz (2018) Jiwa kewirausahaan penting 

dijadikan alat atau peluang penting dalam keputusan awal karir 

seseorang. Jiwa kewirausahaan dapat menumbuhkan minat 

berwirausaha yang nantinya mempengaruhi keputusan individu untuk 

menentukan karir masa depannya. Faktor eksternal dari Individu yang 

dapat mempengaruhi karir masa depan mahasiswa yakni pendidikan 

kewirausahaan yang didapatkan dari lingkungan kampus, dan 

lingkungan keluarganya di rumah.  

Pengembangan kewirausahaan merupakan tantangan besar era 

pasca industri ini, hal ini merupakan tantangan masyarakat global 

(Stadler & Smith, 2017). Memasuki era industri 4.0 tantangan yang 

ada menjadi luar biasa serta terjadi peningkatan kompetensi lulusan 

perguruan tinggi yang semakin tinggi. Hal tersebut memicu adanya 

persaingan pada dunia kerja. Persaingan bisa terjadi antar perguruan 

tinggi hingga persaingan antar individu. Persaingan yang terjadi tentu 

saja diharapkan bersifat fair serta positif. Pusat karir yang ditunjuk 

untuk melaksanakan pengelolaan diharapkan mampu melakukan 

positioning yang tepat agar keberadaannya dapat mencapai target 

yang telah ditentukan sebelumnya, serta pada akhirnya dapat 

membentuk lulusan yang berkarakter tangguh dengan dukungan dari 

berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkannya, sehingga 

mampu merumuskan rencana karir masa depannya (Rai, Savitri, & 

Ratu, 2018). Mengacu pada kebutuhan karakter yang tangguh sebagai 

salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan, hendaknya 

menjadi perhatian utama atas perubahan revolusi industri 4.0. Sebagai 

lembaga atau unit yang diberikan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pengelolaan terhadap sumber daya manusia di 
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perguruan tinggi, pusat karir pada akhirnya perlu menangkap adanya 

kebutuhan atas perubahan di revolusi industri 4.0 (Fitriani, 2016). 

Dukungan serta peran keluarga terutama orang tua sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menjadi seorang wirausahawan. 

Minat seorang anak dapat dipicu oleh pekerjaan orang tua, sebab anak 

ingin melakukan seperti apa yang orang tua mereka lakukan. 

Contohnya, orang tua yang menjadi seorang wirausaha akan membuat 

anaknya terinspirasi untuk berkarir menjadi wirausaha. Pendidikan 

kewirausahaan adalah komponen penting yang dapat memberikan 

dorongan seseorang dalam menentukan pilihan karir, sehingga 

menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan usaha baru 

(Alhaji, 2015). Dampak terselenggaranya pendidikan kewirausahaan 

yang baik selama ini dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang 

sangat penting untuk menumbuhkan perilaku, hasrat, serta jiwa 

kewirausahaan pada lapisan generasi muda. 

Mahasiswa merupakan penerus bangsa yang diharapkan 

mampu menjadi tulang punggung negara di masa depan, oleh 

karenanya pemahaman mengenai kewirausahaan harus dimiliki oleh 

para mahasiswa. Sehingga dengan pemahaman kewirausahaan yang 

dimilikinya, ia mampu menciptakan lapangan kerja, bukan malah 

menambah angka pengangguran setelah lulus dari perguruan tinggi 

(Walter & Block, 2016; Nabi et al, 2017). Sedapat mungkin seorang 

mahasiswa dituntut berpikir kreatif terhadap peluang usaha yang 

tersedia serta berani untuk memulai suatu usaha. Saat ini banyak yang 

bersikap apatis, sebab kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah 

melamar ke mana-mana dan belum berbuah hasil yang diinginkan. 

Para lulusan tersebut belum sepenuhnya mengerti bahwa sebenarnya 

bekerja tidak hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun 

bekerja di suatu perusahaan, salah satunya adalah dapat menjadi 

seorang wirausahawan. 

Universitas Negeri Malang (UM) sebagai salah satu 

universitas terbesar di Indonesia, memiliki peran teramat besar untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagaimana 

pendapat Abdelkarim (2019) yang menyatakan “universities need to 

prepare employable graduates, including with entrepreneurial skills, 

but they should also engage with their communities to alleviate 

poverty and create employment opportunities through community-

oriented/engaged training and research for entrepreneurship 

development, among other developmental efforts”. UM perlu 
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mempersiapkan lulusan yang dapat dipekerjakan, termasuk dengan 

keterampilan kewirausahaan, tetapi mereka juga harus terlibat dalam 

masyarakat untuk mengurangi kemiskinan atau pengangguran dan 

menciptakan peluang kerja melalui pelatihan yang berorientasi 

masyarakat serta dapat terlibat dalam penelitian untuk pengembangan 

kewirausahaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari 

sivitas UM telah disadari merupakan pilar utama yang tidak bisa 

diabaikan (Universitas Negeri Malang, 2018a). Salah satu aspek yang 

ditingkatkan pada sivitas UM saat ini adalah kemampuan 

entrepreneurship.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada 

salah satu jurusan di UM yakni jurusan Administrasi Pendidikan (AP) 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UM, terdapat pendidikan 

kewirausahan berbentuk matakuliah yang bernama “Kewirausahaan 

Pendidikan”. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

dirumuskan sebagai berikut, (1) Mahasiswa termotivasi berwirausaha 

di bidang pendidikan; (2) Mahasiswa mampu menyusun rencana karir 

dari “NOL” hingga menjadi Investor bidang pendidikan; (3) 

Mahasiswa mampu menggunakan “Teknik 6 N” untuk belajar usaha 

pendidikan dari masyarakat; (4) Mahasiswa memiliki kiat-kiat sukses 

usaha di bidang pendidikan; dan (5) Mahasiswa mampu menghasilkan 

uang tanpa uang. Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di 

jurusan AP FIP UM ini dirasa cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari 

hasil wawancara dengan mahasiswa AP FIP UM Angkatan 2016 

dikatakan bahwa “dampak yang saya rasakan setelah ikut mata kuliah 

itu ya, saya ingin berwirausaha dan sekarang sudah mulai 

berwirausaha jual makanan”. Pendidikan mata kuliah yang sudah 

dilalui memiliki dampak terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa 

memiliki karakteristik kewirausahaan dan berminat berwirausaha 

yang selanjutnya dilanjutkan dengan menentukan karir kewirausahaan 

di masa depan bahkan tidak hanya merencanakan tetapi juga memulai 

berwirausaha.  

UM menyadari peningkatan kemampuan entrepreneurship 

merupakan salah satu tantangan pengembangan UM yang harus terus 

ditingkatkan. Jumlah mahasiswa di UM yang berwirausaha pada 2 

tahun terakhir mengalami kenaikan. Jumlah mahasiswa di UM yang 

berwirausaha diukur dari banyaknya mahasiswa yang mengikuti 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) yang proposalnya lolos dan 

dibiayai melalui serangkaian proses seleksi dan pemagangan. Pada 
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tahun 2017, ada 70 mahasiswa yang mengikuti PMW, jika 

dibandingkan tahun 2016, capaian tahun 2017 mengalami 

peningkatan, karena pada tahun 2016 tercatat hanya ada 20 

mahasiswa yang mengikuti PMW (Universitas Negeri Malang, 

2018b). Faktor pendukung yang yang menopang meningkatnya 

jumlah mahasiswa yang berwirausaha adalah adanya motivasi dan 

fasilitas dari lembaga. Salah satu bentuknya ada pendidikan atau 

pelatihan kewirausahaan guna membangun semangat dan jiwa 

kewirausahaan mahasiswa.  

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran 

Universitas Negeri Malang (LP3 UM) adalah salah satu lembaga 

dalam struktur utama di lingkungan Universitas Negeri Malang. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Negeri Malang LP3 UM memiliki tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Sejalan dengan tugas 

tersebut, LP3 UM mempunyai 6 (enam) pusat yaitu: Pusat 

Pengembangan Kehidupan Beragama dan Kuliah Universiter 

(P2KBKU), Pusat Pengembangan Kurikulum Pendidikan (P2KP), 

Pusat Pengembangan Inovasi dan Sumber Belajar (P2ISB), Pusat 

Pengembangan Praktik Kerja dan Pengalaman Lapangan (P3KPL), 

Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan 

(P2ISEP), dan Pusat Pengembangan Bimbingan Konseling Karier dan 

Kompetensi Akademik (P2BK3A). 

Pusat Karier Mahasiswa UM dikelola oleh P2BK3A di bawah 

naungan LP3 UM. P2BK3A UM memiliki dua peran dan fungsi yakni 

peran dan fungsi sebagai pengembang dan penyelenggaraan 

pelayanan. Peran dan fungsi sebagai pengembang, P2BK3A 

menyelenggarakan kegiatan antara lain (1) penguatan kelembagaan 

P2BK3A, sekaligus sebagai Pusat Karir Mahasiswa, (2) 

pengembangan media/model/instrumen di bidang pengembangan 

karir, bimbingan akademik/belajar dan bimbingan pribadi-

sosial/karakter, untuk keperluan pelayanan bimbingan serta konseling 

di tingkat universitas, (3) pengembangan sistem teknologi informasi 

dan komunikasi pusat karir mahasiswa, dan (4) pengembangan model 

pelatihan pengembangan kompetensi dosen dalam menjalankan 

perannya sebagai pembimbing mahasiswa. Peran dan fungsi sebagai 

penyelenggaraan pelayanan, P2BK3A menyelenggarakan kegiatan, 
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antara lain (1) pelayanan bimbingan dan konseling di bidang karir 

(seperti bimbingan persiapan memasuki dunia usaha dan industri, 

bimbingan perencanaan karir, job fair, career days, dan konseling 

karir), (2) pelayanan bimbingan pengembangan kompetensi akademik 

atau bimbingan belajar (seperti bimbingan menulis skripsi, bimbingan 

keterampilan belajar di perguruan tinggi, dan konseling akademik), 

pelayanan bimbingan pribadi-sosial/karakter serta soft skill mahasiswa 

(seperti bimbingan keterampilan komunikasi, bimbingan dalam 

mengelola stres, konseling masalah pribadi sosial, dan pengembangan 

kepribadian), (3) pelatihan pengembangan kompetensi dosen dalam 

perannya sebagai pembimbing mahasiswa, dan (4) pelayanan 

pemahaman diri melalui tes psikologi (LP3 UM, 2019). 

Sejalan dengan penataan kelembagaan di lingkungan UM, 

pada tahun 2019, berdasarkan SK Rektor UM, nama P2BKM 

mengalami perubahan menjadi P2BK3A (Pusat Pengembangan 

Bimbingan Konseling Karier dan Kompetensi Akademik). P2BK3A 

adalah salah satu Institutional Support System (ISS) di lingkungan 

UM, dengan nama baru tersebut terlihat bahwa prioritas pelayanan 

serta pengembangan ke depan yakni dalam bidang karir dan juga 

akademik, tanpa meninggalkan bidang pribadi-sosial juga tetap 

mendapatkan porsi dalam pelayanan, sehingga mahasiswa bisa 

mengembangkan diri secara optimal. Berdasarkan hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan melalui teknik wawancara kepada 

mahasiswa UM Angkatan 2016 “saya belum tahu dan belum 

memanfaatkan pusat karir mahasiswa untuk mencari informasi 

tentang lowongan pekerjaan dan konsultasi terkait dengan karir 

nantinya”. Hal ini menunjukkan masih kurang baiknya pengelolaan 

informasi serta publikasi yang berakibat pada sedikitnya alumni serta 

mahasiswa yang memanfaatkan Pusat Karier Mahasiswa yang ada di 

UM. Pusat karier mahasiswa hendaknya dapat segera dikelola dengan 

baik, agar permasalahan-permasalahan mengenai karir mahasiswa dan 

alumni teratasi. Pusat pengembangan karir diharapkan bisa 

menjembatani serta mempercepat bertemunya alumni maupun calon 

lulusan dengan instansi atau industri yang membutuhkan tenaga kerja 

serta dapat membentuk kompetensi akademik baik hard skills dan soft 

skills yang dibutuhkan utamanya dapat membentuk karakter pribadi 

mahasiswa yang dibutuhkan untuk menjadi wirausahawan. Oleh 

karenanya Pusat Karir Mahasiswa UM dituntut untuk menjadi lebih 

baik dalam pengelolaan ke depannya, sehingga alumni maupun 
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mahasiswa bisa memanfaatkan layanan yang tersedia dan informasi 

yang ada bisa tersampaikan pada penggunanya dengan baik. 

Sebagai penerus bangsa mahasiswa diharapkan dapat menjadi 

tulang punggung atau tumpuan negara di masa depan, oleh karenanya 

pemahaman mengenai kewirausahaan harus dimiliki oleh para 

mahasiswa. Sehingga dengan pemahaman kewirausahaan yang 

dimilikinya, mereka mampu menciptakan lapangan kerja, bukan 

malah menambah angka pengangguran setelah lulus dari pendidikan 

tinggi (Walter & Block, 2016; Nabi et al, 2017). Sedapat mungkin 

mahasiswa bisa berpikir kreatif dan inovatif terhadap peluang usaha 

yang tersedia serta berani untuk memulai suatu usaha. Melihat peran 

UM sebagai salah satu Universitas besar yang memiliki ribuan 

mahasiswa. Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan 

penelitian tentang Hubungan Manajemen Pusat Karir Mahasiswa, 

Jiwa Kewirausahaan, Lingkungan Keluarga, Pendidikan 

Kewirausahaan, dan Minat Berwirausaha terhadap Perencanaan Karir 

Masa Depan Mahasiswa UM. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah 

dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 

1. Bagaimanakah tingkat manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa 

kewirausahaan, lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, 

minat berwirausaha dan perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang? 

2. Apakah ada hubungan secara simultan antara tingkat manajemen 

pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, lingkungan keluarga, 

pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas Negeri Malang? 

3. Apakah ada hubungan langsung antara manajemen pusat karir 

mahasiswa terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas 

Negeri Malang? 

4. Apakah ada hubungan langsung antara jiwa kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang? 

5. Apakah ada hubungan langsung antara lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang? 
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6. Apakah ada hubungan langsung antara pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang? 

7. Apakah ada hubungan secara simultan antara tingkat manajemen 

pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, lingkungan keluarga, 

pendidikan kewirausahaan, minat berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa Universitas Negeri 

Malang?  

8. Apakah ada hubungan langsung antara manajemen pusat karir 

mahasiswa terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang? 

9. Apakah ada hubungan langsung antara jiwa kewirausahaan 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa Universitas 

Negeri Malang? 

10. Apakah ada hubungan langsung antara lingkungan keluarga 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa Universitas 

Negeri Malang? 

11. Apakah ada hubungan langsung antara pendidikan kewirausahaan 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa Universitas 

Negeri Malang? 

12. Apakah ada hubungan langsung antara minat berwirausaha 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa Universitas 

Negeri Malang?  

13. Apakah ada hubungan tidak langsung antara tingkat manajemen 

pusat karir mahasiswa terhadap perencanaan karir masa depan 

melalui minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang?  

14. Apakah ada hubungan tidak langsung antara tingkat jiwa 

kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa depan melalui 

minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Malang?  

15. Apakah ada hubungan tidak langsung antara tingkat lingkungan 

keluarga terhadap perencanaan karir masa depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Malang?  

16. Apakah ada hubungan tidak langsung antara tingkat pendidikan 

kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa depan melalui 

minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Malang? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa 

kewirausahaan, lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, 

minat berwirausaha dan perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

2. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara simultan antara 

manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri Malang; 

3. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

manajemen pusat karir mahasiswa terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas Negeri Malang; 

4. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara jiwa 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

5. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

6. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas Negeri Malang; 

7. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara simultan antara 

manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, minat 

berwirausaha terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

8. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

manajemen pusat karir mahasiswa terhadap perencanaan karir 

masa depan mahasiswa Universitas Negeri Malang; 

9. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara jiwa 

kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

10. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

lingkungan keluarga terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa Universitas Negeri Malang; 
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11. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara 

pendidikan kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa Universitas Negeri Malang; 

12. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan langsung antara minat 

berwirausaha terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

13. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan tidak langsung antara 

tingkat manajemen pusat karir mahasiswa terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui minat berwirausaha mahasiswa 

Universitas Negeri Malang; 

14. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan tidak langsung antara 

tingkat jiwa kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa depan 

melalui minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang; 

15. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan tidak langsung antara 

tingkat lingkungan keluarga terhadap perencanaan karir masa 

depan melalui minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang; 

16. Mengetahui ada atau tidaknya hubungan tidak langsung antara 

tingkat pendidikan kewirausahaan terhadap perencanaan karir masa 

depan melalui minat berwirausaha mahasiswa Universitas Negeri 

Malang. 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Ada hubungan secara simultan antara manajemen pusat karir 

mahasiswa, jiwa kewirausahaan, tingkat lingkungan keluarga, 

tingkat pendidikan kewirausahaan terhadap tingkat minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

2. Ada hubungan langsung antara manajemen pusat karir mahasiswa 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa UM; 

3. Ada hubungan langsung antara jiwa kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa UM; 

4. Ada hubungan langsung antara lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa UM; 

5. Ada hubungan langsung antara pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa UM; 
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6. Ada hubungan secara simultan antara tingkat manajemen pusat 

karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, tingkat lingkungan 

keluarga, tingkat pendidikan kewirausahaan, tingkat minat 

berwirausaha terhadap tingkat perencanaan karir masa depan 

mahasiswa UM; 

7. Ada hubungan langsung antara manajemen pusat karir mahasiswa 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

8. Ada hubungan langsung antara jiwa kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

9. Ada hubungan langsung antara lingkungan keluarga terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

10. Ada hubungan langsung antara pendidikan kewirausahaan 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

11. Ada hubungan langsung antara minat berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

12. Ada hubungan tidak langsung antara manajemen pusat karir 

mahasiswa terhadap perencanaan karir masa depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

13. Ada hubungan tidak langsung antara jiwa kewirausahaan 

terhadap perencanaan karir masa depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

14. Ada hubungan tidak langsung antara lingkungan keluarga 

terhadap perencanaan karir masa depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

15. Ada hubungan tidak langsung antara pendidikan kewirausahaan 

terhadap perencanaan karir masa depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

 

Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Bagi Rektor UM, hasil penelitian ini dapat digunakan membantu 

dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan 

peningkatan pengelolaan pusat karir mahasiswa, minat 

berwirausaha dan perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

2. Bagi Dekan Fakultas Lingkungan UM, hasil penelitian ini dapat 

digunakan membantu dalam rangka pembuatan kebijakan 

berhubungan dengan peningkatan minat berwirausaha dan 
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perencanaan karir masa depan mahasiswa di Lingkungan Fakultas 

yang bersangkutan; 

3. Bagi Ketua Jurusan Lingkungan UM, hasil penelitian ini dapat 

digunakan membantu dalam rangka pembuatan keputusan 

berkenaan mengembangkan pendidikan kewirausahaan guna 

meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa; 

4. Bagi Mahasiswa UM, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber referensi mengenai manajemen pusat karir mahasiswa, 

kewirausahaan dan perencanaan karir masa depan mahasiswa; 

5. Bagi Peneliti Lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sumber rujukan penelitian berkaitan dengan manajemen pusat karir 

mahasiswa, kewirausahaan mahasiswa dan perencanaan karir masa 

depan mahasiswa. 

 

Asumsi Penelitian  

Asumsi merupakan suatu kebenaran yang tidak memerlukan 

pembuktian dan dapat diterima kebenarannya oleh peneliti. Asumsi 

penelitian ini meliputi: 

1. Seluruh responden dalam penelitian ini menjawab pertanyaan 

dengan jujur; 

2. Manajemen pusat karir mahasiswa telah dilakukan oleh UM; 

3. Setiap mahasiswa UM memiliki jiwa kewirausahaan; 

4. Mahasiswa memiliki latar belakang keluarga yang berbeda; 

5. Pendidikan kewirausahaan telah didapatkan mahasiswa UM; 

6. Mahasiswa UM memiliki minat berwirausaha; 

7. Setiap mahasiswa UM memiliki perencanaan karir masa depan. 

 

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu mengenai manajemen pusat 

karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, lingkungan keluarga, 

pendidikan kewirausahaan, minat berwirausaha dan perencanaan karir 

masa depan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Objek dalam 

penelitian ini yakni mahasiswa Universitas Negeri Malang baik yang 

berada di Fakultas Sastra (FS), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas 
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Teknik (FT), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), 

Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), dan Fakultas Pendidikan Psikologi 

(FPPsi). Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan manajemen 

pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, lingkungan keluarga, 

pendidikan kewirausahaan, minat berwirausaha dan perencanaan karir 

masa depan mahasiswa UM, serta mencari ada atau tidaknya 

hubungan manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan dan minat 

berwirausaha terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM. 

2. Batasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini, yakni populasi penelitian meliputi 

mahasiswa angkatan 2016 yang berada di Fakultas Sastra (FS), 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas 

Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (FIK), dan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi). Hal 

ini dikarenakan tidak semua mahasiswa UM antara semester 1-4 

sudah mendapatkan mata kuliah atau pendidikan kewirausahaan dan 

juga mahasiswa Angkatan 2016 saat ini berada pada semester 8 

sehingga tidak lama lagi akan menjadi alumni UM. Keterbatasan 

penelitian yang kedua yakni pada instrumen penelitian variabel 

manajemen pusat karir lebih banyak berisi pernyataan mengenai 

pembekalan kerja daripada pernyataan tentang pembekalan 

wirausaha, hal ini dikarenakan peneliti juga bertujuan mengukur 

tingkat kinerja pengelolaan pusat karir sebagai unit yang berperan 

menjembatani bertemunya lulusan dan calon lulusan dengan industri 

atau instansi pengguna calon lulusan dan keterbatasan penelitian yang 

ketiga yakni hanya meneliti mahasiswa UM Strata 1 (S1/D4). Hal ini 

dikarenakan peneliti tidak mengikutkan mahasiswa Pascasarjana, 

yang sudah banyak memiliki karir di luar kampus. 

 

Definisi Operasional  

Definisi operasional variabel penelitian yang dilakukan, antara 

lain: 

1. Manajemen pusat karir mahasiswa adalah pengelolaan lembaga 

atau unit di dalam struktur suatu perguruan tinggi yang 

melaksanakan fungsi mempertemukan alumni serta calon lulusan 
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dengan industri atau instansi pengguna tenaga kerja, mengadakan 

pelatihan, menyediakan informasi ketenagakerjaan, pengembangan 

karir, menyediakan layanan bimbingan serta konsultasi karir, 

melakukan proses rekrutmen, dan menelusuri lulusan. 

2. Jiwa kewirausahaan adalah karakter yang tertanam dalam diri yaitu 

berorientasi tugas dan hasil, percaya diri, berorientasi masa depan, 

pengambil resiko, kepemimpinan, serta keorisinilan. 

3. Lingkungan keluarga ialah tempat dimana seseorang mendapatkan 

pendidikan pertama kali, dalam suatu lingkungan keluarga orang 

tua cenderung memberikan arahan serta bimbingan untuk masa 

depan seorang anak. 

4. Pendidikan kewirausahaan adalah pengembangan kemampuan 

seseorang dalam hal mengingat, mempelajari serta 

mengaplikasikan suatu pengetahuan atau informasi yang 

mendorong untuk melakukan kegiatan wirausaha. 

5. Minat berwirausaha adalah ketertarikan seseorang terhadap 

kegiatan usaha yang membutuhkan keberanian dalam pengambilan 

risiko untuk memulai suatu usaha. 

6. Perencanaan karir masa depan adalah proses yang dilalui sebelum 

melakukan pemilihan karir.  
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2 

KARIR MASA DEPAN MAHASISWA 

. 

A. Karir Masa Depan dan Pengaruh 

Perencanaan karir di masa depan penting untuk dimiliki oleh 

individu. Rivai (2018) mengemukakan perencanaan karir ialah proses 

dimana seseorang menyeleksi tujuan karir serta jenjang karirnya. 

Athanasou dan Perera (2019) juga berpendapat bahwa perencanaan 

karir merupakan proses berkelanjutan dari penilaian diri yang 

dilanjutkan dengan penetapan tujuan. Berdasar pendapat ahli tersebut 

bisa disimpulkan perencanaan karir masa depan adalah proses yang 

dilalui sebelum melakukan pemilihan karir. Setidaknya proses ini 

meliputi tiga komponen utama yakni pemahaman serta pengetahuan 

diri sendiri, pemahaman serta pengetahuan pekerjaan, dan 

penggunaan penalaran yang tepat antara dunia kerja dan diri sendiri. 

Rue, Ibrahim dan Byars (2016) mengemukakan perencanaan 

karier individual ialah usaha-usaha yang dilakukan individu untuk 

mengembangkan tujuan karir yang dimiliki oleh individu. Sementara 

Mathis, Jackson, dan Meglich (2017) mendefinisikan perencanaan 

karir individu sebagai usaha yang dilakukan individu untuk 

mengembangkan tujuan karirnya. Dalam melakukan perencanaan 

karir individu fokus pada latihan untuk membantu seseorang tersebut 

“mengenal dirinya” dari segi kemampuan serta potensi yang 

dimilikinya. Sepenuhnya karir individual berada di bawah kendali 

individu yang mencakup pengumpulan informasi serta pengetahuan, 

pengambilan keputusan serta pemecahan masalah.  

Individu yang merencanakan karirnya memiliki beberapa 

manfaat, Dillard dalam Ozora (2016) mengemukakan yakni, (1) 

pengetahuan serta pemahaman mengenai diri sendiri akan meningkat, 

(2) tanggap dalam pengambilan keputusan secara tepat, (3) 

memperoleh informasi yang terarah mengenai karirnya, (4) tanggap 

dalam pemanfaatan peluang karir yang sesuai dengan kompetensinya, 

dan (5) membantu menciptakan keberagaman angkatan kerja.  

Adiyas (2010) menyebutkan tahap-tahap yang harus ditempuh 

untuk membuat rencana karir meliputi beberapa tahapan, yakni, (1) 

menilai diri sendiri, tahap ini membantu individu menemukan serta 

mengatur semua keterampilan, minat, dan nilai-nilai yang diperlukan 
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untuk masuk ke dalam dunia kerja dan menampilkan diri sebagai 

calon pekerja yang potensial; (2) menetapkan tujuan karir, pada 

langkah ini mempersempit arah yang ingin dituju; (3) menyiapkan 

rencana-rencana, yakni menetapkan tujuan serta membuat rencana 

untuk meningkatkan kesempatan mencapai tujuan tersebut; dan (4) 

melaksanakan rencana-rencana tersebut, pada langkah ini individu 

mencatat kompetensi yang dibutuhkan untuk dipelajari serta 

bagaimana meningkatkannya agar rencana yang sudah disusun dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Seseorang dalam proses merencanakan karir memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat 

berasal dari internal (diri sendiri) ataupun dari eksternal (luar diri 

sendiri). Faktor-faktor tersebut bisa dibedakan satu sama lain, tetapi 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab keunikan kepribadian 

seseorang dibentuk secara bersamaan oleh faktor-faktor tersebut. 

Winkel dan Hastuti (2013) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir seseorang, yakni faktor dari diri sendiri 

serta faktor dari luar diri sendiri. Faktor dari diri sendiri (internal) 

diantaranya yakni taraf intelegensia, nilai-nilai kehidupan, minat, 

bakat khusus, pengetahuan, sifat-sifat, serta keadaan jasmani. Faktor 

dari luar diri sendiri (eksternal) diantaranya yakni keadaan sosial 

ekonomi negara, masyarakat, pengaruh keluarga, status sosial 

ekonomi keluarga, tuntutan jabatan, pendidikan sekolah, serta 

pergaulan dengan teman sebaya. 

Pendapat Winkel dan Hastuti diatas juga sejalan dengan 

pendapat Brek (dalam Ozora, 2016) yang menyatakan perencanaan 

karir individu dipengaruhi sebagai berikut, (1) orang tua, dimana 

orang tua ikut berperan dalam mengarahkan pemilihan karir anak, 

meskipun pada akhirnya keberhasilan dalam menjalankan karir sangat 

bergantung keprofesionalan serta kemampuan anak yang menjalankan 

karirnya, (2) teman sebaya, dimana hubungannya bersifat eksternal. 

Apabila seseorang tidak memiliki dorongan internal minat, bakat, 

serta kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu 

tuntutan, maka anak kemungkinan besar nantinya mendapatkan 

kegagalan, (3) gender, persepsi masyarakat seringkali menilai 

terhadap peran jenis kelamin seseorang. Masyarakat menghendaki 

tugas, jenis, serta pekerjaan tertentu dilakukan oleh jenis kelamin 

tertentu. Diakui maupun tidak, jenis kelamin kadang menentukan 

seseorang dalam memilih suatu karier, dan (4) karakteristik 
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kepribadian individu, keberhasilan dalam memilih serta menjalankan 

suatu karier sangat ditentukan kepribadian individu itu sendiri. 

Individu yang memiliki minat, bakat, kecerdasan, kemampuan dan 

motivasi dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang 

disekitarnya biasanya akan mendapatkan keberhasilan dengan baik. 

Situasi seperti saat ini, di mana lulusan lembaga pendidikan 

mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang layak karena krisis 

ekonomi. Layanan Pusat karir pada Perguruan tinggi di seluruh dunia 

telah memperkenalkan kewirausahaan dalam upaya untuk 

mempromosikan kewirausahaan dan karir kewirausahaan profesional 

(Keat, Selvarajah & Meyer, 2011). Sudah menjadi penting untuk 

memahami peran kompetensi kewirausahaan dan karakteristik mereka 

dan untuk menentukan bagaimana mereka mempengaruhi minat 

kewirausahaan mahasiswa (Al Mamun et al., 2017; Rasli, Khan, 

Malekifar, & Jabeen, 2013). Mahasiswa yang memiliki minat 

terhadap kewirausahaan sangat penting baik sebagai cadangan untuk 

pengusaha saat ini dan sebagai batu loncatan untuk pekerjaan masa 

depan, terutama untuk industri teknologi tinggi di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia. Melihat lingkungan teknologi yang 

berkembang dengan pesat di era Revolusi industri 4.0, memunculkan 

peluang bisnis yang terbuka bagi mahasiswa. Hal ini menunjukkan 

bahwa manajemen layanan pusat karir pada perguruan tinggi juga 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa serta perencanaan 

karir mahasiswa. 

 

B. Manajemen Pusat Karir Mahasiswa 

Pendirian career center (pusat karir) di tingkat perguruan 

tinggi dianggap sangat penting dan sudah disadari oleh sebagian 

institusi penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia, tetapi 

sayangnya masih ada kesenjangan antar institusi penyelenggara 

pendidikan tinggi dalam hal keberadaan pusat karir serta keragaman 

fungsinya. Sebagian perguruan tinggi sudah melaksanakan fungsi 

pusat karir walaupun bukan dilaksanakan oleh unit pusat karirnya. 

Pusat karir menurut Tim Kemenristekdikti RI (2016) yakni lembaga 

atau unit di dalam struktur suatu institusi penyelenggara pendidikan 

tinggi yang melaksanakan fungsi mempertemukan calon lulusan serta 

alumni pencari kerja dengan instansi pengguna tenaga kerja.  

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (dalam Tim 

Kemenristekdikti RI, 2016) menyebutkan bursa kerja adalah lembaga 
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atau unit professional yang melaksanakan fungsi mempertemukan 

para pencari kerja dengan instansi pengguna tenaga kerja. Melihat 

pengertian yang lebih menekankan sisi kelembagaan tersebut dapat 

dinyatakan pusat karir pada perguruan tinggi ialah suatu bursa kerja, 

terdapat tiga jenis bursa kerja yakni, (1) bursa kerja swasta, (2) bursa 

kerja pemerintah, dan (3) bursa kerja khusus. Tim Kemenristekdikti 

RI (2016) menyebutkan pusat karir yang berada pada perguruan tinggi 

dikelompokkan dalam golongan bursa kerja khusus, yang memiliki 

fungsi antara lain; 

1. Membantu perusahaan atau instansi pengguna lulusan untuk 

menyediakan serta mendapatkan lulusan yang potensial yang 

terampil, berkualitas, serta professional sesuai dengan 

kebutuhan instansi. 

2. Memfasilitasi calon lulusan dan alumni untuk mendapatkan 

pekerjaannya sesuai dengan keterampilan, bakat, dan 

minatnya. 

3. Melakukan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja. 

4. Menjadi alternatif solusi dalam mengurangi persoalan 

pengangguran melalui perbaikan penempatan tenaga kerja. 

Pusat pengembangan karier harus melaksanakan peran dengan 

memberikan pelayanan (Career services) dengan baik. Peran utama 

pusat pengembangan karir atau pusat karir yakni menjadi unit dalam 

universitas yang memberikan dukungan berupa program akademik 

dan latihan belajar (experiential learning) untuk mendorong 

mahasiswa belajar dan mengembangkan diri (Widyastuti, 2018). 

Dalam konteks ini National Association of College and Employers 

(NACE) (2014) menyebutkan tujuan utama dari pelayanan karir 

adalah mendampingi mahasiswa untuk dapat membangun, 

mengevaluasi, dan atau mengimplementasikan karir, Pendidikan dan 

membuat keputusan tentang rencana karir yang dipilihnya. Secara 

spesifik ruang lingkup pelayanan karir di perguruan tinggi membantu 

mahasiswa untuk (NACE, 2014): 

1. Mengembangkan pengetahuan diri yang berhubungan dengan 

pilihan karir dan performa kerja dengan proses identifikasi, 

pendampingan dan pemahaman terhadap kompetensi, minat, 

nilai dan karakteristik personal. 

2. Memberikan Pendidikan dan informasi mengenai pilihan karir 

untuk membantu perencanaan karir dan Pendidikan serta 

pemahaman terhadap dunia kerja. 
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3. Memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan 

peluang magang yang sesuai untuk dapat mengoptimalkan 

pilihan karir atau pendidikan di masa depan. 

4. Mengambil tanggung jawab untuk mengambil keputusan 

tentang pilihan karir, rencana pendidikan lanjut, rencana 

bekerja dan pekerjaan berbasis kompetensi. 

5. Mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan yang sesuai 

dengan mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan, 

kemampuan presentasi, dan pemahaman tentang kesesuaian 

antara kompetensi dengan persyaratan pekerjaan. 

6. Memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pembinaan 

softskill melalui kegiatan kemahasiswaan, pengabdian 

masyarakat, bekerja paruh waktu, proyek penelitian, 

pendidikan kooperatif, magang, dan kesempatan lainnya.  

7. Memperoleh informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, 

organisasi profesi, dan pihak lain yang akan memberikan 

kesempatan untuk mengembangkan minat dan kompetensi 

professional, mengintegrasikan pembelajaran akademik 

dengan bekerja, dan mengeksplorasi kemungkinan karir di 

masa depan. 

8. Memfasilitasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan 

proses pengembangan karir. 

9. Mencarikan kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk ke 

program pendidikan, pascasarjana, atau profesional yang 

sesuai. 

10. Membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengelola 

karir mereka setelah lulus. 

Pusat karir di dalam suatu perguruan tinggi memiliki fungsi 

menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang dibutuhkan oleh 

perguruan tinggi. Perkembangan di dunia kerja mengikuti dinamika 

industri, karena merupakan penyerap tenaga kerja atau lulusan 

perguruan tinggi yang terbanyak. Perguruan tinggi kadang dianggap 

kurang mempunyai kepedulian dalam menanggapi perubahan 

tersebut. Anggapan yang muncul salah satunya yakni lulusan 

perguruan tinggi yang kurang berkompetensi untuk posisi tertentu 

sehingga perusahaan atau suatu instansi perlu kembali melakukan 

pembekalan serta pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi 

tersebut. Walaupun anggapan tersebut belum tentu sepenuhnya benar, 

namun institusi penyelenggara pendidikan tinggi dituntut untuk selalu 
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mampu merespon tantangan yang ada dengan membekali mahasiswa 

dengan kompetensi yang diperlukan dunia kerja. 

Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan oleh institusi 

perguruan tinggi yakni pembinaan karir serta proses pembelajaran 

karena keduanya dibutuhkan agar mahasiswa mempunyai gambaran 

masa depan yang mereka jalani setelah lulus, sehingga bisa 

merencanakan karir di masa depan. Untuk masuk ke dunia kerja perlu 

diperkenalkan persiapan apa saja yang dibutuhkan sejak mereka 

menjadi mahasiswa, guna membantu mereka dalam masa transisi dari 

dunia pendidikan ke dunia kerja. Kegiatan yang bisa dilaksanakan 

oleh pusat karier di perguruan tinggi meliputi: 

1. Pelatihan 

 Training ialah suatu pendidikan singkat yang dapat 

memberikan keterampilan (keahlian) tertentu sesuai yang 

diharapkan. Pelaksanaan training ini dapat bersifat rutin 

(dalam kurun waktu tertentu dilakukan beberapa kali) atau 

intensif (satu paket dalam waktu sekian hari/minggu), 

tergantung kebutuhan serta cepat atau lambatnya hasil 

pelatihan tersebut bisa diterapkan. Saat ini pengguna lulusan 

mencari tenaga kerja dengan berbagai kompetensi serta 

sertifikasi yang dimiliki tapi pada akhirnya, instansi tersebut 

akan menyeleksi berdasar pada kesesuaian kompetensi yang 

dimiliki dengan persyaratan pekerjaan tertentu. Oleh 

karenanya, pusat karier hendaknya tidak hanya menawarkan 

pelatihan kepada mahasiswa tetapi juga mencarikan serta 

mengarahkan pelatihan yang tepat. Penyelenggaraan training 

dapat dilakukan untuk alumni, mahasiswa, maupun umum 

yang membutuhkan peningkatan kompetensi di bidang tertentu 

yang ditentukan oleh pusat karier. 

 Jenis training yang bisa ditawarkan oleh pusat karir 

yakni antara lain; (a) Softskill, contoh dari softskills atau 

employability skills yang bisa dibelajarkan yakni kerjasama 

tim, kepemimpinan, komunikasi, perencanaan dan organisasi, 

serta problem solving (pemecahan masalah); (b) Technical 

Skills (keterampilan teknis), contoh keterampilan teknis yang 

dapat dipelajari yakni pelatihan komputer (CARR, CAD, 

SPSS, dan lain-lain), bahasa inggris, penggunaan alat 

komunikasi modern, dan keterampilan multimedia; (c) 

Application letter (surat lamaran kerja) dan Curriculum vitae 
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(CV), mahasiswa diberikan bekal tentang penulisan surat 

lamaran kerja, baik berbahasa Inggris maupun bahasa 

Indonesia, juga CV dalam berbagai bentuk; (d) Teknik 

wawancara, agar bisa menghadapi beranekaragam teknik 

wawancara dapat diatasi dengan memberikan pelatihan pada 

mahasiswa. Apabila tidak memiliki narasumber yang tepat, 

pusat karier bisa menghubungi bagian biro SDM Universitas 

atau mengundang staff SDM dari beberapa instansi pengguna 

guna memberikan masukan pada peserta traning; dan (e) 

Peningkatan kepribadian, hal ini dibutuhkan guna mengoreksi 

hal-hal yang dapat menurunkan daya saing lulusan pada masa 

pencarian kerja. Pelatihan dapat meliputi cara berbusana, 

etiket tertentu, cara berbicara dan lain-lain. 

2. Magang 

 Merupakan kegiatan mahasiswa untuk memeroleh 

pengalaman kerja pada suatu instansi atau perusahaan. 

Magang berbeda dengan praktik kerja yang biasa dilaksanakan 

oleh mahasiswa sebagai bagian dari kurikulum karena bisa 

saja tidak berhubungan dengan jurusan mahasiswa. Kegiatan 

magang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa secara kelompok 

maupun mandiri sesuai dengan kebutuhan tempat magang dan 

mahasiswa bisa mendapatkan gaji atau upah selama magang. 

3. Bursa kerja online 

 Merupakan bursa kerja yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja 

dan pengguna tenaga kerja melalui situs web (online) (Osborn 

& LoFrisco, 2012).  

4. Pameran kesempatan kerja 

 Kegiatan ini adalah sarana fisik tempat berkumpulnya 

instansi pengguna tenaga kerja untuk mempromosikan 

instansi, jenis usaha, terutama lowongan kerja yang ada di 

instansi tersebut. Para pencari kerja mendatangi kegiatan ini 

dengan maksud melamar serta mencari informasi kerja. Pada 

praktiknya pada suatu pameran kesempatan kerja bisa juga 

diselenggarakan kegiatan pelatihan singkat, seminar, 

wawancara dan rekrumen, serta ekspose perusahaan. Pameran 

kesempatan kerja juga bisa diintegrasikan dengan pameran 

kewirausahaan serta beasiswa. 
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5. Rekrutmen kampus (Campus recruitment) 

 Merupakan kegiatan seleksi serta penerimaan tenaga 

kerja yang dilakukan oleh instansi yang sedang membuka 

lowongan pekerjaan di perguruan tinggi. Biasanya kegiatan 

rekrutmen di kampus ini dilakukan oleh instansi bekerja sama 

dengan pusat karier dengan tujuan mencari tenaga kerja 

lulusan potensial perguruan tinggi tertentu. 

6. Konseling karir 

 Merupakan kegiatan yang membantu mahasiswa 

maupun lulusan dalam memilih pekerjaan di masa depan. 

Konseling karir tidak hanya sekedar mencocokkan keinginan 

lulusan dan kebutuhan instansi. Konseling seharusnya 

dilakukan oleh konselor professional maupun konsultan yang 

mempunyai kompetensi untuk memberikan bantuan kepada 

mahasiswa dan lulusan. 

7. Tracer study 

 Penggalian informasi terkait dengan transisi dari kuliah 

ke pekerjaan yakni dengan melakukan suatu studi yang disebut 

sebagai tracer study. Tracer study ialah penelusuran lulusan 

lembaga penyelenggara perguruan tinggi (Kalaw, 2019). 

Tracer study dapat menyediakan informasi untuk kepentingan 

evaluasi hasil pendidikan tinggi yang selanjutnya bisa 

digunakan untuk penyempurnaan serta penjaminan mutu 

perguruan tinggi tersebut. Selain itu, tracer study juga 

menyediakan informasi tentang hubungan antara pendidikan 

tinggi dengan dunia kerja, penilaian relevansi pendidikan 

tinggi, serta informasi bagi para pemangku kepentingan. 

8. Sosialisasi dan promosi pusat karir  

 Sosialisasi merupakan pengenalan program pusat 

karier kepada para mahasiswa ataupun alumni, sedangkan 

promosi yakni pengenalan kegiatan pusat karir ke luar 

perguruan tinggi. Unit pusat karier juga perlu menerbitkan 

media pusat karir yakni fasilitas virtual maupun cetakan yang 

berisi informasi serta layanan pusat karir, pedoman serta kiat 

bagi pencari kerja, informasi secara spesifik dunia kerja, 

informasi instansi, dan informasi lowongan pekerjaan. 

9. Pembinaan kewirausahaan 

 Salah satu tugas Pusat karir adalah melakukan proses 

pembinaan kewirausahaan bagi mahasiswa, secara umum 
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terdapat empat program utama yang dapat dilaksanakan yakni, 

(a) Latihan keterampilan dan manajemen wirausaha, salah satu 

kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pembinaan 

kewirausahaan mahasiswa yakni memberikan pelatihan dasar 

bagi mahasiswa baru terkait kewirausahaan, output yang dapat 

dihasilkan dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki 

proposal bisnis; (b) Entrepreneurship Coaching, pusat karir 

mengadakan pembinaan intensif untuk mahasiswa yang telah 

memiliki usaha dengan materi pembinaan yang dapat langsung 

diaplikasikan oleh peserta pembinaan; (c) Program 

kewirausahaan organisasi mahasiswa, pusat karir dapat 

mengadakan program kewirausahaan untuk organisasi 

mahasiswa berupa bantuan modal untuk usaha, yang nantinya 

organisasi mahasiswa tersebut dapat mengambil keuntungan 

dari usaha yang dijalankan; dan (d) Kompetisi kewirausahaan 

mahasiswa, mahasiswa yang memiliki ide atau rencana usaha 

diikutkan dalam kompetisi kewirausahaan baik di tingkat 

kampus hingga nasional, sehingga mereka mendapatkan 

penghargaan dalam kompetisi kewirausahaan yang diikuti. 

 

C. Jiwa Kewirausahaan 

Jiwa merupakan suatu yang abstrak, yang dapat dipelajari 

hanya pernyataan-pernyataan atau gejala-gejala yang tampak dengan 

tubuh, tiap manusia mempunyai sifat serta gejala abstrak yang terjadi 

dari pikiran, angan-angan, perasaan, dan sebagainya (Sunarni & 

Zulkarnain, 2017). Kewirausahaan menurut Kuratko dan Hotgetts 

(dalam Abdelkarim, 2019 diartikan sebagai proses dinamis dari visi, 

perubahan, dan penciptaan yang membutuhkan energi dan semangat 

menuju penciptaan dan implementasi ide-ide baru serta solusi kreatif. 

Kewirausahaan mempunyai makna wirausaha yakni cabang ilmu yang 

mengajarkan bagaimana seseorang bisa mandiri dalam mendirikan 

dan mengembangkan suatu bisnis dalam rangka mengambil 

keuntungan dan mengembangkan seluruh potensi secara ekonomi 

yang dimiliki.  

Shane dan Venkateraman menyatakan (2010) kewirausahaan 

ialah penemuan, penciptaan, serta sebab dan akibat yang ditimbulkan 

peluang untuk mewujudkan suatu produk berupa barang atau jasa 

yang dapat digunakan di masa depan. Berdasarkan definisi diatas 

Wirausahawan ialah orang yang berjiwa kreatif serta inovatif yang 
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mampu memulai, mengembangkan, memajukan, serta menjadikan 

usahanya berhasil. Wirausahawan haruslah seseorang yang mampu 

melihat ke depan, yakni mampu mengembangkan alternatif pilihan 

dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Berdasarkan 

pendapat ahli di atas jiwa kewirausahaan adalah sikap serta perilaku 

entrepreneurship yang ditunjukkan melalui sikap, karakter, dan watak 

seseorang yang memiliki kemauan keras dalam mewujudkan gagasan 

atau ide yang inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif yakni 

dalam suatu usaha atau bisnis. 

Nickels (2012) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan 

kemampuan-kemampuan tersebut seorang wirausahawan harus 

mempunyai jiwa entrepreneurship, yakni: (1) Mengarahkan diri, 

wirausahawan hendaknya bersikap menyenangkan serta mempunyai 

disiplin diri yang tinggi; (2) Percaya diri, wirausahawan harus percaya 

atas ide yang didapatnya walaupun tidak ada orang yang 

memikirkannya, dan harus melengkapi antusiasme sebagai 

wirausahawan; (3) Berorientasi pada tindakan, gagasan usaha yang 

luar biasa belum cukup tanpa adanya semangat untuk 

mengaplikasikan gagasannya, serta mewujudkan impiannya menjadi 

kenyataan; (4) Energik, wirausahawan harus emosional, memiliki 

mental serta fisik yang mampu bekerja lebih lama serta lebih keras; 

(5) Toleran terhadap ketidakpastian, wirausahawan sukses dengan 

menempuh resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. Sementara 

Marbun (dalam Alma, 2013) dalam penelitiannya di Amerika Serikat 

menyebutkan bahwa sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

entrepreneur antara lain: 

1. Percaya diri 

Wirausahawan yang berhasil biasanya mempunyai rasa 

percaya diri yang tinggi, baik percaya pada kemampuan yang 

dimiliki ataupun percaya terhadap kemajuan usaha yang 

dikembangkannya. Wirausahawan mempunyai pertimbangan 

yang kritis terhadap pendapat orang lain, sehingga sulit 

terpengaruh dalam menetapkan suatu keputusan. 

2. Berorientasi pada tugas dan hasil 

Wirausahawan berorientasi pada tugas serta hasil, hasil 

yang dimaksud ialah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan 

menjalankan usahanya. Wirausahawan yang berorientasi pada 

tugas dan hasil cenderung memiliki karakter yang tabah, 

tekun, bermotivasi tinggi serta mau bekerja keras. 
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3. Pengambilan resiko 

Resiko adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan 

dalam berwirausaha. Keberanian menghadapi sebuah resiko 

bagi seorang wirausahawan adalah tantangan yang besar serta 

berdampak terhadap usaha yang didirikannya. Sikap 

keberanian menghadapi resiko penting dimiliki wirausahawan 

agar usahanya dapat maju, tetapi harus tetap 

mempertimbangkan kemungkinan yang dapat terjadi pada 

usaha yang dijalankannya. 

4. Kepemimpinan  

Pemimpin yang berhasil pada dasarnya dapat 

mengarahkan anggotanya menuju ke arah tujuan yang telah 

ditetapkan. Selain itu seorang pemimpin juga harus memiliki 

kemampuan komunikasi dengan baik, dan bisa menerima 

saran serta kritik demi kemajuan usaha yang dimilikinya. 

5. Keorisinilan 

Wirausahawan dituntut mempunyai sifat orisinil, sebab 

pada dasarnya wirausahawan harus mempunyai ide sendiri 

serta tidak meniru orang lain. Orisinil bukan berarti baru, 

tetapi suatu ide atau produk yang mencerminkan kombinasi 

baru ataupun mengembangkan produk yang sudah ada, 

sehingga melahirkan sesuatu yang baru. 

6. Berorientasi ke masa depan 

Wirausahawan biasanya mempunyai orientasi serta 

tujuan yang jelas, baik tujuan jangka panjang, jangka 

menengah serta jangka pendek. Tujuan dan orientasi yang 

jelas dapat menjadi pedoman dalam menentukan langkah serta 

strategi yang diambil sehingga suatu usaha dapat mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

Kewirausahaan tidak diperuntukkan bagi orang yang suka 

memilih keadaan ataupun takut mendapatkan kegagalan. Kiat bagi 

calon wirausahawan yang potensial menurut (Nickels, 2012), yakni 

(1) Riset pasar, tetapi jangan dilakukan dalam jangka waktu yang 

relatif lama; (2) Bekerja dengan orang lain serta pelajari apa yang bisa 

dipelajari dari pemilik usaha; (3) Susun tujuan spesifik tetapi jangan 

terlalu tinggi, sebab dalam memulai usaha, aspek yang paling tersita 

yakni aspek keuangan; (4) Mulailah usaha ketika sudah mempunyai 

pelanggan sebagai permulaan, jadikan usaha sebagai usaha sampingan 

terlebih dahulu; (5) Biasakan berinteraksi dengan orang yang lebih 
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cerdas, misalkan seorang direktur atau pimpinan suatu perusahaan 

yang tertarik dengan bisnis serta dapat memberikan jawaban 

pertanyaan seputar usaha yang dijalankan; (6) Jangan takut gagal, 

wirausahawan baru harus siap menghabiskan beberapa waktu sebelum 

berhasil; dan (7) Rencanakan tujuan anda dalam time schedule. 

 

D. Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pola pikir individu dalam menentukan pemilihan karir 

sebagai wirausaha. Semiawan (2010) menyatakan lingkungan 

keluarga merupakan media pertama dan utama yang berhubungan 

terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Lingkungan keluarga 

adalah kelompok terkecil di masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, 

anak serta anggota keluarga lainnya. Orang tua dalam lingkungan 

keluarga berperan penting dalam perkembangan serta pertumbuhan 

anak. Orang tua juga berperan sebagai pembimbing dan pengarah bagi 

masa depannya, hal ini memiliki arti bahwa secara tidak langsung 

orang tua juga bisa mempengaruhi minat anaknya dalam menentukan 

karir termasuk dalam menjadi entrepreneur. Senada dengan apa yang 

dikemukakan Soemanto (2012) keluarga atau orang tua adalah peletak 

dasar bagi persiapan anak-anak agar di masa depan bisa menjadi 

pekerja profesional.  

Purwanto (2011) mengemukakan bahwa lingkungan ialah 

semua kondisi-kondisi dalam dunia ini yang dalam cara-cara tertentu 

mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan atau life processes kita. 

Interaksi sosial terjadi dalam lingkungan keluarga dimana pertama 

seorang anak belajar memperhatikan keinginan orang lain, belajar 

bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain, dalam 

lnteraksinya tersebut anak belajar memegang peranan sebagai 

makhluk sosial yang memiliki norma serta kecakapan tertentu (Yusuf 

& Nurihsan, 2013). Secara umum karakteristik keluarga ialah adanya 

hubungan berpasangan dalam suatu ikatan resmi pernikahan, adanya 

pengakuan terhadap adanya anak yang dilahirkan, serta adanya 

kehidupan ekonomi yang berjalan dalam kehidupan berkeluarga.  

Alma (2013) menyatakan ada hubungan dari orang tua yang 

mempunyai usaha sendiri cenderung anaknya akan menjadi 

wirausahawan juga. Anak yang mempunyai orang tua seorang 

wirausahawan atau hidup dalam lingkungan keluarga wirausahawan 

akan menerima pengetahuan pada masa-masa awal hidupnya sehingga 
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membentuk sikap serta persepsi tentang kepercayaan diri terhadap 

kemampuannya dalam berwirausaha.  

Berdasar pada pendapat ahli tersebut bisa disimpulkan 

lingkungan keluarga ialah lingkungan pertama bagi seorang anak 

yang bisa mempengaruhi pola pikir serta perkembangan anak. Anak 

mendapatkan perhatian, kasih sayang, keteladanan, arahan, serta 

dorongan dari orang tua untuk dapat mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki demi perkembangannya di masa depan. Orang tua 

dalam suatu keluarga berpengaruh cukup besar terhadap 

perkembangan serta pemilihan pekerjaan seorang anak. Pengaruh 

orang tua didapat melalui interaksi serta model orang tua dalam 

memberikan bimbingan. Pemberian dukungan yang positif oleh orang 

tua akan meningkatkan minat anak untuk menjadi wirausahawan. 

Orang tua yang memiliki profesi sebagai wirausahawan dapat 

memberikan dorongan kepada anak untuk menjadi seorang wirausaha. 

Sebagai contoh, orang tua yang sukses dalam mendirikan bisnis 

tertentu, maka cenderung seorang anak akan mengikuti jejak orang 

tua untuk menjajaki bisnis atau usaha yang sama, sehingga akan 

merencanakan karir masa depannya menjadi wirausahawan.  

Adapun menurut Yusuf dan Nurihsan (2013) terdapat tiga hal 

yang mempengaruhi perkembangan seorang anak dalam hidupnya. 

Tiga hal tersebut antara lain, (1) Keberfungsian Keluarga, seiring 

kehidupannya yang diwarnai faktor internal (kondisi psikis, fisik, 

serta moralitas anggota keluarga) serta faktor eksternal (perubahan 

sosial budaya), maka tiap keluarga mengalami perubahan yang 

berbeda. Keluarga yang normal (fungsional) yakni keluarga yang 

mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Empat prinsip dari 

peranan keluarga yakni sebagai mentoring, modelling, dan organizing. 

Fungsi keluarga terdiri dari fungsi pendidikan serta sosialisasi. Fungsi 

pendidikan menyangkut pembimbingan, peranan, serta keterampilan-

keterampilan terkait berwirausaha yang bermanfaat bagi anak, 

sementara fungsi sosialisasi menyangkut fungsi keluarga sebagai 

faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas anak yang akan 

datang termasuk dalam hal karir yang dipilih oleh anak dalam hal ini 

yakni wirausaha; (2) Perlakuan dan sikap orang tua terhadap anak, 

terdapat beberapa pola perlakuan atau sikap orang tua terhadap anak 

yang masing-masing memiliki pengaruh tersendiri terhadap 

kepribadian anak. Perilaku serta sikap orang tua terhadap anak pada 

dasarnya menjadi panutan bagi anak dalam menjalankan proses 



Karir Ideal Mahasiswa Di Era Revolusi Industri 4.0  Page 29 

 

kehidupannya yang tentunya mempengaruhi perkembangannya, 

termasuk dalam hal minatnya dalam berwirausaha; dan (3) Status 

Ekonomi, dianggap faktor yang mempengaruhi perkembangan 

kepribadian anak. Orang tua yang memiliki status ekonomi rendah 

memiliki kecenderungan lebih menekankan kepatuhan pada figur 

yang memiliki kewenangan, sedangkan status ekonomi kelas 

menengah serta atas memiliki kecenderungan menekankan pada 

pengembangan keingintahuan, kreativitas serta inisiatif anak.  

 

E. Pendidikan Kewirausahaan 

Pendidikan entrepreneurship pada umumnya dibutuhkan guna 

menunjang kesuksesan dalam menjalankan sebuah bisnis. Pendidikan 

ialah proses dengan metode atau cara tertentu sehingga seseorang 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupannya. Mudyaharjo (2012) 

mengemukakan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh 

keluarga, pemerintah, dan masyarakat melalui kegiatan pengajaran, 

pembimbingan, serta pelatihan yang berlangsung di sekolah serta di 

luar sekolah sepanjang hidupnya, untuk mempersiapkan seseorang 

supaya bisa memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat di masa depan. Pengetahuan dan keterampilan seseorang 

berhubungan dengan pendidikan yang dimilikinya. 

Lestari dan Wijaya (2012) menyatakan pendidikan 

entrepreneurship ialah proses pembelajaran untuk mengubah pola 

pikir serta sikap mahasiswa terhadap pilihan karir berwirausaha. 

Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah kewirausahaan atau 

sejenisnya akan memiliki nilai-nilai dan karakteristik kewirausahaan 

sehingga akan meningkatkan minat mahasiswa terhadap dunia 

kewirausahaan. Alma (2013) menyebutkan bahwa pendidikan dan 

pelatihan kewirausahaan bertumbuh dengan cepat di Amerika serikat 

hingga Eropa baik ditingkat Lembaga kursus maupun di tingkat 

perguruan tinggi. Mata kuliah kewirausahaan atau yang sejenisnya 

diberikan dalam bentuk kuliah umum, maupun dalam bentuk 

konsentrasi program studi (department). Pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan dalam kelas menurut Ruskovaara dan Pihkala (2014) 

yakni “Authentic learning processes, field experience, consultancy 

projects and projects where students obtain first-hand experience on 

company operations are highly valued”. Proses pembelajaran otentik, 

pengalaman lapangan, proyek konsultasi dan proyek di mana 
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mahasiswa memperoleh pengalaman langsung tentang kewirausahaan 

sangat berarti nilainya. Peningkatan keefektifan pendidikan atau 

pelatihan kewirausahaan, pimpinan universitas hingga program studi 

harus mampu mengelola program-program kewirausahaan secara 

keseluruhan dengan mencocokkan program-program spesifik dengan 

target yang spesifik (Matricano, 2017). Untuk mata kuliah 

kewirausahaan atau yang sejenisnya yang diberikan memiliki tujuan 

antara lain:  

a. Keuntungan dan kelemahan berbagai bentuk usaha atau bisnis  

b. Mengerti apa peranan perusahaan dalam sistem perekonomian 

c. Mengerti perencanaan produk dan proses pengembangan produk  

d. Mengetahui karakteristik serta proses kewirausahaan  

e. Mampu mengidentifikasi dan mencari sumber-sumber  

f. Mampu mengidentifikasi peluang usaha serta menciptakan 

kreativitas serta membentuk organisasi kerjasama  

g. Mampu memimpin suatu usaha dan menghadapi tantangan 

h. Mengerti dasar-dasar finansial, pemasaran, organisasi, dan 

produksi 

Beberapa indikator pendidikan kewirausahaan yakni antara 

lain, (Munib, 2010): (1) Kurikulum, yakni berkaitan dengan 

kompetensi pendidikan berbasis kewirausahaan yang diberikan 

kepada mahasiswa; (2) Mutu tenaga pendidik (Dosen), dalam hal ini 

dosen sebagai tenaga pendidik tidak hanya harus menguasai ilmu 

pengetahuan serta memiliki pengalaman dalam berwirausaha, tapi 

juga harus mampu menyampaikannya dengan baik; (3) Fasilitas 

belajar mengajar, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan akan 

sangat membantu mahasiswa untuk menguasai materi pendidikan 

kewirausahaan serta membantu dosen dalam menyampaikan ilmu dan 

pengalaman berwirausahanya.  

Scarborough dan Cornwall (2016), menyebutkan bahwa salah 

satu faktor yang menstimulus pertumbuhan kewirausahaan pada suatu 

negara terletak pada peranan perguruan tinggi melalui 

terselenggaranya pendidikan kewirausahaan baik dalam kegiatan 

perkuliahan dalam kelas ataupun kegiatan seminar serta praktek 

kewirausahaan. Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam 

mendidik serta memberikan kemampuan berwirausaha kepada para 

lulusannya dan memberikan motivasi agar berani memilih 

berwirausaha sebagai karir pada masa depan mereka (Sunarni, 

Zulkarnain, & Benty, 2017).  
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Berdasar pendapat beberapa ahli tersebut bisa diambil 

kesimpulan pendidikan kewirausahaan ialah usaha sadar untuk 

memberikan pengetahuan, pemahaman, pengalaman dan pelatihan 

kepada peserta didik atau mahasiswa agar berminat untuk memilih 

karir sebagai wirausaha. Lindner (2018) menyatakan tujuan umum 

dari pendidikan kewirausahaan adalah untuk memperkuat 

wirausahawan dengan orientasi nilai untuk masyarakat yang 

berkelanjutan. Wirausahawan menjaga ekonomi dan masyarakat kita 

tetap hidup dengan menerapkan ide-ide baru, itulah sebabnya 

masyarakat kita membutuhkan orang-orang dengan kompetensi 

kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan dapat memicu dan 

mendukung proses ini.  

 

F. Minat Berwirausaha 

Minat ialah dorongan dalam setiap diri seseorang dalam 

melakukan sesuatu. Slameto (2010) mengemukakan minat merupakan 

suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal, tanpa ada 

yang menggerakkan. Sementara itu Purwanto (2011) berpendapat 

minat ialah perbuatan yang berpusat kepada suatu tujuan serta 

merupakan suatu dorongan bagi perbuatan itu sendiri. Berdasar 

pendapat ahli tersebut bisa diambil kesimpulan minat ialah suatu 

keadaan dimana individu merasa lebih suka atau tertarik pada sesuatu 

yang selanjutnya menimbulkan suatu tindakan. Tindakan tersebut 

dilakukan dengan tujuan mempelajari maupun membuktikan sesuatu 

yang dirasa menarik oleh orang tersebut.  

Wirausaha adalah aspek penting dalam perekonomian suatu 

negara. Alma (2013) wirausahawan merupakan orang yang mampu 

memperkenalkan produk berupa jasa ataupun barang baru, dengan 

mengkreasikan bentuk organisasi baru ataupun mengolah bahan baku 

baru. Pendapat yang lain yakni Suryana (2010) mengemukakan 

wirausaha ialah orang yang melakukan upaya-upaya inovatif serta 

kreatif dengan cara mengembangkan ide, serta meramu sumber daya 

yang dimiliki untuk menemukan peluang usaha dalam masyarakat. 

Sementara itu Kasmir (2011) menyatakan wirausaha ialah orang yang 

berjiwa berani untuk mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 

setiap kesempatan yang ada. Berdasarkan beberapa ahli tersebut bisa 

diambil kesimpulan wirausaha ialah orang yang memiliki kemampuan 

dalam menangkap peluang serta berani mengambil risiko untuk 
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mengembangkan suatu usaha atau bisnis baru. Wirausahawan dituntut 

memiliki sifat inovatif serta kreatif.  

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan sebelumnya, bisa 

diambil kesimpulan minat berwirausaha yaitu perasaan suka serta 

tertarik terhadap kegiatan wirausaha yang membutuhkan keberanian 

dalam mengambil risiko untuk mendapatkan laba atau keuntungan. 

Minat berwirausaha tumbuh karena adanya dorongan untuk 

membuktikan secara langsung apa yang diperoleh dari informasi serta 

pengetahuan yang didapatkannya. Minat berwirausaha juga didasari 

oleh perasaan senang serta keinginan untuk masuk ke dalam kegiatan 

usaha. Wirausaha dilakukan dengan cara menjalankan usaha sendiri 

maupun memanfaatkan peluang usaha yang ada untuk menciptakan 

suatu usaha baru dengan pendekatan inovatif dan kreatif. Minat 

wirausaha tidak langsung dipunyai seseorang, melainkan bisa dipupuk 

serta dikembangkan. Faktor-faktor yang mendorong minat 

berwirausaha antara lain (Bygrave, dalam Alma, 2013): 

a. Faktor Personal, yakni terkait dengan aspek kepribadian 

diantaranya, (1) Adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada 

pekerjaan lain; (2) Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan; (3) 

Dorongan yang disebabkan faktor usia; (4) Komitmen tinggi 

terhadap suatu usaha; dan (5) Keberanian menanggung resiko.  

b. Faktor Environtment, yakni terkait hubungan dengan lingkungan 

fisik antara lain, (1) Adanya sumber-sumber yang bisa 

dimanfaatkan seperti tabungan, modal, bangunan, warisan, serta 

lokasi strategis; (2) Adanya persaingan dalam dunia kehidupan; 

(3) Mengikuti kursus pengembangan bisnis atau inkubator bisnis; 

dan (4) Kebijakan pemerintah, seperti bimbingan usaha 

kemudahan lokasi berusaha, dan fasilitas kredit.  

c. Faktor Sosiological, terkait dengan hubungan dengan keluarga 

dan sebagainya (1) Adanya tim yang dapat diajak kerja sama 

dalam berusaha; (2) Adanya hubungan-hubungan atau relasi bagi 

orang lain; (3) Adanya dorongan dari orang tua untuk mendirikan 

suatu bisnis atau usaha; (4) Adanya bantuan keluarga dalam 

berbagai fasilitas kemudahan; dan (5) Adanya pengalaman dalam 

bidang wirausaha sebelumnnya.  

Alma (2013) mengemukakan hal yang paling menstimulus 

individu untuk berkarir dalam bidang kewirausahaan yakni adanya 

personal attributes serta personal environment, dengan kepribadian 

yang dimiliki individu tersebut dapat membuat orang tertarik dengan 
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pembicaraannya, membuat orang lain untuk bersimpati, dan dapat 

membuat orang kagum terhadapnya. Wirausaha yang mempunyai 

kepribadian seperti itu yang seringkali berhasil dalam menjalankan 

bisnisnya. Menurut Alma (2013), faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha antara lain:  

a. Faktor Intrinsik, yakni faktor yang timbul karena hubungan 

stimulus dari dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor intrinsik 

sebagai pendorong minat berwirausaha yakni dikarenakan 

adanya kebutuhan akan harga diri, pendapatan, perhatian, motif, 

dan perasaan senang. 

b. Faktor Ekstrinsik, yakni faktor yang mempengaruhi seseorang 

yang disebabkan pengaruh stimulus dari luar. Faktor ekstrinsik 

yang mempengaruhi minat berwirausaha yakni peluang dan 

pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan keluarga.  

Scarborough dan Cornwall (2016), menyebutkan bahwa 

menjadi wirausahawan akan mempunyai kebebasan dalam 

menentukan nasibnya sendiri serta lebih berpeluang untuk berperan 

dalam masyarakat. Dengan mempunyai usaha sendiri, individu 

tersebut tidak bergantung pada orang lain. Seseorang yang berani 

berwirausaha dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat serta 

keterampilannya, sehingga membuat individu tersebut berarti bagi 

masyarakat. Menjadi wirausahawan tentunya memiliki peran yang 

amat besar pada masyarakat, sebab dengan berwirausaha bisa 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dengan tersedianya 

lapangan pekerjaan baru.  

Mengukur minat mahasiswa dalam berwirausaha dapat 

menggunakan dua cara, Soemanto (2012) menyatakan minat 

seseorang dapat diukur dengan, (1) Mengukur faktor dari luar yang 

dapat diduga menimbulkan minat di dalam diri seseorang; dan (2) 

Mengukur aspek tingkah laku tertentu yang mungkin terjadi dari 

dorongan tertentu. Minat untuk berwirausaha bisa diukur melalui tiga 

macam indikator, antara lain: (1) Kognisi, yakni pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. (2) Emosi, yakni 

ketertarikan, perasaan senang, serta perhatian terhadap minat 

berwirausaha, dan (3) Konasi, yakni usaha, keinginan, serta keyakinan 

terhadap minat berwirausaha. 

Unsur kognisi maksudnya minat didahului dengan perkenalan 

terlebih dahulu dengan objek yang diminati yang ditunjukkan dengan 

pengetahuan dan pengalaman mahasiswa untuk memulai suatu usaha, 
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dalam hal ini obyek yang diminati yakni keinginan atau harapan 

mahasiswa untuk melakukan aktifitas wirausaha. Unsur emosi, artinya 

setelah pengenalan disertai dengan ketertarikan serta perasaan tertentu 

yang biasanya perasaan senang yang ditunjukkan dengan menaruh 

perhatian lebih terhadap minat berwirausaha. Unsur konasi adalah 

kelanjutan dari kedua unsur sebelumnya yang ditunjukkan dengan 

hasrat dalam bentuk usaha, keyakinan, serta keinginan. Peneliti 

membatasi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

meliputi unsur emosi serta unsur konasi, yaitu ketertarikan, keinginan, 

dan keyakinan. 

 

G. Manajemen Pusat Karir Mahasiswa, Hubungannya dengan 

Minat Berwirausaha dan Perencanaan Karir Masa Depan  

Peran utama pusat pengembangan karir atau pusat karir yakni 

menjadi unit dalam universitas yang memberikan dukungan berupa 

program akademik dan latihan belajar (experiential learning) untuk 

mendorong mahasiswa belajar dan mengembangkan diri (Widyastuti, 

2018). Dalam konteks ini National Association of College and 

Employers (NACE) (2014) menyebutkan tujuan utama dari pelayanan 

karir adalah mendampingi mahasiswa untuk dapat membangun, 

mengevaluasi, dan atau mengimplementasikan karir, Pendidikan dan 

membuat keputusan tentang rencana karir yang dipilihnya.  

Engel, Burg, Kleijn dan Khapova (2017) menyatakan unit 

pusat karir dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Unit 

pusat karir mengupayakan penciptaan sarjana baru yang terampil dan 

dapat berkecimpung dalam dunia kewirausahaan, serta menciptakan 

budaya entrepreneurship yang memiliki kemandirian tinggi. Unit 

pusat karir dapat mendorong mahasiswa agar berminat berwirausaha 

melalui pembekalan tentang pengetahuan, konsep, strategi dan 

keterampilan kewirausahaan yang memadai (Sudirman et al, 2018). 

Unit pusat karier yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan 

diharapkan mampu melakukan positioning yang tepat agar 

keberadaannya turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan, dan akhirnya mampu mendapatkan dukungan dari 

berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan lulusan yang 

memiliki minat berwirausaha dan berkarakter Tangguh sehingga 

mampu merumuskan rencana karir berwirausaha pada masa depannya 

(Engel et al, 2017; Rai, Savitri, & Ratu, 2018). Mengacu pada 

kebutuhan karakter yang tangguh sebagai salah satu kompetensi yang 
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harus dicapai oleh lulusan, menjadi perhatian utama atas perubahan 

revolusi industri 4.0. Pusat karir sebagai unit atau lembaga yang 

diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap 

sumber daya manusia di tingkat perguruan tinggi pada akhirnya perlu 

menangkap adanya kebutuhan atas perubahan di revolusi industri 4.0 

(Fitriani, 2016). 

 

H. Jiwa Kewirausahaan, Hubungannya dengan Minat 

Berwirausaha dan Perencanaan Karir Masa Depan  

 Jiwa Kewirausahaan yang tertanam dalam diri mahasiswa 

dapat dilihat dari karakter mahasiswa yang berorientasi tugas dan 

hasil, percaya diri, pengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi 

masa depan serta mempunyai keorisinilan (Sunarni & Zulkarnain, 

2017). Karakter-karakter tersebut berhubungan terhadap kemampuan 

mahasiswa dalam merencanakan karir di masa depan. Seorang 

wirausaha tidak harus memiliki seluruh sifat ini. Namun, semakin 

banyak sifat di atas yang dimiliki maka semakin baik dia berusaha. 

Menurut Wicaksono dan Subiyono (2017) jiwa kewirausahaan 

memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha. Jiwa kewirausahaan 

yang kuat menentukan minat mahasiswa dalam berwirausaha, 

semakin tinggi tingkat jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh 

mahasiswa semakin tinggi pula tingkat minat mahasiswa dalam 

berwirausaha.  

Jiwa kewirausahaan seorang mahasiswa berhubungan terhadap 

pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai 

wirausahawan. Menurut Yildiz (2018) Jiwa kewirausahaan penting 

dijadikan alat atau peluang penting dalam keputusan awal karir 

seseorang. Pertimbangan atas pilihan karir tersebut dapat berbeda-

beda tergantung pandangan terhadap risiko yang akan mereka hadapi 

nantinya. Mahasiswa yang takut untuk mengambil risiko memiliki 

kecenderungan untuk memilih menjadi seorang PNS, pegawai swasta, 

atau pegawai BUMN sebagai pilihan karir, berbeda dengan 

mahasiswa yang berani mengambil risiko untuk meninggalkan zona 

nyaman, memiliki kecenderungan memilih menjadi seorang 

entrepreneur sebagai pilihan karirnya. 
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I. Lingkungan Keluarga, Hubungannya dengan Minat 

Berwirausaha dan Perencanaan Karir Masa Depan  

 Keluarga ialah lingkungan saat pertama kali anak mengenal 

dunia. Menurut Alma (2013) lingkungan keluarga adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha. Seorang anak tumbuh 

dan berkembang di dalam keluarga. Orang tua akan memberikan 

pembimbingan dan pengarahan kada anak tentang kehidupan serta 

masa depannya. Artinya secara tidak langsung, orang tua bisa 

mempengaruhi pilihan karir bagi anak. Dukungan dan peran keluarga 

terutama orang tua sangat dibutuhkan di dalam berwirausaha. 

Anak dapat berminat untuk menjadi seperti apa yang orang tua 

lakukan hal ini dipicu oleh karir yang dimiliki oleh orang tua. 

Contohnya orang tua yang menjadi seorang wirausaha akan membuat 

anaknya berminat menjadi wirausaha. Menurut Lestari dan Wijaya 

(2012) Faktor demografis (latar belakang pendidikan orang tua, 

gender, dan pengalaman bekerja) bisa mempengaruhi pilihan karir 

menjadi wirausaha. Dengan demikian, peran serta dukungan orang tua 

sangat penting di dalam menumbuhkan serta menstimulus minat anak 

untuk berwirausaha. Sehingga, semakin tinggi pengaruh lingkungan 

keluarga terutama orang tua maka akan semakin mendorong minat 

seorang anak untuk berwirausaha dan merencanakan karir masa 

depannya.  

 

J. Pendidikan Kewirausahaan, Hubungannya dengan Minat 

Berwirausaha dan Perencanaan Karir Masa Depan 

 Pengetahuan kewirausahaan adalah kemampuan dalam hal 

mengingat, mempelajari serta mengaplikasikan suatu informasi yang 

mendorong untuk melakukan kegiatan wirausaha. Pemahaman 

kewirausahaan dapat diperoleh dari pendidikan kewirausahaan yang 

dalam perguruan tinggi dituangkan ke dalam mata kuliah pendidikan 

kewirausahaan atau mata kuliah yang sejenisnya. Menurut Davey, et 

al (2016) perkembangan karir wirausahawan yang berhasil diakui 

sebagai bagian dari peran universitas. Pendidikan kewirausahaan 

dapat bersifat praktis atau teoritik. Pendidikan kewirausahaan juga 

bisa diperoleh melalui berbagai media baik elektronik ataupun cetak. 

Menurut Setiawan dan Sukanti (2016) pendidikan kewirausahaan 

berhubungan positif dan signifikan dengan minat berwirausaha. 

Semakin sering individu menerima pengetahuan atau informasi 

tentang pendidikan kewirausahaan akan berpengaruh positif dalam 
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meningkatkan minat berwirausaha individu tersebut, dengan demikian 

semakin baik pendidikan kewirausahaan yang didapat oleh mahasiswa 

maka akan semakin menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa.. 

Pendidikan kewirausahaan yaitu komponen penting yang dapat 

memberikan dorongan seseorang dalam menentukan pilihan karir, 

sehingga menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan 

usaha baru (Alhaji, 2015). Pendidikan kewirausahaan selama ini 

dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting untuk 

menumbuhkembangkan perilaku, hasrat, serta jiwa berwirausaha pada 

lapisan generasi muda. Pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman kewirausahaan peserta didik atau 

mahasiswa melalui pengetahuan, keterampilan serta sikap untuk 

mengatasi kompleksitas yang tertanam dalam aktifitas-aktifitas 

kewirausahaan. Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, yaitu 

pendidikan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip dan metodologi ke 

arah pembentukan life skill. Semakin banyak penyediaan pengalaman 

serta penguasaan terkait kewirausahaan dengan melibatkan mereka 

dalam pengembangan rencana usaha, dan proses belajar menjalankan 

suatu usaha atau bisnis yang diberikan kepada mahasiswa, maka 

semakin meningkat minatnya untuk berwirausaha dan merencanakan 

karirnya di masa depan.  

 

K. Penelitian Terdahulu 

Berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan, Tabel 2.1 

dipaparkan hasil penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Wicaksono 

dan 

Subiyono 

(2017) 

 Hubungan Antara 

Jiwa Wirausaha 

dan Latar 

Belakang Orang 

Tua Terhadap 

Minat 

Berwirausaha di 

SMK 

Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

• Ada hubungan yang 

signifikan jiwa wirausaha 

dengan minat wirausaha. 

• Ada hubungan yang 

signifikan latar belakang 

orang tua dengan minat 

wirausaha. 

• Ada hubungan secara 

simultan signifikan antara 

jiwa kewirausahaan dan 

latar belakang orang tua 

tedengan minat wirausaha. 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

2. Setiawan 

dan Sukanti 

(2016) 

Hubungan 

ekspektasi 

pendapatan, 

lingkungan 

keluarga, dan 

pendidikan 

kewirausahaan 

terhadap minat 

berwirausaha 

• Ada hubungan yang 

signifikan lingkungan 

keluarga dengan minat 

wirausaha. 

• Ada hubungan yang 

signifikan pendidikan 

kewirausahaan dengan 

minat wirausaha. 

• Terdapat hubungan secara 

simultan yang positif dan 

signifikan ekspektasi 

pendapatan, lingkungan 

keluarga, dan pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha. 

 

3. Yildiz 

(2018) 

The effect of 

career decisions 

on 

entrepreneurial 

intention levels of 

university 

students studying 

sport sciences 

• Jiwa kewirausahaan 

penting dijadikan alat atau 

peluang penting dalam 

keputusan awal karir 

seseorang. 

4. Abdelkarim 

(2019) 

Toward 

Establishing 

Entrepreneurship 

Education and 

Training 

Programmes in a 

Multinational 

Arab University 

• Pendidikan kewirausahaan 

bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, 

menanamkan pengetahuan 

dan keterampilan, 

mengembangkan pola 

pikir dan memotivasi 

siswa untuk memilih 

kewirausahaan sebagai 

karier, di samping manfaat 

lain meskipun tidak 

dipilih, atau tidak akan 

menjadi layak sebagai 
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No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

karier. 

5. Engel, 

Burg, 

Kleijn, 

Khapova 

(2017) 

Past Career in 

Future Thinking: 

How Career 

Management 

Practices Shape 

Entrepreneurial 

Decision Making 

• Unit pusat karir dapat 

membantu mahasiswa 

dalam merencanakan 

karirnya melalui bantuan 

yang diberikan kepada 

mahasiswa yakni dalam, 

(1) specyfing career goals, 

(2) calculated career 

steps, (3) pursuing 

general career, dan (4) 

career pathfinding. 

• Unit pusat karir dapat 

meningkatkan minat 

mahasiswa dalam 

berwirausaha melalui 

penciptaan budaya 

lingkungan yang kreatif 

dan pemberian 
keterampilan mahasiswa 

dalam melihat dan 

menciptakan peluang 

bisnis. 

 

Hasil penelitian terdahulu kaitannya dengan penelitian yang 

dilaksanakan adalah unit pusat karir, jiwa kewirausahaan, lingkungan 

keluarga, dan pendidikan kewirausahaan. Penelitian terdahulu 

berfokus kepada hubungan profil kewirausahaan, lingkungan 

keluarga, dan pendidikan kewirausahaan serta beberapa variabel lain 

seperti ekspektasi pendapatan maupun latar belakang orang tua 

terhadap minat berwirausaha, sedangkan penelitian ini difokuskan 

kepada kontribusi manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa 

kewirausahaan, lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan dan 

minat wirausaha terhadap perencanaan karir masa depan, dengan 

menjadikan variabel minat berwirausaha sebagai variabel intervening. 

Perbedaan selanjutnya yakni penelitian terdahulu dilakukan pada 

jenjang pendidikan menengah, sedangkan penelitian ini melakukan 

penelitian pada jenjang pendidikan tinggi/universitas. 
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3 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data merupakan suatu kegiatan memaparkan data 

yang ada untuk memperoleh bentuk nyata dari responden, agar mudah 

dipahami peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian 

yang dilaksanakan. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini 

meliputi variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1), jiwa 

kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), pendidikan 

kewirausahaan (X4), minat berwirausaha (X5) dan variabel 

perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) Universitas Negeri 

Malang (UM) yang diolah dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) 24.0 for Windows. Hasil deskriptif 

secara keseluruhan untuk semua variabel ditunjukkan pada dalam 

Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Statistik 
Statistics 

  

Future 

Career 

Career 

Center 

Entrepre-

neurship 

Personality 

Family 

Envi-

ronment 

Entrepre-

neurship 

Education 

Entrepre-

neurship  

Intention 

N Valid 381 381 381 381 381 381 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 83.381 112.037 144.102 52.262 63.824 65.806 

Std. 
Deviation 

12.538 22.862 18.627 8.968 14.277 11.565 

Variance 157.19

4 

522.651 346.966 80.426 203.819 133.741 

Range 81.00 117.00 117.00 46.00 66.00 60.00 

Minimum 27.00 39.00 59.00 25.00 22.00 20.00 

Maximum 108.00 156.00 176.00 64.00 88.00 80.00 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel 

manajemen pusat karir mahasiswa diperoleh mean sebesar 112,04 

artinya jika dilihat pada Tabel 3.13 nilai tersebut berada pada interval 

99-128 dalam kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

variabel manajemen pusat karir mahasiswa UM termasuk dalam 

kriteria baik, dengan standar deviasi sebesar 22,86 yang menunjukkan 
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bahwa data manajemen pusat karir mahasiswa UM cukup bervariasi 

atau tidak berkumpul pada satu titik. Variabel jiwa kewirausahaan 

diperoleh mean sebesar 144,10 artinya jika dilihat pada Tabel 3.14 

nilai tersebut berada pada interval 143-176 dalam kategori sangat 

baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel jiwa 

kewirausahaan mahasiswa UM termasuk dalam kriteria sangat baik, 

dengan standar deviasi sebesar 18,63 yang menunjukkan bahwa data 

jiwa kewirausahaan mahasiswa UM cukup bervariasi atau tidak 

berkumpul pada satu titik 

Variabel lingkungan keluarga diperoleh mean sebesar 52,26 

artinya jika dilihat pada Tabel 3.15 nilai tersebut berada pada interval 

52-64 dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat variabel lingkungan keluarga mahasiswa UM termasuk dalam 

kriteria sangat baik, dengan standar deviasi sebesar 8,97 yang 

menunjukkan bahwa data lingkungan keluarga mahasiswa UM cukup 

bervariasi atau tidak berkumpul pada satu titik. Variabel pendidikan 

kewirausahaan diperoleh mean sebesar 63,82 artinya jika dilihat pada 

Tabel 3.16 nilai tersebut berada pada interval 56-72 dalam kategori 

baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel pendidikan 

kewirausahaan mahasiswa UM termasuk dalam kriteria baik, dengan 

standar deviasi sebesar 14,28 yang menunjukkan bahwa data 

pendidikan kewirausahaan mahasiswa UM cukup bervariasi atau tidak 

berkumpul pada satu titik. 

Variabel minat berwirausaha diperoleh mean sebesar 65,81 

artinya jika dilihat pada Tabel 3.17 nilai tersebut berada pada interval 

65-80 dalam kategori sangat baik. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat variabel minat berwirausaha mahasiswa UM termasuk dalam 

kriteria sangat baik, dengan standar deviasi sebesar 11,57 yang 

menunjukkan bahwa data minat berwirausaha mahasiswa UM cukup 

bervariasi atau tidak berkumpul pada satu titik. Variabel perencanaan 

karir masa depan mahasiswa diperoleh mean sebesar 83,38 artinya 

jika dilihat pada Tabel 3.18 nilai tersebut berada pada interval 69-89 

dalam kategori baik. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM termasuk dalam 

kriteria baik, dengan standar deviasi sebesar 12,54 yang menunjukkan 

bahwa data perencanaan karir masa depan mahasiswa UM cukup 

bervariasi atau tidak berkumpul pada satu titik. 

Untuk mengetahui tingkat variabel manajemen pusat karir 

mahasiswa (X1), jiwa kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), 
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pendidikan kewirausahaan (X4), minat berwirausaha (X5) dan 

variabel perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) diperlukan 

perhitungan panjang kelas interval masing-masing variabel serta 

dijabarkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Secara rinci untuk 

distribusi frekuensi deskripsi masing-masing variabel dijelaskan 

sebagai berikut. 

 

1. Deskripsi Data Tingkat Variabel Manajemen Pusat Karir  

Deskripsi data tentang tingkat manajemen pusat karir 

diperoleh melalui angket yang diajukan kepada responden yang 

berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel manajemen pusat karir 

mahasiswa terdiri dari 39 butir pernyataan dengan pilihan jawaban 1-

4, sehingga skor tertinggi 39 x 4 = 156, skor terendah 39 x 1 = 39. 

Interval kelasnya yang terdiri atas empat kategori yakni (1) sangat 

baik, (2) baik, (3) kurang baik, dan (4) tidak baik. Dengan demikian 

panjang kelas interval, distribusi frekuensi dan persentase variabel 

manajemen pusat karir ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel 

Manajemen Pusat Karir (X1) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 129 - 158 80 21.0% 

2 Baik 99  - 128 202 53.0% 

3 Kurang Baik 69  -  98 84 22.1% 

4 Tidak Baik 39  -  68 15 3.9% 

Jumlah 381 100.0% 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa variabel 

manajemen pusat karir diperoleh kriteria sangat baik dengan frekuensi 

sebanyak 80 responden, baik sebanyak 202 responden, kurang baik 

sebanyak 84 responden serta kriteria tidak baik sebanyak 15 

responden. Berdasarkan pada jabaran sebelumnya diperoleh mean 

dalam kriteria baik, maka dapat disimpulkan kegiatan manajemen 

pusat karir mahasiswa yang terdiri dari (1) peran pusat karir dalam 

menjalankan pelatihan, magang, bursa kerja online, pameran pusat 

kerja, rekrutmen kampus, konseling karir, dan tracer study, (2) 

pemanfaatan pusat karir oleh mahasiswa dan alumni, (3) pengelolaan 

informasi ketenagakerjaan, serta (4) pembinaan kewirausahaan berada 

pada tingkat kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan 
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pusat karir mahasiswa UM hendaknya dapat ditingkatkan lagi agar 

berhasil mencapai kriteria sangat baik. Adapun diagram hasil 

distribusi persentase variabel manajemen pusat karir dapat dilihat 

pada Gambar 4.1 

Gambar 4.1. Diagram Distribusi Persentase Variabel Manajemen Pusat Karir 

 

2. Deskripsi Data Tingkat Variabel Jiwa Kewirausahaan 

Deskripsi data tentang tingkat jiwa kewirausahaan mahasiswa 

UM diperoleh melalui angket yang diajukan kepada responden yang 

berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel jiwa kewirausahaan 

terdapat jumlah pernyataan sebanyak 44 butir pernyataan dengan 

pilihan jawaban 1-4, sehingga skor tertinggi 44 x 4 = 176, skor 

terendah 44 x 1 = 44. Interval kelasnya yang terdiri atas empat 

kategori yakni (1) sangat baik, (2) baik, (3) kurang baik, dan (4) tidak 

baik. Dengan demikian panjang kelas interval, distribusi frekuensi dan 

persentase variabel jiwa kewirausahaan ditetapkan sebagaimana 

dalam Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel Jiwa 

Kewirausahaan (X2) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 143 - 176 206 54.1% 

2 Baik 110 - 142 163 42.8% 

3 Kurang Baik 77  - 109 9 2.3% 

4 Tidak Baik 44  -  76 3 0.8% 

Jumlah 381 100.0% 
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Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa tingkat variabel 

jiwa kewirausahaan diperoleh kriteria sangat baik dengan frekuensi 

sebanyak 206 responden, baik sebanyak 163 responden, kurang baik 

sebanyak 9 responden serta kriteria tidak baik sebanyak 3 responden. 

Berdasarkan pada jabaran sebelumnya diperoleh mean dalam kriteria 

sangat baik, maka dapat disimpulkan jiwa kewirausahaan mahasiswa 

UM dilihat dari (1) percaya diri yang ditunjukkan melalui sikap 

mandiri, keyakinan yang tinggi dan optimisme tinggi, (2) keorisinilan 

yakni sikap inovatif, kreatif, fleksibel terhadap perubahan, inisiatif 

dan pengetahuan yang luas, (3) berorientasi tugas dan hasil kerja, (4) 

berorientasi masa depan, (5) berani mengambil resiko, dan (6) 

kepemimpinan berada pada tingkat kategori sangat baik. Adapun 

diagram hasil distribusi persentase variabel jiwa kewirausahaan dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 

Gambar 4.2. Diagram Distribusi Persentase Variabel Jiwa Kewirausahaan 

 

3. Deskripsi Data Tingkat Variabel Lingkungan Keluarga  

Deskripsi data tentang lingkungan keluarga mahasiswa UM 

diperoleh melalui angket yang diajukan kepada responden yang 

berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel lingkungan keluarga 

terdiri dari 16 butir pernyataan dengan pilihan jawaban 1-4, sehingga 

skor tertinggi 16 x 4 = 64, skor terendah 16 x 1 = 16. Interval 

kelasnya yang terdiri atas empat kategori yakni (1) sangat baik, (2) 

baik, (3) kurang baik, dan (4) tidak baik. Dengan demikian panjang 

kelas interval, distribusi frekuensi dan persentase variabel lingkungan 

keluarga ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel 

Lingkungan Keluarga (X3) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 52  -  64 208 54.6% 

2 Baik 40  -  51 139 36.5% 

3 Kurang Baik 28  -  39 31 8.1% 

4 Tidak Baik 16  -  27 3 0.8% 

Jumlah 381 100.0% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. dapat dijelaskan bahwa tingkat 

variabel lingkungan keluarga diperoleh kriteria sangat baik dengan 

frekuensi sebanyak 208 responden, baik sebanyak 139 responden, 

kurang baik sebanyak 31 responden serta kriteria tidak baik sebanyak 

3 responden. Berdasarkan pada jabaran sebelumnya diperoleh mean 

dalam kriteria sangat baik, maka dapat disimpulkan lingkungan 

keluarga mahasiswa UM dilihat dari (1) keberfungsian keluarga, 

yakni dengan mengajarkan nilai-nilai positif dan pemberian 

pengalaman kepada anak-anaknya, (2) sikap dan perlakuan orang tua 

yang memberikan dukungan, pengarahan dan mengajarkan 

kewirausahaan, serta (3) status ekonomi keluarga yang mampu 

memberikan bantuan finansial kepada anaknya dan membebaskan 

anaknya dalam berwirausaha berada pada tingkat kategori sangat 

baik. Adapun diagram hasil distribusi persentase variabel lingkungan 

keluarga dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.3. Diagram Distribusi Persentase Variabel Lingkungan Keluarga 
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4. Deskripsi Data Tingkat Variabel Pendidikan Kewirausahaan 

Deskripsi data tentang pendidikan kewirausahaan mahasiswa 

UM diperoleh melalui angket yang diajukan kepada responden yang 

berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel Pendidikan 

kewirausahaan terdiri dari 22 butir pernyataan dengan pilihan jawaban 

1-4, sehingga skor tertinggi 22 x 4 = 88, skor terendah 22 x 1 = 22. 

Interval kelasnya yang terdiri atas empat kategori yakni (1) sangat 

baik, (2) baik, (3) kurang baik, dan (4) tidak baik. Dengan demikian 

panjang kelas interval, distribusi frekuensi, dan persentase variabel 

pendidikan kewirausahaan ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel 

Pendidikan Kewirausahaan (X4) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 73  -  89 93 24.4% 

2 Baik 56  -  72 199 52.2% 

3 Kurang Baik 39  -  55 65 17.1% 

4 Tidak Baik 22  -  38 24 6.3% 

Jumlah 381 100.0% 

Berdasarkan Tabel 4.5. dapat dijelaskan bahwa tingkat 

variabel pendidikan kewirausahaan diperoleh kriteria sangat baik 

dengan frekuensi sebanyak 93 responden, baik sebanyak 199 

responden, kurang baik sebanyak 65 responden serta kriteria tidak 

baik sebanyak 24 responden. Berdasarkan pada jabaran sebelumnya 

diperoleh mean dalam kriteria baik, maka dapat disimpulkan 

pendidikan kewirausahaan yang terdiri dari (1) kurikulum, yakni 

pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah kewirausahaan atau 

sejenisnya, pengetahuan kewirausahaan mahasiswa dari kampus, dan 

seminar-seminar kewirausahaan yang diselenggarakan kampus, (2) 

kualitas pendidik yakni materi ajar yang digunakan, motivasi yang 

diberikan kepada mahasiswa dalam berwirausaha, pengetahuan 

kewirausahaan yang dimiliki oleh dosen, dan pengalaman 

berwirausaha yang dimiliki dosen, serta (3) fasilitas belajar mengajar, 

yakni tersedianya laboratorium kewirausahaan, perpustakaan dan 

sarana dan prasarana berwirausaha yang memadai berada pada tingkat 

kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan 

mahasiswa yang diselenggarakan oleh UM hendaknya dapat 

ditingkatkan lagi agar berhasil mencapai kriteria sangat baik. Adapun 
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diagram hasil distribusi persentase variabel pendidikan kewirausahaan 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Gambar 4.4. Diagram Distribusi Persentase Variabel Pendidikan Kewirausahaan 

 

5. Deskripsi Data Tingkat Variabel Minat Berwirausaha 

Deskripsi data tentang minat berwirausaha mahasiswa UM 

diperoleh melalui angket yang diajukan kepada responden yang 

berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel minat berwirausaha 

terdiri dari 20 butir pernyataan dengan pilihan jawaban 1-4, sehingga 

skor tertinggi 20 x 4 = 80, skor terendah 20 x 1 = 20. Interval 

kelasnya yang terdiri atas empat kategori yakni (1) sangat baik, (2) 

baik, (3) kurang baik, dan (4) tidak baik. Dengan demikian panjang 

kelas interval, distribusi frekuensi, dan persentase variabel minat 

berwirausaha ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel 

Minat Berwirausaha (X5) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 65  -  80 207 54.3% 

2 Baik 50  -  64 144 37.8% 

3 Kurang Baik 35  -  49 24 6.3% 

4 Tidak Baik 20  -  34 6 1.6% 

Jumlah 381 100.0% 
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Berdasarkan Tabel 4.6. dapat dijelaskan bahwa tingkat 

variabel minat berwirausaha diperoleh kriteria sangat baik dengan 

frekuensi sebanyak 207 responden, baik sebanyak 144 responden, 

kurang baik sebanyak 24 responden serta kriteria tidak baik sebanyak 

6 responden. Berdasarkan pada jabaran sebelumnya diperoleh mean 

dalam kriteria sangat baik, maka dapat disimpulkan minat 

berwirausaha mahasiswa UM dilihat dari (1) ketertarikan, (2) 

keinginan, dan (3) keyakinan dalam berwirausaha berada pada tingkat 

kategori sangat baik. Adapun diagram hasil distribusi persentase 

variabel minat berwirausaha dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

Gambar 4.5. Diagram Distribusi Persentase Variabel Minat Berwirausaha 

 

6. Deskripsi Data Tingkat Variabel Perencanaan Karir Masa 

Depan Mahasiswa 

Deskripsi data tentang perencanaan karir masa depan 

mahasiswa UM diperoleh melalui angket yang diajukan kepada 

responden yang berjumlah 381 orang. Angket untuk variabel 

perencanaan karir masa depan mahasiswa terdiri dari 27 butir 

pernyataan dengan pilihan jawaban 1-4, sehingga skor tertinggi 27 x 4 

= 108, skor terendah 27 x 1 = 27. Interval kelasnya yang terdiri atas 

empat kategori yakni (1) sangat baik, (2) baik, (3) kurang baik, dan 

(4) tidak baik. Dengan demikian panjang kelas interval, distribusi 

frekuensi, dan persentase variabel perencanaan karir masa depan 

ditetapkan sebagaimana dalam Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tingkat Variabel 

Perencanaan Karir Masa Depan Mahasiswa (Y) 

No. Kategori Interval Frekuensi Persentase 

1 Sangat Baik 90  - 110 107 28.1% 

2 Baik 69  -  89 231 60.6% 

3 Kurang Baik 48  -  68 39 10.2% 

4 Tidak Baik 27  -  47 4 1.1% 

Jumlah 381 100,0% 

Berdasarkan Tabel 4.7. dapat dijelaskan bahwa tingkat 

variabel perencanaan karir masa depan mahasiswa UM diperoleh 

kriteria sangat baik dengan frekuensi sebanyak 107 responden, baik 

sebanyak 231 responden, kurang baik sebanyak 39 responden serta 

kriteria tidak baik sebanyak 4 responden. Berdasarkan pada jabaran 

sebelumnya diperoleh mean dalam kriteria baik, maka dapat 

disimpulkan perencanaan karir masa depan mahasiswa UM yang 

terdiri dari kemampuan penilaian diri sendiri, penetapan tujuan karir, 

penyiapan rencana karir, dan pelaksanaan rencana karir di era 

Revolusi Industri 4.0 berada pada tingkat kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan pusat karir mahasiswa UM 

hendaknya dapat ditingkatkan lagi agar berhasil mencapai kriteria 

sangat baik. Diagram hasil distribusi persentase variabel perencanaan 

karir masa depan mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.6 

Gambar 4.6. Diagram Distribusi Persentase Variabel Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa 
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B. HASIL ANALISIS JALUR 

1. Uji Asumsi Model 

Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation 

Modelling (SEM) dengan bantuan program Analysis of Moment 

Structure (AMOS) versi 24.0. Model teoritis yang telah 

dikembangkan sebelumnya, selanjutnya dilakukan analisis 

berdasarkan data yang telah diperoleh. Metode analisis SEM 

menggunakan input matriks kovarians dan menggunakan metode 

estimasi maximum likehood. Sebelum melakukan analisis full model 

SEM, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data dan uji outliers 

sebagaimana dipaparkan sebagai berikut. 

 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian asumsi kunci dalam SEM merupakan tahap 

preliminary evaluation criteria (Byrne, 2016) dimana asumsi kunci 

yang paling krusial, jika estimasi yang digunakan maximum likelihood 

(ML) adalah normalitas data, sebab jika data yang diperoleh tidak 

normal dapat menyebabkan bias yang serius pada parameter-

parameter yang diestimasi dalam model sehingga hasil analisis kurang 

dapat dipercaya (Byrne, 2016; Hair et al, 2009). Evaluasi normalitas 

data dilakukan menggunakan nilai critical ratio skewness value 

sebesar + 2,58 pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai critical ratio skewness di bawah + 2,58 

(Ghazali, 2011). Hasil pengujian normalitas data pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8. Assesment of Normality 

Variable min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

FC4 8.000 26.425 0.109 0.872 0.037 0.146 

FC3 6.000 16.955 -0.209 -1.667 -0.050 -0.198 

FC2 4.000 18.336 0.150 1.195 -0.088 -0.352 

FC1 9.000 30.625 -0.320 -2.425 0.766 2.436 

EI1 6.000 14.675 0.210 1.062 -0.271 -1.080 

EI2 7.000 18.589 -0.271 -1.551 -0.086 -0.342 

EI3 7.000 19.652 -0.152 -1.105 -0.319 -1.269 

EE1 8.000 22.951 -0.277 -2.206 -0.152 -0.606 

EE2 8.000 21.878 -0.093 -0.727 -0.138 -0.550 

EE3 6.000 13.841 0.150 1.198 -0.408 -1.625 

FE1 5.000 10.292 -0.146 -1.443 -0.091 -0.364 
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Variable min Max skew c.r. kurtosis c.r. 

FE2 7.000 17.266 -0.216 -2.018 -0.615 -2.450 

FE3 4.000 15.760 -0.276 -2.302 -0.651 -2.494 

EP1 8.000 26.746 -0.031 -0.637 -0.148 -0.588 

EP2 10.000 34.701 0.261 2.083 0.084 0.335 

EP3 10.000 34.925 -0.255 -1.624 0.374 1.488 

EP4 4.000 8.097 -0.186 -1.077 0.401 1.596 

EP5 4.000 8.007 -0.248 -1.974 -0.077 -0.307 

EP6 10.000 34.925 0.200 1.597 0.153 0.610 

CC1 17.000 44.029 0.218 1.737 0.056 0.222 

CC2 5.000 11.852 -0.032 -0.254 -0.284 -1.133 

CC3 9.000 28.116 -0.288 -2.295 -0.259 -1.031 

CC4 8.000 24.936 -0.168 -1.339 -0.213 -0.849 

Multivariate          14.528 2.510 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat nilai critical ratio (C.R) untuk 

skewness dan kurtosis setiap indikator tidak ada yang lebih besar dari 

+ 2,58, sehingga bisa disimpulkan data berdistribusi normal pada 

tingkatan univariat (Byrne, 2016). Sementara pada baris multivariate 

kurtosis juga menunjukkan nilai C.R sebesar 2,510 (< + 2,58), 

sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal pada 

tingkatan multivariat. Berdasarkan hal tersebut maka data layak 

digunakan dan dapat digunakan untuk analisis lanjut. 

 

b. Uji Outlier 

Uji outlier dilakukan untuk melihat kondisi observasi dari 

suatu data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat 

berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk ekstrim, baik untuk variabel tunggal ataupun variabel-variabel 

kombinasi (Hair et al, 2009). Uji outlier dilakukan untuk melihat 

univariate outlier dan juga multivariate outlier. Guna melihat 

multivariate outlier dilakukan dengan melihat nilai malahanobis 

distance.  

Nilai malahanobis distance dibandingkan dengan nilai chi-

square, apabila nilai malahanobis distance (> chi-square) artinya 

terjadi masalah multivariate outlier (Ghazali, 2011). Berdasarkan 

ketentuan tersebut pada penelitian ini didapatkan nilai chi-square 

253,810 dan nilai terbesar pada malahanobis distance yakni 78,980, 
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artinya dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat 

permasalahan multivariate outlier, dengan tidak adanya multivariate 

outlier berarti data pada penelitian ini layak digunakan dan dapat 

digunakan untuk analisis lebih lanjut. Secara lengkap nilai 

malahanobis distance pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Outlier 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

266 78.980 0.001 0.244 

300 75.679 0.004 0.316 

346 68.269 0.015 0.351 

56 68.252 0.021 0.677 

92 63.310 0.023 0.545 

320 62.914 0.026 0.234 

3 61.872 0.028 0.549 

90 59.951 0.031 0.658 

32 58.593 0.032 0.111 

379 53.347 0.032 0.245 

88 52.654 0.036 0.873 

148 51.162 0.040 0.669 

24 48.616 0.047 0.563 

75 47.541 0.052 0.064 

240 47.419 0.055 0.071 

291 47.259 0.057 0.211 

313 46.847 0.061 0.762 

352 46.611 0.063 0.468 

112 46.353 0.063 0.589 

194 45.965 0.066 0.631 

234 45.838 0.068 0.089 

283 45.222 0.072 0.052 

121 45.086 0.073 0.119 

359 44.728 0.077 0.182 

374 44.315 0.077 0.101 

371 44.190 0.080 0.376 

165 43.801 0.085 0.492 

367 43.460 0.089 0.749 

176 42.098 0.097 0.479 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

54 42.097 0.101 0.213 

48 41.526 0.112 0.287 

77 41.489 0.115 0.701 

40 41.476 0.121 0.644 

254 41.066 0.134 0.767 

310 40.823 0.134 0.089 

275 40.806 0.147 0.121 

68 40.702 0.149 0.061 

207 39.784 0.155 0.054 

256 39.440 0.158 0.175 

169 39.430 0.173 0.083 

6 39.221 0.177 0.827 

13 38.868 0.184 0.876 

263 38.530 0.188 0.458 

364 38.490 0.192 0.341 

27 38.477 0.203 0.051 

152 38.453 0.206 0.346 

17 38.248 0.218 0.267 

9 37.857 0.229 0.821 

233 37.538 0.229 0.359 

332 37.269 0.234 0.782 

209 37.091 0.237 0.714 

160 37.010 0.248 0.455 

129 34.962 0.253 0.114 

143 34.735 0.261 0.093 

57 34.468 0.268 0.055 

26 34.114 0.286 0.072 

250 34.059 0.302 0.318 

147 33.634 0.302 0.313 

69 33.052 0.315 0.566 

146 32.988 0.328 0.672 

14 32.837 0.339 0.344 

334 32.322 0.350 0.523 

141 32.253 0.373 0.474 

63 32.248 0.386 0.578 

85 31.604 0.386 0.215 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

187 31.555 0.399 0.239 

357 31.427 0.404 0.077 

179 31.272 0.418 0.233 

28 31.255 0.418 0.431 

10 31.203 0.422 0.365 

226 31.184 0.437 0.459 

337 31.114 0.441 0.131 

130 30.918 0.451 0.096 

22 30.832 0.466 0.056 

117 30.769 0.478 0.543 

259 30.706 0.496 0.277 

277 30.591 0.503 0.249 

338 30.554 0.511 0.175 

64 30.505 0.511 0.087 

33 30.483 0.523 0.344 

217 30.409 0.548 0.137 

258 30.064 0.553 0.115 

1 29.808 0.569 0.096 

249 29.696 0.582 0.355 

355 29.605 0.585 0.324 

378 29.531 0.597 0.643 

174 29.399 0.617 0.598 

345 29.254 0.622 0.566 

172 29.225 0.638 0.731 

93 29.216 0.644 0.784 

70 29.095 0.669 0.855 

218 29.085 0.673 0.754 

171 28.978 0.687 0.849 

31 28.977 0.709 0.831 

360 28.796 0.721 0.902 

309 28.599 0.733 0.873 

103 28.572 0.738 0.933 

158 28.551 0.745 0.952 

279 28.425 0.757 0.907 

145 28.201 0.759 0.937 
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2. Evaluating the Measurement Model 

Sejalan dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan 

bantuan program AMOS 24.0 untuk uji asumsi, CFA dan path 

analysis. Pemodelan persamaan struktural SEM dilakukan 

menggunakan SEM AMOS 24. Metode ini membantu peneliti untuk 

membangun model hubungan yang kompleks dan dapat digunakan 

untuk menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung (Al-

husseini & Elbeltagi, 2018; Hair, et al, 2009). Model pengukuran 

membahas dan mengevaluasi reliabilitas dan validitas indikator untuk 

mengukur kontruks hipotetis, sedangkan model struktural membahas 

hubungan antar variabel yang tidak teramati dan berkaitan dengan 

hubungan kausal antar variabel sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

(Hair, et al, 2009). 

Validitas model pengukuran tergantung pada penetapan 

tingkat goodness of fit yang dapat diterima untuk model, dan 

menemukan bukti spesifik validitas konstruk. Untuk mengevaluasi 

validitas model pengukuran, yakni dilakukan pengujian terhadap 

validitas konstruk, yang terdiri dari validitas konvergen dan 

diskriminan. Variabel manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa 

kewirausahaan, lingkungan keluarga, Pendidikan kewirausahaan, 

minat berwirausaha dan perencanaan karir masa depan mahasiswa 

diukur menggunakan 23 indikator. 

Validitas konvergen model dievaluasi melalui Confirmatory 

Factor Analysis (CFA) menggunakan AMOS 24. Indikator yang 

memiliki nilai loading > 0,5 diikutkan dalam pengujian (Hair et al, 

2009), serta ukuran AVE (Average Variance Extracted) disyaratkan > 

0,5. Reliabilitas dinilai berdasarkan Composite Reliability (CR) yang 

masing-masing harus melebihi (>0,70). Tabel 4.10 menunjukkan 

validitas konvergen dan reliabilitas memuaskan, karena nilai loading 

faktor, CR dan AVE memenuhi dan signifikan. Goodness of fit 

indices ditemukan dapat diterima seperti yang ditunjukkan pada Tabel 

4.11. Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa semua indeks 

berada dalam kriteria yang direkomendasikan, yakni χ² = 253,810; 

RMSEA= 0,064; GFI= 0,931; AGFI= 0,914; CMIN/DF= 1,689; TLI= 

0,956; CFI = 0,961. 
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Tabel 4.10 Results of the Measurement Model 
Factor Item Code Loading AVE CR 

Student's Career Center CC1 0.897 0.781 0.934 

 CC2 0.889   

 CC3 0.915   

 CC4 0.832   
Entrepreneurship Personality EP1 0.767 0.690 0.930 

 EP2 0.894   

 EP3 0.815   

 EP4 0.865   

 EP5 0.802   

 EP6 0.834   
Family Environment FE1 0.688 0.681 0.863 

 FE2 0.943   

 FE3 0.824   
Entrepreneurship Education EE1 0.955 0.683 0.863 

 EE2 0.848   

 EE3 0.647   
Entrepreneurship Intention EI1 0.881 0.761 0.905 

 EI2 0.867   

 EI3 0.869   
Student's Future Career FC1 0.801 0.696 0.902 

 FC2 0.801   

 FC3 0.879   
  FC4 0.854   
Note: N = 381, AVE = Average Variance Extracted, CR = Construct 

Reliability 

 

Tabel 4.11 The Fit Indices of The Model 
No. Goodness of Fit 

Indices 

Hasil Uji Model Cut-Off Value Keterangan 

1 X² Chi Square 253,810 ≤ 256,680 Baik 

2 Probabilitas 0,058 ≥ 0,050 Baik 

3 RMSEA 0,064 ≤ 0,080 Baik 

4 GFI 0,931 ≥ 0,900 Baik 

5 AGFI 0,914 ≥ 0,900 Baik 

6 CMIN/DF 1,689 ≤ 2,000 Baik 

7 TLI 0,956 ≥ 0,950 Baik 

8 CFI 0,961 ≥ 0,950 Baik 

3. Interpretasi Model Struktural 

Berdasarkan evaluasi model pengukuran yang dipaparkan 

sebelumnya, tahap berikutnya sesuai tujuan penelitian yakni menguji 

kontribusi variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1), jiwa 

kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), pendidikan 
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kewirausahaan (X4), dan minat berwirausaha (X5) terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y). Langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan yakni interpretasi model. Gambar 4.7 

menunjukkan hasil dari pengujian SEM menggunakan bantuan 

aplikasi AMOS 24. Sementara untuk melihat ada atau tidaknya 

signifikansi hubungan tidak langsung menggunakan Sobel Test. Hasil 

pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.12. Model 

perlu di interpretasikan untuk mengetahui besarnya pengaruh total 

yakni baik pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel 

eksogen terhadap variabel endogen sebagaimana dirangkum dalam 

Tabel 4.13. 

Gambar 4.7. Hasil Pengujian SEM 
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Tabel 4.12. Hasil Pengujian Hipotesis 
No. Variabe

l 

Hipotesis P 

value 

Cut of 

Value 

Keputusa

n  

1. X1 → 

X5 

H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

manajemen pusat karir 

mahasiswa terhadap 

minat berwirausaha 

H1: Ada hubungan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa 

terhadap minat 

berwirausaha 

0,000 0,050 H0 

ditolak 

2. X2 → 

X5 

H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel jiwa 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

H1: Ada hubungan antara 

variabel jiwa 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

0,000 0,050 H0 

ditolak 

3. X3 → 

X5 

H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

lingkungan keluarga 

terhadap minat 

berwirausaha 

H1: Ada hubungan antara 

variabel lingkungan 

keluarga terhadap minat 

berwirausaha 

0,004 0,050 H0 

ditolak 

4. X4 → 

X5 

H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

H1: Ada hubungan antara 

variabel pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

0,013 0,050 H0 

ditolak 

5. X1 → Y H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

manajemen pusat karir 

0,000 0,050 H0 

ditolak 
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No. Variabe

l 

Hipotesis P 

value 

Cut of 

Value 

Keputusa

n  

mahasiswa terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

H1: Ada hubungan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa 

terhadap perencanaan 

karir masa depan 

mahasiswa 

6. X2 → Y H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel jiwa 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

H1: Ada hubungan antara 

variabel jiwa 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

0,000 0,050 H0 

ditolak  

7. X3 → Y H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

lingkungan keluarga 

terhadap perencanaan 

karir masa depan 

mahasiswa 

H1: Ada hubungan antara 

variabel lingkungan 

keluarga terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

0,000 0,050 H0 

ditolak 

8. X4 → Y H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

H1: Ada hubungan antara 

variabel pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

0,000 0,050 H0 

ditolak 
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No. Variabe

l 

Hipotesis P 

value 

Cut of 

Value 

Keputusa

n  

depan mahasiswa 

9. X5 → Y H₀: Tidak ada hubungan 

antara variabel minat 

berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

H1: Ada hubungan antara 

variabel minat 

berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

0,000 0,050 H0 

ditolak 

10. X1, X2, 

X3, dan 

X4 → 

X5 

H₀: Tidak ada hubungan 

secara simultan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa, 

jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

H1: Ada hubungan 

secara simultan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa, 

jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha 

0,000 0,050 H0 

ditolak 

11. X1, X2, 

X3, X4 

dan X5 

→ Y 

H₀: Tidak ada hubungan 

secara simultan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa, 

jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, 

pendidikan 

kewirausahaan, minat 

berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

0,000 0,050 H0 

ditolak 
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No. Variabe

l 

Hipotesis P 

value 

Cut of 

Value 

Keputusa

n  

H1: Ada hubungan 

secara simultan antara 

variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa, 

jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, 

pendidikan 

kewirausahaan, minat 

berwirausaha terhadap 

perencanaan karir masa 

depan mahasiswa 

12 X1 → 

X5 → Y 

H₀: Tidak ada hubungan 

tidak langsung secara 

signifikan antara variabel 

manajemen pusat karir 

terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

H1: Ada hubungan tidak 

langsung secara 

signifikan antara variabel 

manajemen pusat karir 

terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

0,000 

(Sobel 

Test) 

0,050 H0 

ditolak 

13 X2 → 

X5 → Y 

H₀: Tidak ada hubungan 

tidak langsung secara 

signifikan antara variabel 

jiwa kewirausahaan 

terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

H1: Ada hubungan tidak 

langsung secara 

signifikan antara variabel 

jiwa kewirausahaan 

terhadap perencanaan 

0,000 

(Sobel 

Test) 

0,050 H0 

ditolak 
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No. Variabe

l 

Hipotesis P 

value 

Cut of 

Value 

Keputusa

n  

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

14 X3 → 

X5 → Y 

H₀: Tidak ada hubungan 

tidak langsung secara 

signifikan antara variabel 

lingkungan keluarga 

terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

H1: Ada hubungan tidak 

langsung secara 

signifikan antara variabel 

lingkungan keluarga 

terhadap perencanaan 

karir masa depan melalui 

minat berwirausaha 

mahasiswa 

0,002 

(Sobel 

Test) 

0,050 H0 

ditolak 

15 X4 → 

X5 → Y 

H₀: Tidak ada hubungan 

tidak langsung secara 

signifikan antara variabel 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa 

H1: Ada hubungan tidak 

langsung secara 

signifikan antara variabel 

pendidikan 

kewirausahaan terhadap 

perencanaan karir masa 

depan melalui minat 

berwirausaha mahasiswa 

0,000 

(Sobel 

Test) 

0,050 H0 

ditolak 
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Tabel 4.13 Ringkasan Hubungan Langsung dan Tidak Langsung 

Antar Variabel Penelitian 
No. Variabel Hubungan Total 

Langsung Tidak 

Langsung  

1 X1 → X5 0,395 - 0,395 

2 X2 → X5 0,579 - 0,579 

3 X3 → X5 0,285 - 0,285 

4 X4 → X5 0,203 - 0,203 

5 X1 → Y 0,259 0,163 0,422 

6 X2 → Y 0,622 0,239 0,861 

7 X3 → Y 0,355 0,118 0,473 

8 X4 → Y 0,308 0,084 0,392 

9 X5 → Y 0,413 - 0,413 

10 X1, X2, X3, dan 

X4 secara simultan 

→ X5 

0,467 - 0,467 

11 X1, X2, X3, X4, 

dan X5 secara 

simultan → Y 

0,518 - 0,518 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Tabel 4.13, diperoleh interpretasi 

hasil analisis sebagai berikut. 

1) Variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1) memiliki 

hubungan langsung terhadap minat berwirausaha (X5) sebab 

nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik bahwa 

semakin tinggi kualitas manajemen pusat karir mahasiswa, 

maka semakin meningkat pula minat berwirausaha mahasiswa, 

dengan koefisien jalur sebesar 0,395. 

2) Variabel jiwa kewirausahaan (X2) memiliki hubungan langsung 

terhadap minat berwirausaha (X5), sebab nilai p value 0,000 

(<0,050), artinya secara statistik bahwa semakin tinggi kualitas 

jiwa kewirausahaan mahasiswa, maka semakin meningkat pula 

minat berwirausaha mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 

0,579. 

3) Variabel lingkungan keluarga (X3) memiliki hubungan 

langsung terhadap minat berwirausaha (X5), sebab nilai p value 

0,004 (<0,050), artinya secara statistik bahwa semakin tinggi 

kualitas lingkungan keluarga mahasiswa, maka semakin 

meningkat pula minat berwirausaha mahasiswa, dengan 

koefisien jalur sebesar 0,285. 
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4) Variabel pendidikan kewirausahaan (X4) memiliki hubungan 

langsung terhadap minat berwirausaha (X5), sebab nilai p value 

0,013 (<0,050), artinya secara statistik bahwa semakin tinggi 

kualitas pendidikan kewirausahaan mahasiswa, maka semakin 

meningkat pula minat berwirausaha mahasiswa, dengan 

koefisien jalur sebesar 0,203. 

5) Variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1), jiwa 

kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), pendidikan 

kewirausahaan (X4) memiliki hubungan langsung terhadap 

minat berwirausaha (X5) secara simultan, dengan koefisien jalur 

sebesar 0,467 atau 46,7%. 

6) Variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1) memiliki 

hubungan langsung terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya 

secara statistik bahwa semakin tinggi kualitas manajemen pusat 

karir mahasiswa, maka semakin meningkat pula kualitas 

perencanaan karir masa depan mahasiswa, dengan koefisien 

jalur sebesar 0,259. 

7) Variabel jiwa kewirausahaan (X2) memiliki hubungan langsung 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y), sebab 

nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik bahwa 

semakin tinggi kualitas jiwa kewirausahaan mahasiswa, maka 

semakin meningkat pula kualitas perencanaan karir masa depan 

mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,622. 

8) Variabel lingkungan keluarga (X3) memiliki hubungan 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

(Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik 

bahwa semakin tinggi kualitas lingkungan keluarga mahasiswa, 

maka semakin meningkat pula kualitas perencanaan karir masa 

depan mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,355. 

9) Variabel pendidikan kewirausahaan (X4) memiliki hubungan 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

(Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik 

bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan kewirausahaan yang 

diterima mahasiswa, maka semakin meningkat pula kualitas 

perencanaan karir masa depan mahasiswa, dengan koefisien 

jalur sebesar 0,308. 

10) Variabel minat berwirausaha (X5) memiliki hubungan langsung 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y), sebab 
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nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik bahwa 

semakin tinggi minat berwirausaha mahasiswa, maka semakin 

meningkat pula kualitas perencanaan karir masa depan 

mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,413. 

11) Variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1) memiliki 

hubungan tidak langsung terhadap perencanaan karir masa 

depan mahasiswa (Y) melalui variabel minat berwirausaha 

(X5), sebab berdasarkan hasil perhitungan Sobel Test (Lampiran 

11), nilai p value 0,000 (<0,050), dengan koefisien sebesar 

0,163, sementara hubungan total manajemen pusat karir 

mahasiswa (X1) terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,422. 

12) Variabel jiwa kewirausahaan (X2) memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

(Y) melalui minat berwirausaha (X5), sebab berdasarkan hasil 

perhitungan Sobel Test (Lampiran 11), nilai p value 0,000 

(<0,050), dengan koefisien sebesar 0,239, sementara hubungan 

total jiwa kewirausahaan (X2) terhadap perencanaan karir masa 

depan mahasiswa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,861. 

13) Variabel lingkungan keluarga (X3) memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa 

(Y) melalui minat berwirausaha (X5), sebab berdasarkan hasil 

perhitungan Sobel Test (Lampiran 11), nilai p value 0,002 

(<0,050), dengan koefisien sebesar 0,118, sementara hubungan 

total lingkungan keluarga (X3) terhadap perencanaan karir masa 

depan mahasiswa (Y) dengan besar koefisien jalur 0,473. 

14) Variabel pendidikan kewirausahaan (X4) memiliki hubungan 

tidak langsung terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y) melalui variabel minat berwirausaha (X5), sebab 

berdasarkan hasil perhitungan Sobel Test (Lampiran 11), nilai p 

value 0,000 (<0,050), dengan koefisien sebesar 0,084, 

sementara hubungan total variabel pendidikan kewirausahaan 

(X4) terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) 

dengan besar koefisien jalur 0,392.  

15) Variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1), jiwa 

kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), pendidikan 

kewirausahaan (X4) dan minat berwirausaha (X5) memiliki 

hubungan langsung terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y) secara simultan sebesar 0,518 atau 51,8%.   
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4 

PEMBAHASAN 

A. Manajemen Pusat Karir Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat manajemen pusat karir mahasiswa UM berada pada 

kategori baik dengan mean 112,04. Hal ini menunjukkan bahwa 

manajemen pusat karir mahasiswa UM telah berjalan dengan baik. 

Pusat Karier Mahasiswa UM dikelola oleh P2BK3A dibawah naungan 

LP3 UM (LP3 UM, 2019). P2BK3A adalah salah satu Institutional 

Support System (ISS) di lingkungan UM, prioritas pelayanan dan 

pengembangan ke depan yakni pada bidang karier dan akademik, 

tanpa meninggalkan bidang pribadi-sosial yang tetap mendapatkan 

porsi dalam pelayanan, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan 

diri secara optimal. 

Pusat karir menurut Tim Kemenristekdikti RI (2016) yakni 

lembaga atau unit di dalam struktur Perguruan Tinggi yang 

melakukan fungsi mempertemukan mahasiswa dan lulusan pencari 

kerja dengan pengguna tenaga kerja. Pusat pengembangan karir harus 

melaksanakan peran dengan memberikan pelayanan (Career services) 

dengan baik. Peran utama pusat pengembangan karir atau pusat karir 

yakni menjadi unit dalam universitas yang memberikan dukungan 

berupa program akademik dan latihan belajar (experiential learning) 

untuk mendorong mahasiswa belajar dan mengembangkan diri 

(Widyastuti, 2018).  

Pusat karir di dalam suatu perguruan tinggi memiliki fungsi 

menjembatani kebutuhan informasi dunia kerja yang diperlukan oleh 

perguruan tinggi (Renny et al, 2013), institusi pendidikan tinggi 

dituntut untuk mampu merespon tantangan yang diberikan dengan 

menjembatani apa yang diperlukan dunia kerja dengan bekal ilmu 

yang diberikan kepada mahasiswa agar lulusan mampu memasuki 

dunia kerja dengan baik. Terdapat dua hal penting yang perlu 

diperhatikan oleh institusi perguruan tinggi yakni proses pembelajaran 

serta pembinaan karir karena keduanya diperlukan agar mahasiswa 

memiliki gambaran masa depan yang mereka jalankan setelah lulus, 

sehingga dapat merencanakan karir mereka di masa depan. Persiapan 

untuk masuk ke dunia kerja perlu diperkenalkan sejak mereka 

menjadi mahasiswa, guna membantu mereka dalam masa transisi dari 

dunia pendidikan ke dunia kerja. 
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B. Jiwa Kewirausahaan Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat jiwa kewirausahaan mahasiswa UM berada pada 

kategori sangat baik dengan mean 144,10. Wirausahawan adalah 

orang yang berjiwa kreatif dan inovatif yang mampu mendirikan, 

membangun, mengembangkan, memajukan, dan menjadikan 

usahanya unggul (Arasteh et al, 2012). Seorang wirausaha haruslah 

seseorang yang mampu melihat ke depan, yakni mampu mencari 

pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya 

(Kozubikova et al, 2017). Artinya jiwa kewirausahaan adalah sikap 

dan perilaku kewirausahaan yang ditunjukkan melalui sikap, karakter, 

dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan 

gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. 

Menurut Nickels (2012) untuk mendapatkan kemampuan-

kemampuan tersebut seorang harus memiliki jiwa kewirausahaan, 

yaitu: (1) mampu mengarahkan diri, yakni bersikap menyenangkan 

dan memiliki disiplin diri yang tinggi, (2) percaya diri, seseorang 

yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang yang percaya akan 

ide yang didapatnya walaupun tidak ada orang yang memikirkannya, 

dan harus melengkapi antusiasme pengusaha, (3) berorientasi pada 

tindakan, gagasan bisnis yang luar biasa belumlah cukup tanpa adanya 

semangat untuk mewujudkan, mengaktualisasikan, dan mewujudkan 

impian menjadi kenyataan, (4) energik, dan (5) toleran terhadap 

ketidakpastian. Sementara menurut Marbun (dalam Alma, 2013) 

dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyebutkan bahwa sifat 

yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yakni sebagai berikut, 

(1) percaya diri, (2) berorientasi pada tugas dan hasil, (3) berani 

mengambil resiko, (4) kepemimpinan, (5) keorisinilan, dan (6) 

berorientasi pada masa depan. 

 

C. Lingkungan Keluarga Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat lingkungan keluarga mahasiswa UM berada pada 

kategori sangat baik dengan mean 52,26. Hal ini menunjukkan proses 

transformasi pengetahuan, pengalaman, dan pembentukan karakter 

diri mahasiswa terjadi dalam lingkungan keluarga, sebab keluarga 

merupakan awal proses seorang mahasiswa mendapatkan ilmu baik 

berupa jasmani maupun rohani (Wiani et al, 2018). Menurut 

Semiawan (2010) lingkungan keluarga ialah media pertama dan 
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utama yang berhubungan terhadap perilaku dalam perkembangan 

anak. Lingkungan keluarga merupakan kelompok terkecil di 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga 

lainnya. Orang tua dalam lingkungan keluarga berperan penting 

dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. 

Adapun menurut Yusuf dan Nurihsan (2013) terdapat tiga hal 

yang mempengaruhi perkembangan seorang anak dalam hidupnya. 

Tiga hal tersebut antara lain, (1) Keberfungsian Keluarga, keluarga 

yang normal (fungsional) yakni keluarga yang mampu melaksanakan 

fungsinya dengan baik. Dalam hal ini fungsi keluarga terdiri dari 

fungsi pendidikan dan sosialisasi (Shen et al, 2017). Fungsi 

pendidikan menyangkut pembimbingan, peranan, dan keterampilan-

keterampilan terkait berwirausaha yang bermanfaat bagi anak, 

sedangkan fungsi sosialisasi menyangkut fungsi keluarga sebagai 

faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas anak yang akan 

datang termasuk dalam hal karir yang dipilih oleh anak dalam hal ini 

yakni wirausaha; (2) Perlakuan dan sikap orang tua terhadap anak, 

perilaku dan sikap orang tua terhadap anak pada dasarnya menjadi 

panutan bagi anak dalam menjalani proses kehidupannya yang 

mempengaruhi perkembangannya, termasuk dalam hal minat 

berwirausaha; dan (3) Status Ekonomi, merupakan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Orang tua yang 

memiliki status ekonomi rendah cenderung menekankan kepatuhan 

pada figur yang memiliki otoritas, sedang status ekonomi kelas atas 

dan menengah cenderung menekankan kepada pengembangan 

keingintahuan, kreativitas serta inisiatif anak (Sharma, 2014).  

 

D. Pendidikan Kewirausahaan Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat pendidikan kewirausahaan mahasiswa UM berada pada 

kategori baik dengan mean 63,82. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendidikan kewirausahaan mahasiswa UM telah berjalan dengan baik 

namun dapat ditingkatkan menjadi kategori sangat baik. Pendidikan 

yang dimiliki seseorang memiliki hubungan terhadap pengetahuan 

dan keahlian seseorang. Menurut Lestari dan Wijaya (2012), 

pendidikan kewirausahaan adalah proses pembelajaran untuk 

mengubah sikap dan pola pikir mahasiswa terhadap pemilihan karir 

berwirausaha. Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah 

kewirausahaan atau sejenisnya akan memiliki nilai-nilai hakiki dan 
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karakteristik kewirausahaan sehingga akan meningkatkan minat serta 

kecintaan mereka terhadap dunia wirausaha. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dalam kelas menurut 

Ruskovaara dan Pihkala (2014) “Authentic learning processes, field 

experience, consultancy projects and projects where students obtain 

first-hand experience on company operations are highly valued”. 

Proses pembelajaran otentik, pengalaman lapangan, proyek konsultasi 

dan proyek di mana mahasiswa memperoleh pengalaman langsung 

tentang kewirausahaan sangat berarti nilainya. Peningkatan 

keefektifan pendidikan atau pelatihan kewirausahaan, pimpinan 

universitas hingga program studi harus mampu mengelola program-

program kewirausahaan secara keseluruhan dengan mencocokkan 

program-program spesifik dengan target yang spesifik (Matricano, 

2017). 

Beberapa indikator pendidikan kewirausahaan adalah sebagai 

berikut (Munib, 2010), (1) Kurikulum, kompetensi pendidikan 

berbasis kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa; (2) 

Kualitas tenaga pendidik, dalam hal ini dosen sebagai tenaga pendidik 

tidak hanya harus menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga harus 

mampu menyampaikan ilmu tersebut dengan baik kepada mahasiswa; 

(3) Fasilitas belajar mengajar, ketersediaan sarana dan prasarana 

pendidikan sangat membantu mahasiswa untuk menguasai materi 

pendidikan kewirausahaan serta membantu pendidik dalam 

menyampaikan ilmu pengetahuan. 

 

E. Minat Berwirausaha Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat minat berwirausaha mahasiswa UM berada pada 

kategori sangat baik dengan mean 65,81. Minat berwirausaha adalah 

perasaan suka dan tertarik terhadap kegiatan bisnis/wirausaha yang 

memerlukan keberanian dalam mengambil risiko untuk mendapatkan 

keuntungan (Mirjana et al, 2018). Minat berwirausaha muncul karena 

adanya dorongan untuk membuktikan secara langsung apa yang 

diperoleh dari pengetahuan dan informasi. Selain itu minat 

berwirausaha juga didasari oleh perasaan senang dan keinginan untuk 

terlibat dalam kegiatan bisnis.  

Minat menjadi wirausaha didefinisikan sebagai keinginan 

seseorang untuk memulai atau mendirikan usaha nya secara mandiri 

(business owner) (Calvo & Garcia, 2010). Wirausaha dapat dilakukan 
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dengan cara menjalankan usaha sendiri ataupun memanfaatkan 

peluang-peluang bisnis yang ada untuk menciptakan bisnis baru 

dengan pendekatan inovatif yang tentunya akan membuka lapangan 

kerja baru. Seorang wirausaha yang sukses menetapkan tujuan usaha 

mereka dan mengambil keputusan dengan tepat waktu untuk 

mencapai tujuan tersebut dalam lingkungan yang semakin kompetitif 

dan tidak pasti. Informasi yang tersedia untuk wirausahawan 

seringkali ambigu, tidak lengkap atau terus berubah. Dalam keadaan 

ini, wirausahawan tangguh, yang menunjukkan tingkat toleransi yang 

tinggi terhadap ambiguitas dan beradaptasi dengan cepat terhadap 

perubahan, lebih siap untuk sukses. Pengusaha yang memiliki 

ketahanan yakni bersedia bekerja keras untuk mencapai tujuan 

mereka, untuk beradaptasi dengan perubahan untuk mengambil 

keuntungan dari situasi baru dan dapat belajar dari kesalahan mereka 

akan lebih siap untuk sukses. Menurut Budiati et al. (2012) 

menyatakan bahwa minat mahasiswa dalam berwirausaha dibagi 

dalam empat kelompok yakni, (a) minat untuk memulai wirausaha 

dalam jangka waktu dekat, (b) minat untuk memulai wirausaha dua 

tahun mendatang, (c) minat untuk memulai wirausaha dalam jangka 

waktu panjang, dan (d) tidak memiliki minat berwirausaha. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan tingkat minat 

berwirausaha berada pada kategori sangat baik, artinya rata-rata 

mahasiswa memiliki minat dalam berwirausaha.  

 

F. Perencanaan Karir Masa Depan Mahasiswa UM 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, diketahui 

bahwa tingkat perencanaan karir masa depan mahasiswa UM berada 

pada kategori baik dengan mean 83,38. Perencanaan karir di masa 

depan penting untuk dimiliki oleh individu. Definisi perencanaan 

karir individual menurut Rue, Ibrahim dan Byars (2016) ialah usaha-

usaha yang dilakukan seorang individu untuk memajukan tujuan karir 

yang individu miliki. Mathis, Jackson dan Meglich (2017) 

menyebutkan bahwa perencanaan karir individual adalah usaha yang 

dilakukan individu untuk memajukan tujuan karirnya. Dalam 

perencanaan karir individu lebih berfokus pada latihan untuk 

membantu individu lebih “mengenal dirinya” dari segi potensi dan 

kemampuannya. Sepenuhnya karir individual di bawah kendali 

individu yang meliputi mengumpulkan informasi, pemecahan 

masalah, dan pengambilan keputusan. 
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Situasi saat ini, di mana lulusan lembaga pendidikan 

mengalami kesulitan mencari pekerjaan yang layak karena krisis 

ekonomi. Layanan Pusat karir pada Perguruan tinggi di seluruh dunia 

telah memperkenalkan kewirausahaan dalam upaya untuk 

mempromosikan kewirausahaan dan karir kewirausahaan profesional 

(Keat, Selvarajah & Meyer, 2011). Manfaat jika seorang individu 

merencanakan karirnya menurut Dillard dalam Ozora (2016) antara 

lain: (1) pengetahuan dan pemahaman tentang diri sendiri akan 

meningkat, (2) tanggap untuk mengambil keputusan yang efektif, (3) 

tanggap dalam memanfaatkan kesempatan karir yang sesuai dengan 

kemampuannya, (4) memperoleh informasi yang terarah tentang 

karirnya, (5) membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. 

Menurut Adiyas (2010) proses atau langkah-langkah yang 

akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas 4 (empat) 

hal, yaitu: (1) menilai diri sendiri, langkah ini membantu individu 

menemukan dan mengatur semua keterampilan, minat, dan nilai-nilai 

yang diperlukan untuk menjelajahi dunia kerja dan menampilkan diri 

sebagai pekerja yang potensial; (2) menetapkan tujuan karir, pada 

langkah ini mempersempit arah yang ingin dituju; (3) menyiapkan 

rencana-rencana, menetapkan tujuan dan membuat rencana untuk 

meningkatkan kesempatan mendapatkan apa yang dituju tersebut; dan 

(4) melaksanakan rencana-rencana tersebut, pada langkah ini individu 

mencatat keterampilan yang dibutuhkan untuk dipelajari dan 

bagaimana meningkatkannya agar rencana yang sudah disusun dapat 

dilaksanakan dengan baik. 

 

G. Hubungan Manajemen Pusat Karir Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel manajemen pusat karir 

mahasiswa (X1) memiliki hubungan langsung terhadap minat 

berwirausaha (X5) sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara 

statistik bahwa semakin tinggi kualitas manajemen pusat karir 

mahasiswa, maka semakin meningkat pula minat berwirausaha 

mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,395. Senada dengan hasil 

penelitian Engel et al (2017) yang menyatakan unit pusat karir dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Hendaknya pusat 

karir yang dikelola universitas dapat ditingkatkan kinerjanya agar 

dapat meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa. Penelitian yang 

dilakukan di Malaysia oleh Al Mamun et al (2017) mengemukakan 
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bahwa mempromosikan kewirausahaan adalah salah satu cara untuk 

mengatasi masalah kelayakan kerja. Unit pusat karir mengupayakan 

penciptaan sarjana baru yang terampil dan dapat berkecimpung dalam 

dunia kewirausahaan, serta menciptakan budaya entrepreneurship 

yang memiliki kemandirian tinggi. 

Studi yang dilakukan oleh Mahmood et al (2019) di era digital 

seperti saat ini generasi millenial memiliki minat kewirausahaan yang 

tinggi, minat kewirausahaan ini berasal dari adanya peluang untuk 

membangun start up baru atau suatu usaha yang berjalan di bidang 

online. Mahmood et al (2019) mendefinisikan generasi millennial 

sebagai generasi yang lahir pada tahun 1980-2000. Pada era digital 

seperti saat ini peluang dalam berwirausaha cukup terbuka lebar, 

mahasiswa harus mampu memanfaatkan peluang yang ada (Hien & 

Beri, 2018). Unit pusat karir harus mampu membantu mahasiswa 

dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada melalui peningkatan 

kinerja pengelolaan pusat karir mahasiswa, agar dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh para mahasiswa maupun alumni. Barton et al (2018) 

menambahkan, faktor pendorong utama yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam berwirausaha adalah pencapaian sosial dan pribadi, 

serta kemandirian yang didapatkan, karena dapat sukses di usia muda. 

 

H. Hubungan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel jiwa kewirausahaan (X2) 

memiliki hubungan langsung terhadap minat berwirausaha (X5), 

sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara statistik bahwa 

semakin tinggi kualitas jiwa kewirausahaan mahasiswa, maka 

semakin meningkat pula minat berwirausaha mahasiswa, dengan 

koefisien jalur sebesar 0,579. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan 

pendapat Hisrich et al (2016) yang menyatakan jiwa kewirausahaan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa jiwa kewirausahaan 

mahasiswa seperti percaya diri, inovatif dan kreatif, memiliki jiwa 

kepemimpinan, berorientasi hasil, dan berorientasi masa depan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha.  

Jiwa kewirausahaan mahasiswa dapat mendorong suksesnya 

seseorang terutama pada era globalisasi seperti saat ini, sebab kriteria 

yang dibutuhkan oleh pasar adalah para lulusan perguruan tinggi yang 

memiliki jiwa kewirausahaan. Adanya pembentukan jiwa 
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kewirausahaan bagi mahasiswa akan memberikan pengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha (Astri & Latifah, 

2017). Feist dan Gregory (2014) juga mengemukakan bahwa jiwa 

kewirausahaan adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif 

permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualitas 

dan perilaku. Mahasiswa yang memiliki jiwa kewirausahaan akan 

mampu mandiri, dan dapat mengelola peluang kerja bagi dirinya dan 

orang lain. 

 

I. Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel lingkungan keluarga 

(X3) memiliki hubungan langsung terhadap minat berwirausaha (X5), 

sebab nilai p value 0,004 (<0,050), artinya secara statistik bahwa 

semakin tinggi kualitas lingkungan keluarga mahasiswa, maka 

semakin meningkat pula minat berwirausaha mahasiswa, dengan 

koefisien jalur sebesar 0,285. Hasil penelitian tersebut senada dengan 

temuan Shirokova et al (2016) yang menyatakan lingkungan keluarga 

mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Hal tersebut 

dikarenakan lingkungan keluarga sejak kecil telah memperkenalkan 

anak dengan dunia wirausaha, sehingga berdampak pada anak untuk 

berminat dalam berwirausaha. Lingkungan keluarga yang memiliki 

basic kewirausahaan lebih mempermudah anak untuk terjun dalam 

dunia wirausaha, hal ini karena anak mendapatkan contoh secara 

langsung sejak masih kecil, adanya fasilitas baik secara finansial 

maupun non finansial juga mempermudah langkah anak dalam 

berwirausaha (Alma, 2013). 

Orang tua yang cenderung mendukung serta mendorong 

keberanian anaknya dalam membuka sebuah usaha sendiri, seringkali 

menginspirasi anak untuk berminat berwirausaha sejak kecil. 

Lingkungan keluarga hendaknya selalu memberikan dukungan kepada 

anak-anak mereka untuk mencapai segala cita-citanya, terutama 

mendukung minat anak dalam berwirausaha (Potishuk & Kratzer, 

2017). Semakin kondusif lingkungan keluarga disekitarnya maka akan 

semakin mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha. Apabila 

lingkungan keluarga selalu mendukung seseorang untuk menjadi 

wirausahawan maka seseorang tersebut akan semakin tinggi minatnya 

untuk menjadi wirausahawan dibandingkan jika tidak memiliki 

dukungan dari keluarga. 
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J. Hubungan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel pendidikan 

kewirausahaan (X4) memiliki hubungan langsung terhadap minat 

berwirausaha (X5), sebab nilai p value 0,013 (<0,050), artinya secara 

statistik bahwa semakin tinggi kualitas pendidikan kewirausahaan 

mahasiswa, maka semakin meningkat pula minat berwirausaha 

mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,203. Hasil penelitian 

tersebut didukung oleh temuan penelitian Voda dan Florea (2019) 

yang menyatakan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang efektif 

di tingkat universitas dapat mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa. Penelitian tersebut menekankan pendidikan 

kewirausahaan yang efektif berfokus pada prinsip-prinsip memulai 

suatu bisnis.  

Pendidikan kewirausahaan sebagai usaha secara akademik 

untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam segi pengetahuan 

dan pengalaman mengenai kewirausahaan dianggap penting untuk 

menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. Penelitian yang 

dilakukan Musthapa dan Selvaraju (2015) menyatakan kurikulum 

kewirausahaan mempengaruhi minat siswa dalam berwirausaha. 

Peran universitas juga penting dalam mengembangkan minat 

berwirausaha mahasiswa (Keat et al, 2011). Hal ini menunjukkan 

bahwa universitas harus lebih meningkatkan fasilitas belajar mengajar 

dan sumber daya yang dapat membantu siswa dalam melatih 

kompetensi kewirausahaan mereka di kampus. Sumber daya yang 

dimaksud adalah kualitas tenaga pendidik, dalam hal ini dosen tidak 

hanya harus menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki pengalaman 

berwirausaha, tetapi juga harus mampu menyampaikan ilmu tersebut 

dengan baik kepada mahasiswa, sementara fasilitas belajar mengajar, 

dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

mahasiswa untuk menguasai materi dan praktik kewirausahaan serta 

membantu pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, 

contohnya seperti tersedianya perpustakaan, maupun laboratorium 

kewirausahaan untuk menunjang pendidikan kewirausahaan di 

lingkungan kampus. 
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K. Hubungan Manajemen Pusat Karir, Jiwa Kewirausahaan, 

Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa 

Minat berwirausaha muncul karena adanya dorongan untuk 

membuktikan secara langsung apa yang diperoleh dari informasi dan 

pengetahuan yang didapatkannya. Selain itu minat berwirausaha juga 

didasari oleh perasaan senang serta keinginan untuk terlibat dalam 

kegiatan usaha. Wirausaha dilakukan dengan cara menjalankan usaha 

sendiri maupun memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada untuk 

menciptakan bisnis baru dengan pendekatan inovatif dan kreatif. 

Minat wirausaha tidak dimiliki begitu saja, melainkan dapat dipupuk 

dan dikembangkan. Berdasarkan hasil penelitian variabel manajemen 

pusat karir mahasiswa (X1), jiwa kewirausahaan (X2), lingkungan 

keluarga (X3), dan pendidikan kewirausahaan (X4) memiliki 

hubungan langsung terhadap minat berwirausaha (X5) secara 

simultan, dengan koefisien jalur sebesar 0,467 atau 46,7%. Hal ini 

senada dengan pendapat Bygrave (dalam Alma 2013) faktor-faktor 

yang mendorong minat berwirausaha, yakni: 

a. Faktor Personal, menyangkut aspek kepribadian diantaranya, (1) 

Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan seseorang; (2) 

Adanya pemutusan hubungan kerja, tidak ada pekerjaan lain; (3) 

Dorongan karena faktor usia; (4) Keberanian menanggung 

resiko; (5) Komitmen/minat tinggi terhadap bisnis.  

b. Faktor Environtment, menyangkut hubungan dengan lingkungan 

fisik, (1) Adanya persaingan dalam dunia kehidupan; (2) 

Adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan seperti modal, 

tabungan, warisan, bangunan, dan lokasi strategis; (3) 

Mengikuti latihan kursus bisnis atau inkubator bisnis; (4) 

Kebijaksanaan pemerintah, adanya kemudahan lokasi berusaha, 

fasilitas kredit dan bimbingan usaha.  

c. Faktor Sosiological, menyangkut hubungan dengan keluarga 

dan sebagainya (1) Adanya hubungan-hubungan atau relasi bagi 

orang lain; (2) Adanya tim yang dapat diajak kerja sama dalam 

berusaha; (3) Adanya dorongan dari orang tua untuk membuka 

usaha; (4) Adanya bantuan famili dalam berbagai kemudahan; 

(5) Adanya pengalaman bisnis sebelumnnya.  

Alma (2013) menyebutkan bahwa hal yang paling mendorong 

seseorang untuk memasuki karir kewirausahaan adalah adanya 

personal attributes dan personal environment, dengan kepribadian 



Karir Ideal Mahasiswa Di Era Revolusi Industri 4.0  Page 76 

 

yang dimiliki seseorang tersebut dapat memikat orang lain untuk 

simpati padanya, orang tertarik dengan pembicaraannya, orang 

terkesima olehnya. Wirausaha yang memiliki kepribadian seperti 

itulah yang seringkali berhasil dalam menjalankan usahanya. Menurut 

Alma (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 

yaitu:  

a. Faktor Intrinsik, Faktor intrinsik adalah faktor-faktor yang 

timbul karena hubungan rangsangan dari dalam diri individu itu 

sendiri. Faktor-faktor intrinsik sebagai pendorong minat 

berwirausaha antara lain karena adanya kebutuhan akan 

pendapatan, motif, harga diri, perasaan senang dan perhatian. 

b. Faktor Ekstrinsik, Faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. 

Faktor-faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat 

berwirausaha antara lain lingkungan keluarga, lingkungan 

masyarakat, peluang dan pendidikan.  

Manajemen pusat karir, jiwa kewirausahaan, lingkungan 

keluarga dan pendidikan kewirausahaan mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa (Hisrich, et al 2016; Shirokova et al, 2016; 

Engel et al, 2017; Voda & Florea, 2019). Penelitian yang dilakukan 

Chen (2013) menyatakan di era Revolusi Industri 4.0, dimana 

perkembangan teknologi semakin masif, kecenderungan minat 

berwirausaha mahasiswa lebih condong pada usaha-usaha yang 

berbasis teknologi informasi. Manajemen pusat karir yang dikelola 

universitas harus mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa agar 

siap memasuki dunia kerja serta membekali kompetensi 

kewirausahaan untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam 

berwirausaha. Tidak semua orang memiliki minat dalam 

berwirausaha, seseorang yang memiliki minat terhadap 

kewirausahaan adalah yang orang yang memiliki keberanian, 

kepercayaan diri yang tinggi dan kemandirian. Melalui pembinaan 

kewirausahaan yang dilakukan manajemen pusat karir, jiwa 

kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa, dukungan lingkungan 

keluarga dan juga pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang tepat 

akan meningkatkan minat mahasiswa dalam berwirausaha. 
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L. Hubungan Manajemen Pusat Karir Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel manajemen pusat karir 

mahasiswa (X1) memiliki hubungan langsung terhadap perencanaan 

karir masa depan mahasiswa (Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), 

artinya secara statistik bahwa semakin tinggi kualitas manajemen 

pusat karir mahasiswa, maka semakin meningkat pula kualitas 

perencanaan karir masa depan mahasiswa, dengan koefisien jalur 

sebesar 0,259. Hasil penelitian ini senada dengan temuan penelitian 

Chin et al (2018) yang menjelaskan bahwa pusat karir harus 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan 

kewirausahaan mahasiswa disesuaikan dengan minat karir mahasiswa 

sebagai inovasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan 

dan pemilihan karir lulusan. Artinya unit pusat karir dapat 

mempengaruhi perencanaan karir masa depan mahasiswa, semakin 

baik pengelolaan pusat karir yang dilaksanakan oleh universitas 

semakin baik pula perencanaan karir masa depan mahasiswa dalam 

rangka menghadapi era Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini. 

Peran utama pusat karir yakni menjadi unit dalam universitas 

yang memberikan dukungan berupa program akademik dan latihan 

belajar (experiential learning) untuk mendorong mahasiswa belajar 

dan mengembangkan diri (Widyastuti, 2018). National Association of 

College and Employers (2014) menjelaskan secara spesifik ruang 

lingkup pengelolaan pelayanan karir di perguruan tinggi yakni 

membantu mahasiswa untuk, (a) mengembangkan pengetahuan diri 

yang berhubungan dengan pilihan karir dan performa kerja dengan 

proses identifikasi, pendampingan dan pemahaman terhadap 

kompetensi, minat, nilai dan karakteristik personal, (b) memberikan 

pendidikan dan informasi mengenai pilihan karir untuk membantu 

perencanaan karir dan pendidikan serta pemahaman terhadap dunia 

kerja, (c) memberikan informasi dan pilihan program pendidikan dan 

peluang magang yang sesuai untuk dapat mengoptimalkan pilihan 

karir atau pendidikan di masa depan, (d) mengambil tanggung jawab 

untuk mengambil keputusan tentang pilihan karir, rencana pendidikan 

lanjut, rencana bekerja dan pekerjaan berbasis kompetensi, (e) 

mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan 

mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan, kemampuan 

presentasi, dan pemahaman tentang kesesuaian antara kompetensi 

dengan persyaratan pekerjaan, (f) memfasilitasi mahasiswa untuk 
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mendapatkan pembinaan softskill melalui kegiatan kemahasiswaan, 

pengabdian masyarakat, bekerja paruh waktu, proyek penelitian, 

pendidikan kooperatif, magang, dan kesempatan lainnya, (g) 

memperoleh informasi tentang jaringan alumni, pengusaha, organisasi 

profesi, dan pihak lain yang akan memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan minat dan kompetensi professional, 

mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan bekerja, dan 

mengeksplorasi kemungkinan karir di masa depan, (h) memfasilitasi 

penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses pengembangan 

karir, (i) mencarikan kesempatan kerja yang diinginkan atau masuk ke 

program pendidikan, pascasarjana, atau profesional yang sesuai, dan 

(j) membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk mengelola karir 

mereka setelah lulus. 

 

 

M. Hubungan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel jiwa kewirausahaan (X2) 

memiliki hubungan langsung terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara 

statistik bahwa semakin tinggi kualitas jiwa kewirausahaan 

mahasiswa, maka semakin meningkat pula kualitas perencanaan karir 

masa depan mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,622. Jiwa 

kewirausahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

berwirausaha (Astri & Latifah, 2017). Seorang wirausahawan yang 

mempunyai jiwa kepemimpinan, siap secara mental untuk 

menghadapi resiko dan akan tertantang untuk mendirikan sebuah 

usaha.  

Jiwa kewirausahaan seorang mahasiswa berhubungan terhadap 

pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai 

wirausahawan. Menurut Yildiz (2018) jiwa kewirausahaan penting 

dijadikan alat atau peluang penting dalam keputusan awal karir 

seseorang. Mahasiswa yang memiliki kemandirian diketahui banyak 

yang telah memilih karir sebagai wirausahawan karena mereka lebih 

mampu mengenali peluang untuk memulai suatu usaha (Musthapa & 

Selvaraju, 2015). Selain itu, mahasiswa yang suka bekerja secara 

mandiri, berorientasi hasil kerja dan berorientasi masa depan dengan 

kepercayaan diri tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar 

untuk merencanakan karir sebagai wirausahawan saat lulus nantinya, 
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karena kegiatan kewirausahaan membutuhkan pemecahan masalah 

dan keberanian dalam mengambil resiko dalam situasi dunia nyata 

yang dapat diselesaikan oleh para mahasiswa ini (Hynes, Costin & 

Birdthistle, 2011). 

 

N. Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa 

Pengaruh keluarga adalah salah satu faktor penting karena 

memberikan latar belakang pengalaman mahasiswa dalam kegiatan 

berwirausaha. Berdasarkan hasil penelitian variabel lingkungan 

keluarga (X3) memiliki hubungan langsung terhadap perencanaan 

karir masa depan mahasiswa (Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), 

artinya secara statistik bahwa semakin tinggi kualitas lingkungan 

keluarga mahasiswa, maka semakin meningkat pula kualitas 

perencanaan karir masa depan mahasiswa, dengan koefisien jalur 

sebesar 0,355. Hasil penelitian ini, senada dengan temuan penelitian 

Musthapa dan Selvaraju (2015) yang menyatakan lingkungan 

keluarga mempengaruhi perencanaan karir masa depan mahasiswa 

setelah lulus dari universitas. Perlakuan orang tua terhadap anak 

memainkan peran penting untuk membantu anak dalam 

merencanakan karirnya di masa depan. 

Pada dasarnya mahasiswa mengandalkan sumber-sumber 

informal seperti anggota keluarga, jejaring sosial, dan universitas 

untuk dukungan dan bimbingan dalam merencanakan karir sebagai 

wirausahawan (Bagheri & Pihie, 2010). Selain itu, keluarga juga 

dikenal dapat menginspirasi mahasiswa melalui penciptaan 

lingkungan yang mendukung serta memberi informasi dan sumber 

daya untuk memulai sebuah usaha setelah lulus nanti (Keat et al, 

2011). Misalnya, orang tua memainkan peran penting dalam 

mengembangkan self-efficacy kewirausahaan mahasiswa dengan 

mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. 

Lingkungan keluarga juga memainkan peran penting untuk menjadi 

panutan, pemberian nasihat-nasihat dah bahkan bantuan secara 

finansial dalam memulai suatu usaha, oleh karena itu lingkungan 

keluarga dapat mempengaruhi perencanaan karir mahasiswa untuk 

menjadi wirausahawan di masa depan. 
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O. Hubungan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap 

Perencanaan Karir Masa Depan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel pendidikan 

kewirausahaan (X4) memiliki hubungan langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y), sebab nilai p value 

0,000 (<0,050), artinya secara statistik bahwa semakin tinggi kualitas 

pendidikan kewirausahaan yang diterima mahasiswa, maka semakin 

meningkat pula kualitas perencanaan karir masa depan mahasiswa, 

dengan koefisien jalur sebesar 0,308. Pengetahuan kewirausahaan 

merupakan kemampuan dalam hal mengingat, mempelajari dan 

mengaplikasikan suatu informasi yang mendorong untuk melakukan 

kegiatan wirausaha (Ndofirepi, 2020). Pengetahuan kewirausahaan 

dapat diperoleh dari pendidikan kewirausahaan yang dalam perguruan 

tinggi dituangkan ke dalam mata kuliah pendidikan kewirausahaan. 

Menurut Davey et al (2016) perkembangan karir wirausahawan yang 

berhasil diakui sebagai bagian dari peran universitas.  

Hasil penelitian yang dilakukan senada dengan hasil penelitian 

Alhaji (2015) yang menyatakan pendidikan kewirausahaan komponen 

penting yang dapat memberikan dorongan seseorang dalam 

menentukan pilihan karir, sehingga menstimulus pertumbuhan 

ekonomi melalui penciptaan usaha baru. Pengaruh pendidikan 

kewirausahaan selama ini dipertimbangkan sebagai salah satu faktor 

penting untuk menumbuhkan perilaku, hasrat, dan jiwa berwirausaha 

pada lapisan generasi muda. Pendidikan kewirausahaan bertujuan 

meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mahasiswa yaitu melalui 

pengetahuan, sikap dan keterampilan guna mengatasi kompleksitas 

yang tertanam dalam tugas-tugas kewirausahaan. Pendidikan yang 

berwawasan kewirausahaan, yaitu pendidikan yang menerapkan 

prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup 

(life skill) (Nieuwenhuizen et al, 2016). Semakin banyak penyediaan 

pengalaman dan penguasaan terkait kewirausahaan dengan 

melibatkan mereka dalam kegiatan belajar, pengembangan rencana 

bisnis, dan menjalankan usaha kecil yang diberikan kepada 

mahasiswa, maka semakin tinggi minatnya untuk berwirausaha dan 

merencanakan karirnya di masa depan. 
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P. Hubungan Minat Berwirausaha Terhadap Perencanaan Karir 

Masa Depan Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian variabel minat berwirausaha (X5) 

memiliki hubungan langsung terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y), sebab nilai p value 0,000 (<0,050), artinya secara 

statistik bahwa semakin tinggi minat berwirausaha mahasiswa, maka 

semakin meningkat pula kualitas perencanaan karir masa depan 

mahasiswa, dengan koefisien jalur sebesar 0,413. Hasil penelitian ini 

senada dengan temuan Soon, et al (2016) yang menyatakan minat 

mahasiswa dalam berwirausaha mempengaruhi perencanaan karir 

masa depan mahasiswa. Hal ini dikarenakan, mahasiswa yang 

memiliki minat berwirausaha, cenderung memiliki mimpi yang besar 

dan termotivasi untuk berprestasi melalui karir berwirausaha di masa 

depan. Scarborough dan Cornwall (2016) mendeskripsikan 

wirausahawan sebagai seseorang yang menciptakan bisnis baru 

melalui identifikasi peluang dan mengumpulkan sumber daya yang 

diperlukan untuk mengambil keuntungan dan memanfaatkan peluang 

yang telah diidentifikasi.  

Beeka dan Rimmington (2014) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa berwirausaha adalah rencana karir yang tepat 

untuk menghadapi era globalisasi seperti ini, dimana masalah 

ekonomi terjadi dimana-mana dan sulitnya mencari pekerjaan yang 

layak. Minat berwirausaha mahasiswa yang kuat akan semakin 

memantapkan perencanaan karir yang telah dibuat oleh mahasiswa 

(Sunarni et al, 2018). Chen (2013) menambahkan bahwa minat 

berwirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa, dapat ditindaklanjuti ke 

dalam perencanaan karir yang akan diterapkan pada saat lulus nanti. 

Hal ini dikarenakan peluang usaha yang semakin terbuka lebar 

dengan adanya teknologi informasi, namun tentu saja membawa 

tantangan sendiri. Oleh karenanya perencanaan karir hendaknya dapat 

dirumuskan sedini mungkin berdasarkan peluang dan tantangan yang 

ada, serta tentunya memperhatikan kemampuan diri sendiri, untuk 

memperkecil resiko kegagalan dalam berkarir sebagai wirausahawan 

nantinya. 
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Q. Hubungan Manajemen Pusat Karir, Jiwa Kewirausahaan, 

Lingkungan Keluarga, Pendidikan Kewirausahaan, dan 

Minat Berwirausaha Terhadap Perencanaan Karir Masa 

Depan Mahasiswa 

Perencanaan karir di masa depan penting untuk dimiliki oleh 

individu. Rivai (2018) mengemukakan perencanaan karir ialah proses 

dimana seorang individu menyeleksi tujuan karir serta jenjang 

karirnya. Athanasou dan Perera (2019) juga berpendapat bahwa 

perencanaan karir merupakan proses berkelanjutan dari penilaian diri 

yang dilanjutkan dengan penetapan tujuan. Berdasarkan pendapat ahli 

tersebut dapat disimpulkan perencanaan karir masa depan adalah 

proses yang dilalui sebelum melakukan pemilihan karir. Proses ini 

setidaknya meliputi tiga komponen utama yakni pemahaman serta 

pengetahuan diri sendiri, pemahaman serta pengetahuan pekerjaan, 

dan penggunaan penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia 

kerja. 

Seseorang dalam proses merencanakan karir memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat 

berasal dari internal (diri sendiri) ataupun dari eksternal (luar diri 

sendiri). Faktor-faktor tersebut bisa dibedakan satu sama lain, tetapi 

tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab keunikan kepribadian 

seseorang dibentuk secara bersamaan oleh faktor-faktor tersebut. 

Winkel dan Hastuti (2013) menyatakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir seseorang, diantaranya yakni faktor dari 

diri sendiri dan faktor dari luar diri sendiri. Faktor dari diri sendiri 

(internal) diantaranya yakni taraf intelegensia, nilai-nilai kehidupan, 

minat, bakat khusus, pengetahuan, sifat-sifat, serta keadaan jasmani. 

Faktor dari luar diri sendiri (eksternal) diantaranya yakni keadaan 

sosial ekonomi negara, masyarakat, pengaruh keluarga, status sosial 

ekonomi keluarga, tuntutan jabatan, pendidikan sekolah, serta 

pergaulan teman sebaya. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian 

ini yakni variabel manajemen pusat karir mahasiswa (X1), jiwa 

kewirausahaan (X2), lingkungan keluarga (X3), pendidikan 

kewirausahaan (X4) dan minat berwirausaha (X5) memiliki hubungan 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) 

secara simultan sebesar 0,518 atau 51,8%. 

Pendapat Winkel dan Hastuti serta hasil penelitian ini juga 

didukung oleh Brek dalam Ozora (2016) yang menyatakan 

perencanaan karir individu dipengaruhi oleh sebagai berikut: (1) 
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orang tua, dimana orang tua ikut berperan dalam mengarahkan 

pemilihan karir anaknya, walaupun akhirnya keberhasilan dalam 

menjalankan karir sangat bergantung pada keprofesionalan dan 

kemampuan pada anak yang menjalankan karirnya, (2) teman sebaya, 

dimana hubungannya bersifat eksternal. Apabila anak tidak memiliki 

dorongan internal minat, bakat, serta kemampuan yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan suatu tuntutan, maka anak kemungkinan besar 

akan mendapatkan kegagalan, (3) gender, stereotype masyarakat 

seringkali telah menilai terhadap peran jenis kelamin seseorang. 

Masyarakat menghendaki tugas, jenis, serta pekerjaan tertentu 

dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Diakui maupun tidak, bahwa 

jenis kelamin kadang menentukan seseorang dalam memilih suatu 

karir, dan (4) karakteristik kepribadian individu, keberhasilan dalam 

memilih dan menjalankan karir sangat ditentukan kepribadian 

individu yang bersangkutan. Individu yang memiliki minat, bakat, 

kemampuan, kecerdasan, motivasi dari diri sendiri tanpa adanya 

paksaan dari orang lain di sekitarnya biasanya akan mendapatkan 

keberhasilan dengan baik. 

Layanan Pusat Karir pada Perguruan Tinggi di seluruh dunia 

telah memperkenalkan kewirausahaan dalam upaya untuk 

mempromosikan kewirausahaan dan karir kewirausahaan profesional 

(Keat et al, 2011). Melihat lingkungan teknologi yang berubah dengan 

cepat di era Revolusi industri 4.0, memunculkan peluang bisnis yang 

terbuka bagi mahasiswa (Rasli et al, 2013). Unit pusat karir 

mahasiswa hendaknya mampu memaksimalkan fungsi dalam 

membina kewirausahaan mahasiswa untuk membantu mahasiswa 

merencanakan karir kewirausahaannya. Studi yang dilakukan Al 

Mamun di Malaysia (2017) mengemukakan di masa digital seperti 

saat ini pembinaan kewirausahaan yang dilakukan di tingkat 

universitas difokuskan pada usaha-usaha yang memanfaatkan 

teknologi atau berbasis online, yakni seperti pembuatan start-up baru. 

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen layanan pusat karir pada 

perguruan tinggi juga mempengaruhi perencanaan karir ideal 

mahasiswa yang akan digunakan atau dilakukannya di era Revolusi 

Industri 4.0. 
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R. Hubungan Manajemen Pusat Karir Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa dengan Minat Berwirausaha 

Sebagai Variabel Mediasi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel manajemen pusat karir 

mahasiswa (X1) memiliki hubungan tidak langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) melalui variabel minat 

berwirausaha (X5) dengan koefisien sebesar 0,163, sementara 

hubungan total manajemen pusat karir mahasiswa (X1) terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) dengan koefisien jalur 

sebesar 0,422. Peran utama pusat pengembangan karir atau pusat karir 

yakni menjadi unit dalam universitas yang memberikan dukungan 

berupa program akademik dan latihan belajar (experiential learning) 

untuk mendorong mahasiswa belajar dan mengembangkan diri 

(Widyastuti, 2018). Dalam konteks ini National Association of 

College and Employers (NACE) (2014) menyebutkan tujuan utama 

dari pelayanan karir adalah mendampingi mahasiswa untuk dapat 

membangun, mengevaluasi, dan atau mengimplementasikan karir, 

pendidikan dan membuat keputusan tentang rencana karir yang 

dipilihnya.  

Engel, Burg, Kleijn dan Khapova (2017) menyatakan unit 

pusat karir dapat mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Unit 

pusat karir mengupayakan penciptaan sarjana baru yang terampil dan 

dapat berkecimpung dalam dunia kewirausahaan, serta menciptakan 

budaya entrepreneurship yang memiliki kemandirian tinggi. Unit 

pusat karir dapat mendorong mahasiswa agar berminat berwirausaha 

melalui pembekalan tentang pengetahuan, konsep, strategi dan 

keterampilan kewirausahaan yang memadai (Sudirman et al, 2018). 

Pusat karir yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan diharapkan 

mampu melakukan positioning yang tepat agar keberadaannya turut 

mencapai target yang diharapkan, dan pada akhirnya mampu 

mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk bersama-sama 

mewujudkan lulusan yang memiliki minat berwirausaha dan 

berkarakter tangguh sehingga mampu merumuskan rencana karir 

berwirausaha pada masa depannya (Engel et al, 2017; Rai, Savitri, & 

Ratu, 2018).  

Mengacu pada kebutuhan karakter yang tangguh sebagai salah 

satu kompetensi yang harus dicapai oleh lulusan, menjadi perhatian 

utama atas perubahan revolusi industri 4.0. Pusat karir sebagai unit 

yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan 



Karir Ideal Mahasiswa Di Era Revolusi Industri 4.0  Page 85 

 

terhadap sumber daya manusia di kampus pada akhirnya perlu 

menangkap adanya kebutuhan atas perubahan di revolusi industri 4.0 

(Fitriani, 2016). Minat berwirausaha pada diri mahasiswa adalah cikal 

bakal berdirinya suatu usaha baru, yang tentunya akan terus 

berkembang, oleh karena itu mahasiswa yang memiliki minat 

berwirausaha akan lebih giat mencari dan memanfaatkan peluang 

usaha dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki baik saat masih 

berstatus mahasiswa maupun setelah lulus nantinya (Gorgievski et al, 

2018). Perguruan tinggi melalui unit pusat karirnya memiliki 

tanggung jawab mendidik serta memberikan kemampuan 

berwirausaha kepada para lulusannya, sehingga para mahasiswa 

memiliki minat berwirausaha yang tinggi, yang selanjutnya berani 

memilih berwirausaha sebagai karir para lulusan di masa depan.  

 

S. Hubungan Jiwa Kewirausahaan Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa dengan Minat Berwirausaha 

Sebagai Variabel Mediasi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel jiwa kewirausahaan (X2) 

memiliki hubungan tidak langsung terhadap perencanaan karir masa 

depan mahasiswa (Y) melalui variabel minat berwirausaha (X5) 

dengan koefisien sebesar 0,239, sementara hubungan total jiwa 

kewirausahaan (X2) terhadap perencanaan karir masa depan 

mahasiswa (Y) dengan koefisien jalur sebesar 0,861. Jiwa 

Kewirausahaan yang tertanam dalam diri mahasiswa dapat dilihat dari 

karakter mahasiswa yang percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, 

pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi masa 

depan (Sunarni & Zulkarnain, 2017). Karakter-karakter tersebut 

berhubungan terhadap kemampuan mahasiswa dalam merencanakan 

karir di masa depan. Seorang wirausaha tidak harus memiliki seluruh 

sifat ini. Tetapi semakin banyak sifat diatas yang dimiliki maka 

semakin baik dia berusaha. Menurut Wicaksono dan Subiyono (2017) 

jiwa kewirausahaan memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha. Jiwa kewirausahaan yang kuat 

menentukan minat mahasiswa dalam berwirausaha, semakin tinggi 

tingkat jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh mahasiswa semakin 

tinggi pula tingkat minat mahasiswa dalam berwirausaha.  

Jiwa kewirausahaan seorang mahasiswa berhubungan terhadap 

pertimbangan atas berbagai aspek mengenai pilihan karir sebagai 

wirausahawan. Menurut Yildiz (2018) Jiwa kewirausahaan penting 
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dijadikan alat atau peluang penting dalam keputusan awal karir 

seseorang. Pertimbangan atas pilihan karir tersebut dapat berbeda-

beda tergantung pandangan terhadap risiko yang akan mereka hadapi 

nantinya. Mahasiswa yang takut untuk mengambil risiko (risk 

averter) cenderung untuk memilih menjadi seorang PNS, pegawai 

swasta, atau pegawai BUMN sebagai pilihan karir, berbeda dengan 

mahasiswa yang berani mengambil risiko (risk taker) untuk 

meninggalkan comfort zone cenderung memilih menjadi seorang 

wirausahawan sebagai pilihan karirnya.  

Hal tersebut ditunjukkan oleh temuan penelitian Wach dan 

Wojciechowski (2016) di negara Polandia, meskipun jiwa 

kewirausahaan secara signifikan mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa namun hanya sebagian kecil mahasiswa yang memilih 

kewirausahaan sebagai pilihan karir mahasiswa di masa depan. 

Peneliti menganggap situasi tersebut disebabkan oleh kurangnya 

kepercayaan diri dan keyakinan mahasiswa dalam merencanakan 

karirnya sebagai seorang wirausahawan. Hal ini didukung hasil 

penelitian terbaru yang dilakukan oleh Voda dan Florea (2019) yang 

menyatakan jiwa atau sikap kewirausahaan memiliki pengaruh 

terhadap keputusan mahasiswa dalam merencanakan karirnya sebagai 

wirausahawan melalui minat berwirausaha yang dimiliki oleh 

mahasiswa, dimana hasil penelitian Voda dan Florea (2019) tersebut, 

senada dengan hasil penelitian ini yang menyatakan jiwa 

kewirausahaan, memiliki hubungan terhadap perencanaan karir 

mahasiswa di masa depan melalui minat berwirausaha. 

 

T. Hubungan Lingkungan Keluarga Terhadap Perencanaan 

Karir Masa Depan Mahasiswa dengan Minat Berwirausaha 

Sebagai Variabel Mediasi 

Keluarga merupakan lingkungan saat pertama kali anak 

mengenal dunia. Menurut Alma (2013) salah satu faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga. 

Melalui keluarga seorang anak dibentuk dan tumbuh. Dalam keluarga, 

orang tua akan memberikan arahan kepada anak tentang kehidupan 

dan masa depannya. Secara tidak langsung, orang tua dapat 

mempengaruhi pemilihan pekerjaan dari anak. Di dalam menjadi 

seorang wirausaha, peran dan dukungan orang tua sangat dibutuhkan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ambad dan Damit (2016) 

menujukkan hasil penelitian lingkungan keluarga di negara Malaysia 
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memiliki pengaruh yang besar terhadap pilihan karir individu. Hal ini 

disebabkan oleh fakta bahwa pada lingkungan keluarga sering 

memberikan informasi yang diperlukan, bimbingan, memberikan 

contoh, pengalaman dalam kewirausahaan dan dukungan yang positif 

baik secara finansial dan non finansial. Dengan memiliki contoh, 

pengalaman dan dukungan yang baik, para mahasiswa lebih percaya 

diri untuk menjadi wirausaha. Hasil penelitian yang lain juga 

ditemukan bahwa, dukungan dari keluarga, teman dan jaringan dekat 

di antara mahasiswa secara positif memengaruhi keputusan mereka 

untuk menjadi wirausaha (Yurtkoru et al, 2014). Demikian pula, 

Altinay et al (2012) dalam studi mahasiswa perhotelan di Inggris 

menemukan bahwa, latar belakang kewirausahaan keluarga 

berhubungan positif dengan minat wirausaha. Mendukung temuan 

penelitian tersebut, Zapkau et al (2015) juga menemukan bahwa 

teladan peran orang tua secara positif mempengaruhi minat 

kewirausahaan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, 

menunjukkan dukungan pada hasil penelitian yakni lingkungan 

keluarga memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

perencanaan karir mahasiswa di masa depan melalui minat 

berwirausaha. 

Pekerjaan orang tua juga dapat menjadi pemicu minat pada 

anak untuk menjadi seperti apa yang orang tua lakukan. Misalnya 

orang tua yang menjadi seorang wirausaha akan membuat anaknya 

bekerja menjadi wirausaha. Menurut Lestari dan Wijaya (2012) 

Faktor demografis (gender, latar belakang pendidikan orang tua, dan 

pengalaman bekerja) dapat mempengaruhi pilihan karir menjadi 

wirausahawan. Dengan demikian, dukungan dan peran orang tua 

sangat penting di dalam mendorong dan menumbuhkan minat seorang 

anak untuk berwirausaha. Sehingga, semakin tinggi pengaruh 

lingkungan keluarga dalam hal keberfungsian keluarga, sikap 

perlakuan terhadap anak, serta status ekonominya maka akan semakin 

mendorong dan menumbuhkan minat seorang anak untuk 

berwirausaha dan merencanakan karir masa depannya 
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U. Hubungan Pendidikan Kewirausahaan Terhadap 

Perencanaan Karir Masa Depan Mahasiswa dengan Minat 

Berwirausaha Sebagai Variabel Mediasi 

Membina kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan 

universitas baru-baru ini menjadi bagian dari agenda strategis nasional 

di banyak negara. Dukungan pendidikan yang dirasakan telah diakui 

sebagai penentu minat wirausaha. Beberapa studi menekankan 

pengaruh positif pendidikan kewirausahaan pada minat berwirausaha 

mahasiswa dalam perspektif jangka pendek dan jangka panjang (Voda 

& Florea, 2019). Studi serupa telah dilakukan di Malaysia 

menemukan bahwa penerapan pendidikan kewirausahaan yang tepat 

akan mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi wirausahawan 

(Mumtaz et al, 2012).  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan 

kewirausahaan adalah metode yang efisien untuk membekali 

mahasiswa dengan pengetahuan yang diperlukan tentang 

kewirausahaan (Mumtaz et al, 2012). Pendidikan kewirausahaan juga 

memengaruhi pilihan karier mahasiswa (Ambad & Damit, 2016) 

untuk bertahan di dunia bisnis yang semakin intensif di era Revolusi 

Industri 4.0 seperti saat ini, universitas diharuskan memainkan peran 

kunci dalam mempromosikan kewirausahaan. Dengan demikian 

senada dengan hasil penelitian ini yakni Berdasarkan hasil penelitian 

variabel pendidikan kewirausahaan (X4) memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) 

melalui variabel minat berwirausaha (X5) dengan koefisien sebesar 

0,084, sementara hubungan total variabel pendidikan kewirausahaan 

(X4) terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa (Y) dengan 

besar koefisien jalur 0,392. 

Penelitian yang dilakukan Hartsenko dan Venesaar (2017) 

mengungkapkan bahwa mahasiswa dalam pendidikan kewirausahaan 

melalui keterlibatan dalam program pendidikan kewirausahaan lebih 

mungkin untuk memulai bisnis mereka segera setelah studi. Penting 

bahwa sistem pendidikan utamanya di tingkat universitas 

menawarkan dukungan dalam memungkinkan mahasiswa untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kewirausahaan dan untuk 

menciptakan pra-kondisi yang menguntungkan untuk menumbuhkan 

minat berwirausaha dan perencanaan karir mahasiswa dalam 

berwirausaha. 
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5 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat manajemen pusat karir mahasiswa UM berada pada 

kategori baik. Tingkat jiwa kewirausahaan mahasiswa UM berada 

pada kategori sangat baik. Tingkat lingkungan keluarga 

mahasiswa UM berada pada kategori sangat baik. Tingkat 

pendidikan kewirausahaan mahasiswa UM pada kategori baik. 

Tingkat minat berwirausaha mahasiswa UM berada pada kategori 

sangat baik. Tingkat perencanaan karir masa depan mahasiswa 

UM berada pada kategori baik; 

2. Manajemen pusat karir mahasiswa memiliki hubungan langsung 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa UM; 

3. Jiwa kewirausahaan memiliki hubungan langsung terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

4. Lingkungan keluarga memiliki hubungan langsung terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa UM; 

5. Pendidikan kewirausahaan memiliki hubungan langsung terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa UM; 

6. Manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, dan pendidikan kewirausahaan memiliki 

hubungan langsung terhadap minat berwirausaha mahasiswa UM 

secara simultan; 

7. Manajemen pusat karir mahasiswa memiliki hubungan langsung 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

8. Jiwa kewirausahaan memiliki hubungan langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

9. Lingkungan keluarga memiliki hubungan langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

10. Pendidikan kewirausahaan memiliki hubungan langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

11. Minat berwirausaha memiliki hubungan langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 
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12. Manajemen pusat karir mahasiswa memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM 

melalui minat berwirausaha; 

13. Jiwa kewirausahaan memiliki hubungan tidak langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM melalui minat 

berwirausaha; 

14. Lingkungan keluarga memiliki hubungan tidak langsung terhadap 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM melalui minat 

berwirausaha; 

15. Pendidikan kewirausahaan memiliki hubungan tidak langsung 

terhadap perencanaan karir masa depan mahasiswa UM melalui 

minat berwirausaha; 

16. Manajemen pusat karir mahasiswa, jiwa kewirausahaan, 

lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan, dan minat 

berwirausaha memiliki hubungan langsung terhadap perencanaan 

karir masa depan mahasiswa UM secara simultan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut. 

1. Kepada Rektor UM, berdasarkan hasil penelitian variabel 

manajemen pusat karir, pendidikan kewirausahaan dan 

perencanaan karir masa depan mahasiswa UM berada pada 

kategori baik, hendaknya pimpinan universitas dapat meningkatkan 

kinerja pengelolaan pusat karir dan merumuskan kebijakan 

mengenai pendidikan kewirausahaan di lingkungan kampus yang 

tepat dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

merencanakan karir masa depannya; 

2. Kepada Dekan Fakultas-Fakultas lingkungan UM, berdasarkan 

hasil penelitian diketahui variabel pendidikan kewirausahaan 

berada pada kategori baik artinya variabel tersebu masih dapat 

ditingkatkan menjadi sangat baik, hendaknya pimpinan di tiap 

fakultas dapat merumuskan kurikulum terkait dengan 

kewirausahaan mahasiswa, meningkatkan kinerja dan kualitas 

pendidik, serta menyediakan fasilitas belajar mengajar terkait 

dengan kewirausahaan yang memadai guna meningkatkan minat 

berwirausaha dan perencanaan karir masa depan mahasiswa UM; 

3. Kepada Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, hendaknya Ketua 

Jurusan Administrasi Pendidikan dapat memberikan gambaran 
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bahwa dengan meningkatkan kinerja pengelolaan pusat karir, 

penguatan jiwa kewirausahaan mahasiswa, penguatan peran 

lingkungan keluarga, dan peningkatan kualitas pendidikan 

kewirausahaan yang ada, dapat meningkatkan minat berwirausaha 

mahasiswa dan kualitas perencanaan karir masa depan mahasiswa 

untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0; 

4. Kepala Pusat Pengembangan Bimbingan Konseling Karier dan 

Kompetensi Akademik (P2BK3A) UM, sebagai pengelola pusat 

karir mahasiswa UM, berdasarkan hasil penelitian tingkat 

pengelolaan pusat karir mahasiswa berada pada kategori baik, yang 

artinya masih dapat ditingkatkan menjadi sangat baik, hendaknya 

Kepala P2BK3A dapat meningkatkan kinerja pengelolaan pusat 

karir mahasiswa dalam menjalankan peran pusat karir yakni 

pelatihan, magang, bursa kerja online, pameran pusat kerja, 

rekrutmen kampus, konseling karir, dan tracer study, meningkatkan 

pemanfaatan pusat karir oleh mahasiswa dan alumni, pengelolaan 

informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan kewirausahaan, guna 

memantapkan tingkat perencanaan karir masa depan mahasiswa 

untuk menghadapi era Revolusi Industri 4.0; 

5. Kepada Mahasiswa UM, hendaknya dapat memanfaatkan pusat 

karir mahasiswa yang ada pada lingkungan universitas guna 

mendapatkan keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan untuk 

meningkatkan minat berwirausaha serta pemantapan rencana karir 

ideal mahasiswa di era revolusi industri 4.0; 

6. Kepada Peneliti Lain, hendaknya dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan cara menemukan apa saja permasalahan yang dialami 

dalam pengelolaan pusat karir mahasiswa khususnya dalam 

pembekalan wirausaha mahasiswa , penguatan jiwa kewirausahaan 

mahasiswa, penguatan peran lingkungan keluarga, dan peningkatan 

kualitas pendidikan kewirausahaan yang ada, dalam rangka 

meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa serta pemantapan 

rencana karir ideal mahasiswa di era Revolusi Industri 4.0, 

sekaligus dapat mencari solusi permasalahan tersebut. 
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PETUNJUK PENGISIAN 

1. Saudara dimohon untuk mengisi identitas yang telah disediakan, 

pada poin ‘A’. 

2. Setiap item pernyataan disediakan 4 (empat) alternatif jawaban. 

3. Masing-masing singkatan dalam alternatif jawaban beserta 

maknanya adalah: 

• SL   = selalu dilakukan, selalu terjadi, sangat sesuai, sangat 

setuju dengan pernyataan 

• SR  = sering dilakukan, sering terjadi, sesuai, setuju dengan 

pernyataan 

• JR   = jarang dilakukan, jarang terjadi, kurang sesuai, kurang 

setuju dengan pernyataan 

• TP   = tidak pernah dilakukan, tidak pernah terjadi, tidak 

sesuai, tidak setuju dengan pernyataan 

4. Pilihlah alternatif jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 

keadaan atau pendapat Saudara, kemudian beri tanda checklist (√) 

pada kolom alternatif jawaban yang tersedia. Jika jawaban ingin 

diganti, maka beri tanda equals sign (=) pada jawaban semula. 

Adapun contoh pengisian angket sebagai berikut. 

a. Contoh pilihan alternatif jawaban 

No. Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya dapat mengoperasikan komputer.   √     

b. Contoh pilihan alternatif jawaban yang dibatalkan 

No. Pernyataan 

Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya dapat mengoperasikan komputer.   √  √   

 

A. Identitas Pengisi 

1. Nama Responden : ……………………………….…… 

2. Fakultas  : 

 [a] FIP   [e] FT   

 [b] FS   [f] FIK 

    [c] FMIPA  [g] FIS 

     [d] FE   [h] FPPsi 

 

3. Jenis Kelamin  : [a] Laki-laki  [b] Perempuan 

= 
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B. VARIABEL PERENCANAAN KARIR MASA DEPAN 

No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya mengetahui kelebihan dan kekurangan 

pada diri saya 
        

2 Saya melakukan penilaian kekurangan dan 

kelebihan saya secara berkala 
        

3 Saya berupaya mengatasi kekurangan yang 

terdapat pada diri saya untuk mampu bersaing 

di era RI 4.0 

        

4 Saya mengetahui keterampilan yang saya 

butuhkan untuk karir di era RI 4.0 
        

5 Saya berusaha menguasai keterampilan yang 

saya butuhkan untuk karir di era RI 4.0 
        

6 Saya berusaha menunjukkan nilai-nilai positif 

yang pada diri saya 
        

7 Saya memiliki karakter yang tangguh untuk 

menghadapi tantangan di masa mendatang 
        

8 Saya mampu menunjukkan citra diri yang baik 

dan positif pada orang lain 
        

9 Saya mampu menampilkan diri sebagai calon 

tenaga kerja yang potensial dengan menguasai 

keterampilan yang dibutuhkan di era RI 4.0 

        

10 Saya mengetahui informasi tentang kebutuhan 

pasar kerja saat ini untuk menetapkan tujuan 

karir saya di era RI 4.0 

        

11 Saya memiliki visi yang jelas dalam 

menyiapkan rencana karir saya di era RI 4.0 
        

12 Saya menentukan tujuan jangka panjang yang 

jelas untuk perencanaan karir saya  
        

13 Saya menentukan tujuan jangka pendek yang 

jelas untuk perencanaan karir saya  
        

14 Saya mengeksplorasi karir yang sesuai di era 

RI 4.0 dengan mempertimbangkan kelebihan 

dan kekurangan yang saya miliki 

        

15 Saya menyiapkan berbagai rencana untuk 

dapat merealisasikan tujuan karir yang telah 
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No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

ditetapkan 

16 Saya membuat rencana kerja untuk karir saya 

di era RI 4.0 
        

17 Saya telah menetapkan rencana karir untuk 

menghadapi persaingan di era RI 4.0 
        

18 Rencana karir yang saya buat rasional dan 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di era RI 

4.0 

        

19 Saya yakin rencana yang saya susun dapat 

dilaksanakan dengan baik 
        

20 Saya berusaha melaksanakan rencana karir 

yang sudah saya rumuskan 
        

21 Saya berusaha menyusun strategi dalam 

melaksanakan rencana karir yang saya 

rumuskan 

        

22 Saya melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan keterampilan agar siap dalam 

menghadapi persaingan di era RI 4.0 

        

23 Saya mencari tahu tempat dimana bisa 

mempelajari keterampilan yang dibutuhkan  
        

24 Saya mempelajari keterampilan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi tujuan karir saya 

di era RI 4.0 

        

25 Saya aktif mengikuti kegiatan di lingkungan 

kampus seperti pelatihan kerja, seminar 

kewirausahaan, dan penyiapan soft skills 

        

26 Saya aktif mencari informasi tentang 

perkembangan dunia kerja di era RI 4.0 

        

27 Saya selalu memperbaharui rencana karir saya 

sesuai dengan perkembangan di dunia kerja 
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C. VARIABEL PUSAT KARIR MAHASISWA 

No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Pusat karir menyelenggarakan pelatihan 

untuk meningkatkan soft skills 

(kepemimpinan, komunikasi, problem 

solving, dll) mahasiswa 

        

2 Pusat karir menyelenggarakan pelatihan 

untuk meningkatkan technical skills 

(komputer, bahasa inggris dan multimedia) 

mahasiswa 

        

3 Pusat karir menyelenggarakan pelatihan 

pembuatan surat lamaran kerja (application 

letter) dan curriculum vitae (CV) 

        

4 Pusat karir menyelenggarakan pelatihan 

interview (wawancara) sebagai bekal calon 

lulusan 

        

5 Pusat karir menyelenggarakan pelatihan 

peningkatan kepribadian (tata cara berbicara, 

berbusana, dan etiket-etiket tertentu) sebagai 

bekal calon lulusan 

        

6 Pusat karir menyediakan kesempatan magang 

bagi mahasiswa 
        

7 Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang 

ditempat yang relevan dengan bidang 

keilmuannya 

        

8 Pusat karir memanfaatkan teknologi 

informasi dalam mempertemukan pencari 

kerja dan pengguna tenaga kerja melalui situs 

web 

        

9 Sistem bursa kerja online yang dimiliki pusat 

karir mudah diakses mahasiswa/alumni 
        

10 Pusat karir mahasiswa menyelenggarakan 

pameran bursa kerja (job fair) secara berkala 
        

11 Pusat karir mahasiswa menyelenggarakan 

pameran bursa kerja (job fair) yang diikuti 

banyak instansi/perusahaan 
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No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

12 Pusat karir menyediakan layanan melamar 

pekerjaan melalui pusat karir 
        

13 Informasi prosedur layanan melamar 

pekerjaan melalui pusat karir diketahui oleh 

calon lulusan 

        

14 Pusat karir menyediakan layanan konseling 

karir bagi calon lulusan 
        

15 Konseling karir dilakukan oleh konselor 

profesional dan konsultan yang memiliki 

kompetensi untuk memberikan bantuan 

kepada calon lulusan memilih karir setelah 

lulus 

        

16 Pusat karir melakukan penelusuran terkait 

situasi alumni khususnya dalam hal pencarian 

kerja, situasi kerja, dan pemerolehan 

kompetensi selama kuliah (tracer study) 

        

17 Tracer study yang dilakukan terintegrasi 

dengan website kampus 
        

18 Mahasiswa dan alumni mengetahui peran dan 

fungsi pusat karir mahasiswa yang ada di 

kampus 

        

19 Mahasiswa dan alumni mengikuti setiap 

kegiatan yang diadakan pusat karir 
        

20 Mahasiswa dan alumni memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia di pusat karir 
        

21 Terdapat ruangan khusus untuk menunjang 

kegiatan pusat karir 
        

22 Ruangan yang ada sudah cukup untuk 

menunjang kegiatan pusat karir 
        

23 Pusat karir melakukan sosialisasi kegiatan 

kepada para mahasiswa/calon lulusan 
        

24 Pusat karir mahasiswa melakukan sosialisasi 

kegiatan pada masa Pengenalan Kehidupan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 

        

25 Pusat karir melakukan promosi kegiatan 

kepada instansi/perusahaan pengguna lulusan 
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No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

26 Pusat karir melakukan promosi kegiatan 

kepada instansi pemerintahan yang 

bertanggungjawab pada penanganan tenaga 

kerja seperti Kementerian Ketenagakerjaan 

RI 

        

27 Pusat karir melakukan promosi kegiatan 

kepada perusahaan penyedia jasa bursa kerja 

(terutama online) untuk penggalangan 

kerjasama 

        

28 Pusat karir menerbitkan media cetak berisi 

informasi dan layanan pusat karir, informasi 

instansi/perusahaan, dan informasi lowongan 

kerja 

        

29 Pusat karir menerbitkan media virtual 

(online) berisi informasi dan layanan pusat 

karir, informasi instansi/perusahaan, dan 

informasi lowongan kerja 

        

30 Pusat karir mahasiswa memiliki sistem 

informasi ketenagakerjaan 
        

31 Pemberian informasi lowongan pekerjaan 

disampaikan kepada mahasiswa melalui 

website dan media sosial kampus 

        

32 Universitas melalui pusat 

karir/fakultas/jurusan menyelenggarakan 

pelatihan keterampilan dan manajemen 

wirausaha         

33 Output pelatihan keterampilan dan 

manajemen wirausaha adalah proposal bisnis         

34 Universitas melalui pusat 

karir/fakultas/jurusan mengadakan 

pembinaan intensif untuk mahasiswa yang 

telah memiliki usaha         

35 Materi pembinaan dapat langsung 

diaplikasikan oleh peserta         

36 Universitas melalui pusat 

karir/fakultas/jurusan mengadakan program 

kewirausahaan untuk organisasi mahasiswa         
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No. Pernyataan 

Alternatif 

Jawaban 

SL SR JR TP 

berupa bantuan modal 

37 Mahasiswa dapat mengambil keuntungan dari 

usaha yang dijalankan memanfaatkan bantuan 

modal yang diberikan         

38 Mahasiswa mengikuti kompetisi 

kewirausahaan baik di tingkat kampus hingga 

nasional         

39 Mahasiswa mendapatkan penghargaan/juara 

dalam kompetisi kewirausahaan yang diikuti         
 

D. VARIABEL JIWA KEWIRAUSAHAAN 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya mampu bekerja secara mandiri (jarang 

meminta pertolongan orang lain) 

        

2 Saya percaya kemandirian saya dapat 

membantu dalam berwirausaha kedepan 

        

3 Saya memiliki keyakinan yang tinggi untuk 

dapat berhasil dalam menjalankan usaha di 

masa mendatang 

        

4 Saya memiliki keyakinan yang tinggi pada 

kemampuan yang saya miliki 

        

5 Saya memiliki kebiasaan berpikir positif 

terhadap segala hal  
        

6 Saya optimis bisa berhasil dalam 

berwirausaha 
        

7 Saya suka melakukan hal-hal baru yang 

lebih ekspresif 
        

8 Saya suka mengeksplorasi lingkungan dan 

mengidentifikasi adanya kemungkinan-

kemungkinan baru 

        

9 Saya adalah mahasiswa yang kreatif         

10 Saya memiliki tingkat imajinasi tinggi 

terutama dalam hal penciptaan produk-

produk baru 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

11 Saya terbuka terhadap pada setiap 

perubahan 
        

12 Saya mampu melakukan 

adaptasi/penyesuaian dengan perubahan 

yang terjadi 

        

13 Saya memiliki inisiatif dan tidak suka 

bergantung pada orang lain 
        

14 Saya selalu berusaha mengambil langkah 

inisiatif dalam melakukan pekerjaan dengan 

kelompok 

        

15 Saya memiliki pengetahuan tentang 

kewirausahaan terutama pada bidang yang 

akan saya tekuni 

        

16 Saya memiliki pengetahuan yang luas 

terutama terkait dengan kewirausahaan 
        

17 Saya selalu berusaha berprestasi dalam hal 

yang saya tekuni 
        

18 Saya menetapkan standar hasil pencapaian 

yang tinggi dalam melakukan pekerjaan 
        

19 Saya selalu fokus dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
        

20 Saya selalu berorientasi menyelesaikan 

pekerjaan dengan efektif dan efisien 
        

21 Saya selalu melakukan pekerjaan dengan 

penuh ketelitian 
        

22 Saya selalu memeriksa hasil pekerjaan saya 

dengan seksama 
        

23 Saya dapat memahami tugas pribadi dan 

menyelesaikannya dengan penuh semangat 
        

24 Saya selalu bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pekerjaan 
        

25 Saya selalu bekerja keras dalam 

penyelesaian tugas-tugas 
        

26 Saya selalu berkomitmen pada tujuan yang 

ditetapkan 
        

27 Saya memiliki rencana masa depan yang 

jelas dan secara konsisten mewujudkan 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

rencana tersebut 

28 Saya mampu mengarahkan diri sendiri pada 

rencana hidup saya di masa mendatang 
        

29 Saya mampu secara kreatif mencari dan 

menciptakan peluang yang ada di sekitar 
        

30 Saya selalu berusaha mencari keuntungan di 

setiap peluang yang ada         

31 Saya berani dalam mengambil resiko dalam 

berwirausaha         

32 Saya adalah tipe orang yang tidak takut 

gagal         

33 Saya suka menghadapi setiap tantangan 

yang menghadang         

34 Saya suka melakukan sesuatu yang baru dan 

jarang dilakukan oleh orang lain         

35 Saya memiliki keterampilan komunikasi 

yang baik         

36 Saya mampu menjelaskan ide-ide saya 

dengan kata-kata yang mudah dipahami 

orang lain         

37 Saya menyukai aktivitas yang mengarah 

pada kemajuan bersama         

38 Saya cepat tanggap dalam menyelesaikan 

permasalahan         

39 Saya mampu dengan cepat mengenali 

masalah-masalah yang dihadapi kelompok         

40 Saya mampu mengembangkan alternatif 

pilihan untuk mengatasi setiap masalah 

yang dihadapi kelompok dalam 

menjalankan usaha         

41 Saya mampu mengambil keputusan dengan 

cepat dalam memimpin sebuah usaha         

42 Saya mampu mengambil keputusan secara 

sistematis dalam memimpin sebuah usaha         

43 Saya bertanggungjawab terhadap keputusan 

yang saya ambil         
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

44 Saya tidak malu mengakui kesalahan 

kepada orang lain jika memang saya salah         

 

E. VARIABEL LINGKUNGAN KELUARGA 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Keluarga saya selalu mengajarkan untuk 

bersikap mandiri 
        

2 Keluarga saya menanamkan kedisiplinan 

dalam diri saya 
        

3 Keluarga saya selalu mengajarkan untuk 

bersikap jujur 
        

4 Keluarga saya berusaha memberikan 

pengalaman dalam berwirausaha 
        

5 Orang tua saya selalu memberikan contoh 

untuk tidak mudah menyerah ketika usaha 

saya gagal 

        

6 Keluarga saya memberikan dukungan penuh 

terhadap minat dan keinginan saya termasuk 

dalam berwirausaha 

        

7 Dukungan keluarga merupakan hal utama 

yang mempengaruhi saya dalam 

pengambilan keputusan 

        

8 Keluarga saya mengajak berdiskusi dalam 

menentukan masa depan setelah lulus kuliah 
        

9 Keluarga saya mengarahkan untuk 

merencanakan karir sebagai wirausaha 
        

10 Orang tua mengajarkan saya untuk mandiri 

setelah lulus kuliah dengan berwirausaha 
        

11 Keluarga saya mengajarkan saya untuk 

memperoleh sesuatu yang diinginkan dengan 

berani berwirausaha 

        

12 Keluarga saya mengajarkan rasa 

bertanggung jawab dalam mengelola 

keuangan sehingga mendukung dalam 

aktivitas kewirausahaan 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

13 Keluarga saya siap memberikan modal 

secara finansial untuk saya berwirausaha 
        

14 Keadaan ekonomi keluarga saya mendukung 

minat saya dalam mengembangkan usaha 
        

15 Keluarga saya memberikan kebebasan atas 

pilihan saya termasuk untuk menjadi 

wirausahawan 

        

16 Keluarga memberikan kebebasan untuk 

mengembangkan kreativitas dan inisiatif 

saya dalam membuka usaha 

        

 

F. VARIABEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya memahami dengan baik tentang mata 

kuliah kewirausahaan /atau sejenisnya 
        

2 Mata kuliah kewirausahaan /atau sejenisnya 

yang saya ikuti terdapat praktik 

kewirausahaan  

        

3 Saya memperoleh pengetahuan berwirausaha 

dari pendidikan formal (kampus) 
        

4 Pengetahuan tentang kewirausahaan telah 

banyak saya ketahui dari kampus 
        

5 Pendidikan kewirausahaan di kampus saya 

sudah memadai 
        

6 Kampus saya sering mengadakan seminar 

kewirausahaan 
        

7 Saya senang mengikuti seminar 

kewirausahaan, baik di kampus maupun di 

luar kampus 

        

8 Seminar kewirausahaan yang saya ikuti 

memotivasi saya untuk menjadi seorang 

wirausaha 

        

9 Materi ajar kewirausahaan yang disampaikan 

dosen relevan dengan perkembangan zaman 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

10 Saya memahami dengan baik materi 

kewirausahaan yang diajarkan oleh dosen 
        

11 Dosen saya memberikan motivasi dalam 

peningkatan minat berwirausaha saya 
        

12 Dosen memotivasi saya untuk merencanakan 

karir sebagai wirausahawan di masa 

mendatang 

        

13 Dosen saya memiliki pengetahuan yang baik 

tentang kewirausahaan 
        

14 Dosen saya mampu menyampaikan 

pengetahuannya pada mahasiswa dengan 

baik 

        

15 Dosen saya memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha 
        

16 Dosen saya mampu membagikan 

pengalamannya pada mahasiswa dalam 

mengembangkan usaha berdasarkan peluang 

bisnis yang ada 

        

17 Terdapat laboratorium kewirausahaan di 

kampus saya 
        

18 Laboratorium kewirausahaan kampus saya 

cukup memadai untuk digunakan praktik 

kewirausahaan 

        

19 Perpustakaan kampus saya membantu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

berwirausaha 

        

20 Buku-buku kewirausahaan memperluas 

wawasan saya untuk berwirausaha 
        

21 Terdapat media/ruangan yang dapat 

digunakan oleh mahasiswa berwirausaha 
        

22 Sarana yang disediakan oleh kampus cukup 

memadai untuk digunakan mahasiswa 

berwirausaha 
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G. VARIABEL MINAT BERWIRAUSAHA 

No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

1 Saya tertarik terhadap ide-ide usaha kreatif         

2 Saya tertarik menghasilkan produk-produk 

baru sesuai dengan peluang bisnis yang ada 
        

3 Saya tertarik terhadap kewirausahaan karena 

melihat orang yang sukses dalam 

berwirausaha 

        

4 Saya tertarik berwirausaha karena 

merupakan pekerjaan yang bergengsi 
        

5 Saya merasa tertantang untuk 

mengembangkan sebuah usaha 
        

6 Saya tertarik berwirausaha karena banyak 

tantangan yang akan dihadapi 
        

7 Saya berkeinginan berwirausaha untuk masa 

depan yang lebih baik 
        

8 Saya berkeinginan dengan berwirausaha, 

agar bisa mendapatkan penghasilan lebih 
        

9 Saya berkeinginan sukses dengan 

berwirausaha setelah lulus nanti 
        

10 Saya berkeinginan memiliki suatu rencana 

usaha 
        

11 Saya berkeinginan berwirausaha sambil 

kuliah 
        

12 Saya merasa senang apabila kelak dapat 

berwirausaha dengan sukses 
        

13 Saya merasa bangga dapat berwirausaha 

untuk menciptakan lapangan kerja baru 
        

14 Saya percaya diri dapat memulai dan 

membuka sebuah usaha 
        

15 Saya yakin mampu untuk membuka sebuah 

usaha secara mandiri 
        

16 Saya memiliki pengetahuan dan ketekunan 

dalam berwirausaha, maka saya yakin dapat 

menjadi wirausahawan sukses 

        

17 Saya yakin mampu bersaing dengan 

wirausahawan lainnya 
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No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR JR TP 

18 Saya akan bekerja keras dalam mengelola 

usaha yang saya bangun 
        

19 Saya memiliki keberanian untuk membuka 

dan mengelola sebuah usaha 
        

20 Saya tidak takut mengalami kegagalan jika 

saya membuka sebuah usaha 
        

 
 

TERIMAKASIH 
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Lampiran 2. Output Hitung SPSS 24.0 Analisis Deskriptif 

Variabel Penelitian 

 
Statistics 

 
Future 
Career 

Career 
Center 

Entrepreneurship 
Personality 

Family 
Environment 

Entrepreneurship 
Education 

Entrepreneurship 
Intention 

N Valid 381 381 381 381 381 381 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 83.3806 112.0367 144.1024 52.2625 63.8241 65.8058 

Std. 
Deviation 

12.5377 22.8616 18.6270 8.9680 14.2765 11.5647 

Variance 157.194 522.651 346.966 80.426 203.819 133.741 

Range 81.00 117.00 117.00 39.00 66.00 60.00 

Minimum 27.00 39.00 59.00 25.00 22.00 20.00 

Maximum 108.00 156.00 176.00 64.00 88.00 80.00 

 

VARIABEL PERENCANAAN KARIR MASA DEPAN 

MAHASISWA (Y) 

Future Career 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 27.00 1 0.3 0.3 0.3 

41.00 1 0.3 0.3 0.5 

43.00 1 0.3 0.3 0.8 

45.00 1 0.3 0.3 1.0 

52.00 1 0.3 0.3 1.3 

54.00 4 1.0 1.0 2.4 

55.00 2 0.5 0.5 2.9 

56.00 1 0.3 0.3 3.1 

57.00 1 0.3 0.3 3.4 

60.00 1 0.3 0.3 3.7 

62.00 4 1.0 1.0 4.7 

63.00 4 1.0 1.0 5.8 

64.00 6 1.6 1.6 7.3 

65.00 2 0.5 0.5 7.9 

66.00 4 1.0 1.0 8.9 

67.00 5 1.3 1.3 10.2 

68.00 4 1.0 1.0 11.3 

69.00 3 0.8 0.8 12.1 
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Future Career 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

70.00 5 1.3 1.3 13.4 

71.00 2 0.5 0.5 13.9 

72.00 6 1.6 1.6 15.5 

73.00 10 2.6 2.6 18.1 

74.00 4 1.0 1.0 19.2 

75.00 6 1.6 1.6 20.7 

76.00 8 2.1 2.1 22.8 

77.00 10 2.6 2.6 25.5 

78.00 6 1.6 1.6 27.0 

79.00 19 5.0 5.0 32.0 

80.00 30 7.9 7.9 39.9 

81.00 19 5.0 5.0 44.9 

82.00 17 4.5 4.5 49.3 

83.00 14 3.7 3.7 53.0 

84.00 13 3.4 3.4 56.4 

85.00 10 2.6 2.6 59.1 

86.00 15 3.9 3.9 63.0 

87.00 8 2.1 2.1 65.1 

88.00 12 3.1 3.1 68.2 

89.00 14 3.7 3.7 71.9 

90.00 9 2.4 2.4 74.3 

91.00 7 1.8 1.8 76.1 

92.00 6 1.6 1.6 77.7 

93.00 6 1.6 1.6 79.3 

94.00 5 1.3 1.3 80.6 

95.00 6 1.6 1.6 82.2 

96.00 7 1.8 1.8 84.0 

97.00 7 1.8 1.8 85.8 

98.00 6 1.6 1.6 87.4 

99.00 6 1.6 1.6 89.0 

100.00 4 1.0 1.0 90.0 

101.00 6 1.6 1.6 91.6 

102.00 4 1.0 1.0 92.7 

103.00 7 1.8 1.8 94.5 

104.00 3 0.8 0.8 95.3 

105.00 4 1.0 1.0 96.3 

106.00 5 1.3 1.3 97.6 

107.00 2 0.5 0.5 98.2 
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Future Career 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

108.00 7 1.8 1.8 100.0 

Total 381 100.0 100.0   

 

VARIABEL MANAJEMEN PUSAT KARIR MAHASISWA (X1) 

Career Center 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 39.00 1 0.3 0.3 0.3 

40.00 1 0.3 0.3 0.5 

46.00 1 0.3 0.3 0.8 

49.00 2 0.5 0.5 1.3 

57.00 2 0.5 0.5 1.8 

58.00 1 0.3 0.3 2.1 

61.00 1 0.3 0.3 2.4 

62.00 2 0.5 0.5 2.9 

63.00 1 0.3 0.3 3.1 

64.00 1 0.3 0.3 3.4 

66.00 1 0.3 0.3 3.7 

67.00 1 0.3 0.3 3.9 

69.00 1 0.3 0.3 4.2 

72.00 1 0.3 0.3 4.5 

75.00 2 0.5 0.5 5.0 

76.00 3 0.8 0.8 5.8 

77.00 2 0.5 0.5 6.3 

78.00 5 1.3 1.3 7.6 

79.00 1 0.3 0.3 7.9 

80.00 3 0.8 0.8 8.7 

81.00 6 1.6 1.6 10.2 

82.00 3 0.8 0.8 11.0 

83.00 5 1.3 1.3 12.3 

84.00 5 1.3 1.3 13.6 

85.00 2 0.5 0.5 14.2 

86.00 5 1.3 1.3 15.5 

87.00 3 0.8 0.8 16.3 

88.00 1 0.3 0.3 16.5 

89.00 5 1.3 1.3 17.8 

90.00 1 0.3 0.3 18.1 

91.00 3 0.8 0.8 18.9 

92.00 7 1.8 1.8 20.7 
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Career Center 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

93.00 7 1.8 1.8 22.6 

94.00 2 0.5 0.5 23.1 

95.00 1 0.3 0.3 23.4 

96.00 2 0.5 0.5 23.9 

97.00 4 1.0 1.0 24.9 

98.00 4 1.0 1.0 26.0 

99.00 3 0.8 0.8 26.8 

100.00 6 1.6 1.6 28.3 

101.00 2 0.5 0.5 28.9 

103.00 6 1.6 1.6 30.4 

104.00 5 1.3 1.3 31.8 

105.00 6 1.6 1.6 33.3 

106.00 4 1.0 1.0 34.4 

107.00 5 1.3 1.3 35.7 

108.00 5 1.3 1.3 37.0 

109.00 7 1.8 1.8 38.8 

110.00 6 1.6 1.6 40.4 

111.00 9 2.4 2.4 42.8 

112.00 6 1.6 1.6 44.4 

113.00 10 2.6 2.6 47.0 

114.00 7 1.8 1.8 48.8 

115.00 9 2.4 2.4 51.2 

116.00 7 1.8 1.8 53.0 

117.00 28 7.3 7.3 60.4 

118.00 12 3.1 3.1 63.5 

119.00 7 1.8 1.8 65.4 

120.00 4 1.0 1.0 66.4 

121.00 2 0.5 0.5 66.9 

122.00 3 0.8 0.8 67.7 

123.00 6 1.6 1.6 69.3 

124.00 10 2.6 2.6 71.9 

125.00 8 2.1 2.1 74.0 

126.00 3 0.8 0.8 74.8 

127.00 8 2.1 2.1 76.9 

128.00 8 2.1 2.1 79.0 
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Career Center 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

129.00 3 0.8 0.8 79.8 

130.00 1 0.3 0.3 80.1 

131.00 5 1.3 1.3 81.4 

132.00 8 2.1 2.1 83.5 

133.00 6 1.6 1.6 85.0 

134.00 2 0.5 0.5 85.6 

135.00 3 0.8 0.8 86.4 

136.00 2 0.5 0.5 86.9 

137.00 3 0.8 0.8 87.7 

138.00 2 0.5 0.5 88.2 

139.00 2 0.5 0.5 88.7 

140.00 1 0.3 0.3 89.0 

141.00 5 1.3 1.3 90.3 

142.00 2 0.5 0.5 90.8 

143.00 1 0.3 0.3 91.1 

144.00 3 0.8 0.8 91.9 

145.00 2 0.5 0.5 92.4 

146.00 2 0.5 0.5 92.9 

147.00 1 0.3 0.3 93.2 

148.00 3 0.8 0.8 94.0 

149.00 2 0.5 0.5 94.5 

151.00 3 0.8 0.8 95.3 

152.00 3 0.8 0.8 96.1 

153.00 1 0.3 0.3 96.3 

154.00 3 0.8 0.8 97.1 

155.00 5 1.3 1.3 98.4 

156.00 6 1.6 1.6 100.0 

Total 381 100.0 100.0   

 

 

 

VARIABEL JIWA KEWIRAUSAHAAN (X2) 

Entrepreneurship Personality 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 59.00 1 0.3 0.3 0.3 

68.00 1 0.3 0.3 0.5 

73.00 1 0.3 0.3 0.8 

77.00 1 0.3 0.3 1.0 
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Entrepreneurship Personality 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

96.00 1 0.3 0.3 1.3 

97.00 2 0.5 0.5 1.8 

98.00 1 0.3 0.3 2.1 

101.00 2 0.5 0.5 2.6 

104.00 1 0.3 0.3 2.9 

109.00 1 0.3 0.3 3.1 

110.00 1 0.3 0.3 3.4 

111.00 3 0.8 0.8 4.2 

112.00 1 0.3 0.3 4.5 

114.00 2 0.5 0.5 5.0 

116.00 2 0.5 0.5 5.5 

117.00 4 1.0 1.0 6.6 

118.00 1 0.3 0.3 6.8 

119.00 6 1.6 1.6 8.4 

120.00 2 0.5 0.5 8.9 

121.00 1 0.3 0.3 9.2 

122.00 3 0.8 0.8 10.0 

123.00 2 0.5 0.5 10.5 

124.00 6 1.6 1.6 12.1 

125.00 3 0.8 0.8 12.9 

126.00 6 1.6 1.6 14.4 

127.00 3 0.8 0.8 15.2 

128.00 8 2.1 2.1 17.3 

129.00 1 0.3 0.3 17.6 

130.00 6 1.6 1.6 19.2 

131.00 10 2.6 2.6 21.8 

132.00 9 2.4 2.4 24.1 

133.00 12 3.1 3.1 27.3 

134.00 9 2.4 2.4 29.7 

135.00 4 1.0 1.0 30.7 

136.00 11 2.9 2.9 33.6 

137.00 10 2.6 2.6 36.2 

138.00 7 1.8 1.8 38.1 

139.00 6 1.6 1.6 39.6 

140.00 6 1.6 1.6 41.2 
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Entrepreneurship Personality 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

141.00 6 1.6 1.6 42.8 

142.00 12 3.1 3.1 45.9 

143.00 6 1.6 1.6 47.5 

144.00 8 2.1 2.1 49.6 

145.00 5 1.3 1.3 50.9 

146.00 12 3.1 3.1 54.1 

147.00 7 1.8 1.8 55.9 

148.00 9 2.4 2.4 58.3 

149.00 7 1.8 1.8 60.1 

150.00 9 2.4 2.4 62.5 

151.00 3 0.8 0.8 63.3 

152.00 13 3.4 3.4 66.7 

153.00 3 0.8 0.8 67.5 

154.00 6 1.6 1.6 69.0 

155.00 6 1.6 1.6 70.6 

156.00 7 1.8 1.8 72.4 

157.00 10 2.6 2.6 75.1 

158.00 9 2.4 2.4 77.4 

159.00 7 1.8 1.8 79.3 

160.00 4 1.0 1.0 80.3 

161.00 3 0.8 0.8 81.1 

162.00 3 0.8 0.8 81.9 

163.00 3 0.8 0.8 82.7 

164.00 9 2.4 2.4 85.0 

165.00 6 1.6 1.6 86.6 

166.00 10 2.6 2.6 89.2 

167.00 4 1.0 1.0 90.3 

168.00 4 1.0 1.0 91.3 

169.00 5 1.3 1.3 92.7 

170.00 3 0.8 0.8 93.4 

171.00 3 0.8 0.8 94.2 

172.00 3 0.8 0.8 95.0 

173.00 2 0.5 0.5 95.5 

174.00 6 1.6 1.6 97.1 

175.00 4 1.0 1.0 98.2 

176.00 7 1.8 1.8 100.0 

Total 381 100.0 100.0   
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VARIABEL LINGKUNGAN KELUARGA (X3) 
Family Environment 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25.00 1 0.3 0.3 0.3 

27.00 2 0.5 0.5 0.8 

28.00 2 0.5 0.5 1.3 

31.00 2 0.5 0.5 1.8 

32.00 2 0.5 0.5 2.4 

33.00 3 0.8 0.8 3.1 

34.00 1 0.3 0.3 3.4 

35.00 5 1.3 1.3 4.7 

36.00 4 1.0 1.0 5.8 

37.00 5 1.3 1.3 7.1 

38.00 3 0.8 0.8 7.9 

39.00 4 1.0 1.0 8.9 

40.00 5 1.3 1.3 10.2 

41.00 8 2.1 2.1 12.3 

42.00 8 2.1 2.1 14.4 

43.00 11 2.9 2.9 17.3 

44.00 4 1.0 1.0 18.4 

45.00 5 1.3 1.3 19.7 

46.00 15 3.9 3.9 23.6 

47.00 11 2.9 2.9 26.5 

48.00 30 7.9 7.9 34.4 

49.00 18 4.7 4.7 39.1 

50.00 9 2.4 2.4 41.5 

51.00 15 3.9 3.9 45.4 

52.00 12 3.1 3.1 48.6 

53.00 18 4.7 4.7 53.3 

54.00 23 6.0 6.0 59.3 

55.00 11 2.9 2.9 62.2 

56.00 10 2.6 2.6 64.8 

57.00 13 3.4 3.4 68.2 

58.00 10 2.1 2.1 70.3 

59.00 12 3.1 3.1 73.5 

60.00 8 1.6 1.6 75.1 

61.00 14 3.7 3.7 78.7 

62.00 18 4.5 4.5 83.2 
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Family Environment 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

63.00 18 4.2 4.2 87.4 

64.00 41 12.6 12.6 100.0 

Total 381 100.0 100.0   

 

VARIABEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN (X4) 

Entrepreneurship Education 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 22.00 4 1.0 1.0 1.0 

23.00 3 0.8 0.8 1.8 

24.00 1 0.3 0.3 2.1 

25.00 1 0.3 0.3 2.4 

26.00 1 0.3 0.3 2.6 

28.00 1 0.3 0.3 2.9 

29.00 3 0.8 0.8 3.7 

30.00 2 0.5 0.5 4.2 

31.00 1 0.3 0.3 4.5 

33.00 1 0.3 0.3 4.7 

34.00 2 0.5 0.5 5.2 

35.00 1 0.3 0.3 5.5 

37.00 1 0.3 0.3 5.8 

38.00 2 0.5 0.5 6.3 

39.00 1 0.3 0.3 6.6 

40.00 1 0.3 0.3 6.8 

42.00 1 0.3 0.3 7.1 

44.00 5 1.3 1.3 8.4 

45.00 6 1.6 1.6 10.0 

46.00 2 0.5 0.5 10.5 

47.00 2 0.5 0.5 11.0 

48.00 3 0.8 0.8 11.8 

49.00 5 1.3 1.3 13.1 

50.00 6 1.6 1.6 14.7 

51.00 10 2.6 2.6 17.3 

52.00 7 1.8 1.8 19.2 

53.00 6 1.6 1.6 20.7 
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Entrepreneurship Education 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

54.00 6 1.6 1.6 22.3 

55.00 4 1.0 1.0 23.4 

56.00 4 1.0 1.0 24.4 

57.00 11 2.9 2.9 27.3 

58.00 4 1.0 1.0 28.3 

59.00 8 2.1 2.1 30.4 

60.00 10 2.6 2.6 33.1 

61.00 14 3.7 3.7 36.7 

62.00 9 2.4 2.4 39.1 

63.00 5 1.3 1.3 40.4 

64.00 15 3.9 3.9 44.4 

65.00 23 6.0 6.0 50.4 

66.00 34 8.9 8.9 59.3 

67.00 9 2.4 2.4 61.7 

68.00 16 4.2 4.2 65.9 

69.00 8 2.1 2.1 68.0 

70.00 5 1.3 1.3 69.3 

71.00 10 2.6 2.6 71.9 

72.00 14 3.7 3.7 75.6 

73.00 4 1.0 1.0 76.6 

74.00 8 2.1 2.1 78.7 

75.00 3 0.8 0.8 79.5 

76.00 8 2.1 2.1 81.6 

77.00 9 2.4 2.4 84.0 

78.00 3 0.8 0.8 84.8 

79.00 6 1.6 1.6 86.4 

80.00 5 1.3 1.3 87.7 

81.00 1 0.3 0.3 87.9 

82.00 8 2.1 2.1 90.0 

83.00 10 2.6 2.6 92.7 

84.00 6 1.6 1.6 94.2 

86.00 2 0.5 0.5 94.8 

87.00 5 1.3 1.3 96.1 

88.00 15 3.9 3.9 100.0 

Total 381 100.0 100.0   
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VARIABEL MINAT BERWIRAUSAHA (X5) 
Entrepreneurship Intention 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20.00 2 0.5 0.5 0.5 

22.00 1 0.3 0.3 0.8 

27.00 1 0.3 0.3 1.0 

29.00 1 0.3 0.3 1.3 

31.00 1 0.3 0.3 1.6 

36.00 4 1.0 1.0 2.6 

38.00 1 0.3 0.3 2.9 

39.00 2 0.5 0.5 3.4 

40.00 3 0.8 0.8 4.2 

41.00 1 0.3 0.3 4.5 

43.00 1 0.3 0.3 4.7 

44.00 2 0.5 0.5 5.2 

45.00 1 0.3 0.3 5.5 

46.00 2 0.5 0.5 6.0 

48.00 1 0.3 0.3 6.3 

49.00 6 1.6 1.6 7.9 

50.00 5 1.3 1.3 9.2 

51.00 4 1.0 1.0 10.2 

52.00 4 1.0 1.0 11.3 

53.00 2 0.5 0.5 11.8 

54.00 5 1.3 1.3 13.1 

55.00 1 0.3 0.3 13.4 

56.00 3 0.8 0.8 14.2 

57.00 8 2.1 2.1 16.3 

58.00 6 1.6 1.6 17.8 

59.00 16 4.2 4.2 22.0 

60.00 36 9.4 9.4 31.5 

61.00 17 4.5 4.5 36.0 

62.00 14 3.7 3.7 39.6 

63.00 8 2.1 2.1 41.7 

64.00 15 3.9 3.9 45.7 

65.00 8 2.1 2.1 47.8 

66.00 7 1.8 1.8 49.6 

67.00 15 3.9 3.9 53.5 
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Entrepreneurship Intention 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

68.00 14 3.7 3.7 57.2 

69.00 6 1.6 1.6 58.8 

70.00 8 2.1 2.1 60.9 

71.00 10 2.6 2.6 63.5 

72.00 6 1.6 1.6 65.1 

73.00 11 2.9 2.9 68.0 

74.00 15 3.9 3.9 71.9 

75.00 11 2.9 2.9 74.8 

76.00 7 1.8 1.8 76.6 

77.00 14 3.7 3.7 80.3 

78.00 19 5.0 5.0 85.3 

79.00 11 2.9 2.9 88.2 

80.00 45 11.8 11.8 100.0 

Total 381 100.0 100.0   
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Lampiran 3. Output Hitung SEM Amos 24.0  
Analysis Summary 

Date and Time 

Date: Sunday, April 5, 2020 

Time: 10:15:34 AM 
Title 

Analisis tesis amir: Sunday, April 5, 2020 10:15 AM 
Notes for Group (Group number 1) 

The model is recursive. 

Sample size = 381 
Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

CC4 

CC3 

CC2 

CC1 

EP6 

EP5 

EP4 

EP3 

EP2 

EP1 

FE3 

FE2 

FE1 

EE3 

EE2 

EE1 

EI3 

EI2 

EI1 

FC1 

FC2 

FC3 

FC4 

Unobserved, endogenous variables 

EI 

FC 

Unobserved, exogenous variables 
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CC 

e1 

e2 

e3 

e4 

EP 

e5 

e6 

e7 

e8 

e9 

e10 

FE 

e11 

e12 

e13 

EE 

e14 

e15 

e16 

e17 

e18 

e19 

e20 

e21 

e22 

e23 

e24 

e25 
 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your 

model: 
54 

Number of observed variables: 23 

Number of unobserved variables: 31 

Number of exogenous variables: 29 

Number of endogenous variables: 25 
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Parameter Summary (Group number 1) 

 Weigh

ts 

Covarianc

es 

Varianc

es 

Mean

s 

Intercep

ts 

Tota

l 

Fixed 31 0 0 0 0 31 

Labeled 0 0 0 0 0 0 

Unlabel

ed 
26 0 29 0 0 55 

Total 57 0 29 0 0 86 
 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

FC4 8.000 26.425 .109 .872 .037 .146 

FC3 6.000 16.955 -.209 -1.667 -.050 -.198 

FC2 4.000 18.336 .150 1.195 -.088 -.352 

FC1 9.000 30.625 -.320 -2.425 .766 2.436 

EI1 6.000 14.675 .210 1.062 -.271 -1.080 

EI2 7.000 18.589 -.271 -1.551 -.086 -.342 

EI3 7.000 19.652 -.152 -1.105 -.319 -1.269 

EE1 8.000 22.951 -.277 -2.206 -.152 -.606 

EE2 8.000 21.878 -.093 -.727 -.138 -.550 

EE3 6.000 13.841 .150 1.198 -.408 -1.625 

FE1 5.000 10.292 -.146 -1.443 -.091 -.364 

FE2 7.000 17.266 -.216 -2.018 -.615 -2.450 

FE3 4.000 15.760 -.276 -2.302 -.651 -2.594 

EP1 8.135 26.746 -.031 -.637 -.148 -.588 

EP2 10.000 34.701 .261 2.083 .084 .335 

EP3 10.000 34.925 -.255 -1.624 .374 1.488 

EP4 4.000 8.097 -.186 -1.077 .401 1.596 

EP5 4.000 8.007 -.248 -1.974 -.077 -.307 

EP6 10.000 34.925 .200 1.597 .153 .610 

CC1 17.000 44.029 .218 1.737 .056 .222 

CC2 5.000 11.852 -.032 -.254 -.284 -1.133 

CC3 9.000 28.116 -.288 -2.295 -.259 -1.031 

CC4 8.000 24.936 -.168 -1.339 -.213 -.849 

Multivariate      14.528 2.510 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group 

number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

266 78.980 .001 .244 

300 75.679 .004 .316 

346 68.269 .015 .351 

56 68.252 .021 .677 

92 63.310 .023 .545 

320 62.914 .026 .234 

3 61.872 .028 .549 

90 59.951 .031 .658 

32 58.593 .032 .111 

379 53.347 .032 .245 

88 52.654 .036 .873 

148 51.162 .040 .669 

24 48.616 .047 .563 

75 47.541 .052 .064 

240 47.419 .055 .071 

291 47.259 .057 .211 

313 46.847 .061 .762 

352 46.611 .063 .468 

112 46.353 .063 .589 

194 45.965 .066 .631 

234 45.838 .068 .089 

283 45.222 .072 .052 

121 45.086 .073 .119 

359 44.728 .077 .182 

374 44.315 .077 .101 

371 44.190 .080 .376 

165 43.801 .085 .492 

367 43.460 .089 .749 

176 42.098 .097 .479 

54 42.097 .101 .213 

48 41.526 .112 .287 

77 41.489 .115 .701 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

40 41.476 .121 .644 

254 41.066 .134 .767 

310 40.823 .134 .089 

275 40.806 .147 .121 

68 40.702 .149 .061 

207 39.784 .155 .054 

256 39.440 .158 .175 

169 39.430 .173 .083 

6 39.221 .177 .827 

13 38.868 .184 .876 

263 38.530 .188 .458 

364 38.490 .192 .341 

27 38.477 .203 .051 

152 38.453 .206 .346 

17 38.248 .218 .267 

9 37.857 .229 .821 

233 37.538 .229 .359 

332 37.269 .234 .782 

209 37.091 .237 .714 

160 37.010 .248 .455 

129 34.962 .253 .114 

143 34.735 .261 .093 

57 34.468 .268 .055 

26 34.114 .286 .072 

250 34.059 .302 .318 

147 33.634 .302 .313 

69 33.052 .315 .566 

146 32.988 .328 .672 

14 32.837 .339 .344 

334 32.322 .350 .523 

141 32.253 .373 .474 

63 32.248 .386 .578 

85 31.604 .386 .215 

187 31.555 .399 .239 
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Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

357 31.427 .404 .077 

179 31.272 .418 .233 

28 31.255 .418 .431 

10 31.203 .422 .365 

226 31.184 .437 .459 

337 31.114 .441 .131 

130 30.918 .451 .096 

22 30.832 .466 .056 

117 30.769 .478 .543 

259 30.706 .496 .277 

277 30.591 .503 .249 

338 30.554 .511 .175 

64 30.505 .511 .087 

33 30.483 .523 .344 

217 30.409 .548 .137 

258 30.064 .553 .115 

1 29.808 .569 .096 

249 29.696 .582 .355 

355 29.605 .585 .324 

378 29.531 .597 .643 

174 29.399 .617 .598 

345 29.254 .622 .566 

172 29.225 .638 .731 

93 29.216 .644 .784 

70 29.095 .669 .855 

218 29.085 .673 .754 

171 28.978 .687 .849 

31 28.977 .709 .831 

360 28.796 .721 .902 

309 28.599 .733 .873 

103 28.572 .738 .933 

158 28.551 .745 .952 

279 28.425 .757 .907 

145 28.201 .759 .937 
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Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 276 

Number of distinct parameters to be estimated: 55 

Degrees of freedom (276 - 55): 221 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 253.810 

Degrees of freedom = 221 

Probability level = .058 
 
Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

EI <--- FE .495 .149 6.246 .004  

EI <--- EP .444 .038 11.615 ***  

EI <--- EE .288 .065 4.452 .013  

EI <--- CC .382 .037 2.184 ***  

FC <--- CC .196 .034 5.844 ***  

FC <--- EP .488 .045 10.734 ***  

FC <--- FE .584 .071 2.177 ***  

FC <--- EE .336 .056 2.413 ***  

FC <--- EI .500 .055 2.804 ***  

CC4 <--- CC 1.000     

CC3 <--- CC 1.283 .056 23.066 ***  

CC2 <--- CC .715 .033 22.002 ***  

CC1 <--- CC 2.015 .090 22.325 ***  

EP6 <--- EP 1.000     

EP5 <--- EP .436 .023 18.787 ***  

EP4 <--- EP .457 .022 21.173 ***  

EP3 <--- EP .963 .050 19.255 ***  

EP2 <--- EP 1.031 .046 22.369 ***  

EP1 <--- EP .535 .030 17.585 ***  

FE3 <--- FE 1.000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

FE2 <--- FE 1.935 .107 18.022 ***  

FE1 <--- FE .905 .062 14.615 ***  

EE3 <--- EE 1.000     

EE2 <--- EE 1.775 .127 13.972 ***  

EE1 <--- EE 1.846 .134 13.745 ***  

EI3 <--- EI 1.000     

EI2 <--- EI .934 .043 21.707 ***  

EI1 <--- EI .814 .037 22.201 ***  

FC1 <--- FC 1.000     

FC2 <--- FC .557 .032 17.261 ***  

FC3 <--- FC .915 .047 19.449 ***  

FC4 <--- FC 1.059 .056 18.754 ***  

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

EI <--- FE .285 

EI <--- EP .579 

EI <--- EE .203 

EI <--- CC .395 

FC <--- CC .259 

FC <--- EP .622 

FC <--- FE .355 

FC <--- EE .308 

FC <--- EI .413 

CC4 <--- CC .832 

CC3 <--- CC .915 

CC2 <--- CC .889 

CC1 <--- CC .897 

EP6 <--- EP .834 

EP5 <--- EP .802 

EP4 <--- EP .865 

EP3 <--- EP .815 

EP2 <--- EP .894 

EP1 <--- EP .767 
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   Estimate 

FE3 <--- FE .824 

FE2 <--- FE .943 

FE1 <--- FE .688 

EE3 <--- EE .647 

EE2 <--- EE .848 

EE1 <--- EE .955 

EI3 <--- EI .869 

EI2 <--- EI .867 

EI1 <--- EI .881 

FC1 <--- FC .801 

FC2 <--- FC .801 

FC3 <--- FC .879 

FC4 <--- FC .854 
 

Variances: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 

CC   23.808 2.421 9.832 ***  

EP   29.983 3.035 9.881 ***  

FE   5.835 .637 9.161 ***  

EE   8.727 1.284 6.798 ***  

e24   9.409 1.001 9.402 ***  

e25   6.609 .795 8.310 ***  

e1   10.583 .904 11.703 ***  

e2   7.600 .854 8.897 ***  

e3   3.244 .317 10.231 ***  

e4   23.562 2.383 9.889 ***  

e5   13.111 1.115 11.757 ***  

e6   3.161 .259 12.192 ***  

e7   2.109 .189 11.146 ***  

e8   14.060 1.168 12.036 ***  

e9   8.022 .783 10.247 ***  

e10   6.000 .479 12.523 ***  

e11   2.762 .311 8.866 ***  

e12   2.716 .909 2.986 .003  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

e13   5.317 .435 12.222 ***  

e14   12.094 .952 12.706 ***  

e15   10.781 1.376 7.835 ***  

e16   2.867 1.239 2.314 .021  

e17   5.695 .609 9.352 ***  

e18   5.081 .537 9.456 ***  

e19   3.364 .382 8.813 ***  

e20   7.661 .673 11.382 ***  

e21   2.369 .208 11.376 ***  

e22   3.369 .368 9.162 ***  

e23   5.708 .564 10.119 ***  

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 

EI   .467 

FC   .518 

FC4   .729 

FC3   .773 

FC2   .642 

FC1   .642 

EI1   .776 

EI2   .752 

EI3   .756 

EE1   .912 

EE2   .718 

EE3   .419 

FE1   .473 

FE2   .889 

FE3   .679 

EP1   .589 

EP2   .799 

EP3   .664 

EP4   .748 

EP5   .643 
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   Estimate 

EP6   .696 

CC1   .804 

CC2   .790 

CC3   .837 

CC4   .692 
 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .288 .495 .444 .382 .000 .000 

FC .307 .534 .761 .305 .500 .000 

FC4 .113 .036 .470 .216 -.106 1.059 

FC3 .098 .032 .406 .187 -.092 .915 

FC2 .059 .019 .247 .114 -.056 .557 

FC1 .107 .034 .444 .205 -.100 1.000 

EI1 .235 .403 .362 -.067 .814 .000 

EI2 .269 .463 .415 -.076 .934 .000 

EI3 .288 .495 .444 -.082 1.000 .000 

EE1 1.846 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 1.775 .000 .000 .000 .000 .000 

EE3 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .905 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 1.935 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .535 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 1.031 .000 .000 .000 

EP3 .000 .000 .963 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .457 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .436 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 2.015 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .715 .000 .000 

CC3 .000 .000 .000 1.283 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 
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Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .203 .285 .579 .395 .000 .000 

FC .392 .473 .861 .422 .413 .000 

FC4 .073 .019 .560 .230 -.097 .854 

FC3 .075 .020 .577 .237 -.100 .879 

FC2 .068 .018 .526 .216 -.091 .801 

FC1 .068 .018 .526 .216 -.091 .801 

EI1 .179 .251 .510 -.084 .881 .000 

EI2 .176 .247 .502 -.082 .867 .000 

EI3 .176 .248 .504 -.083 .869 .000 

EE1 .955 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 .848 .000 .000 .000 .000 .000 

EE3 .647 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .688 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 .943 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 .824 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .767 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 .894 .000 .000 .000 

EP3 .000 .000 .815 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .865 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .802 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 .834 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 .897 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .889 .000 .000 

CC3 .000 .000 .000 .915 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 .832 .000 .000 
 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .288 .495 .444 .382 .000 .000 

FC .336 .584 .488 .196 .500 .000 

FC4 .000 .000 .000 .000 .000 1.059 

FC3 .000 .000 .000 .000 .000 .915 

FC2 .000 .000 .000 .000 .000 .557 
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 EE FE EP CC EI FC 

FC1 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

EI1 .000 .000 .000 .000 .814 .000 

EI2 .000 .000 .000 .000 .934 .000 

EI3 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

EE1 1.846 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 1.775 .000 .000 .000 .000 .000 

EE3 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .905 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 1.935 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .535 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 1.031 .000 .000 .000 

EP3 .000 .000 .963 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .457 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .436 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 2.015 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .715 .000 .000 

CC3 .000 .000 .000 1.283 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 
 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .203 .285 .579 .395 .000 .000 

FC .308 .355 .622 .259 .413 .000 

FC4 .000 .000 .000 .000 .000 .854 

FC3 .000 .000 .000 .000 .000 .879 

FC2 .000 .000 .000 .000 .000 .801 

FC1 .000 .000 .000 .000 .000 .801 

EI1 .000 .000 .000 .000 .881 .000 

EI2 .000 .000 .000 .000 .867 .000 

EI3 .000 .000 .000 .000 .869 .000 

EE1 .955 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 .848 .000 .000 .000 .000 .000 
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 EE FE EP CC EI FC 

EE3 .647 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .688 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 .943 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 .824 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .767 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 .894 .000 .000 .000 

EP3 .000 .000 .815 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .865 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .802 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 .834 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 .897 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .889 .000 .000 

CC3 .000 .000 .000 .915 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 .832 .000 .000 
 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FC .102 .097 .294 .208 .000 .000 

FC4 .103 .036 .470 .216 .106 .000 

FC3 .098 .032 .406 .187 .092 .000 

FC2 .059 .019 .247 .114 -.056 .000 

FC1 .107 .034 .444 .205 .100 .000 

EI1 .235 .403 .362 .067 .000 .000 

EI2 .269 .463 .415 .076 .000 .000 

EI3 .288 .495 .444 .082 .000 .000 

EE1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EE3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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 EE FE EP CC EI FC 

EP3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 
 EE FE EP CC EI FC 

EI .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FC .084 .118 .239 .163 .000 .000 

FC4 .073 .019 .560 .230 .097 .000 

FC3 .075 .020 .577 .237 .100 .000 

FC2 .068 .018 .526 .216 -.081 .000 

FC1 .068 .018 .526 .216 .091 .000 

EI1 .179 .251 .510 .084 .000 .000 

EI2 .176 .247 .502 .082 .000 .000 

EI3 .176 .248 .504 .083 .000 .000 

EE1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EE2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EE3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

FE3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP5 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

EP6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
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 EE FE EP CC EI FC 

CC3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

CC4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
 
Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 55 99.618 221 .058 1.689 

Saturated model 276 .000 0   

Independence model 23 823.707 253 .000 10.924 
 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .481 .931 .914 .883 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .748 .154 .077 .141 
 

Baseline Comparisons 

Model 

NFI 

Delta

1 

RFI 

rho

1 

IFI 

Delta

2 

TLI 

rho

2 

CFI 

Default model .886 .867 .968 .956 .961 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .874 .748 .769 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 
 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 56.618 22.573 77.169 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 770.707 725.273 842.489 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .960 .378 .112 .664 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 5.589 5.923 5.172 5.691 
 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .064 .049 .077 .182 

Independence model .261 .245 .286 .000 
 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 144.618 151.034 251.472 266.472 

Saturated model 172.000 189.213 440.213 537.213 

Independence model 782.707 788.808 860.392 883.392 
 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.249 .983 1.535 1.269 

Saturated model 1.453 1.453 1.453 1.551 

Independence model 5.710 5.959 5.478 5.718 
 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 87 93 

Independence model 15 15 
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Lampiran 4. Output Hitung Sobel Test 

 

X1 → X5 → Y 

 

 

X2 → X5 → Y 
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X3 → X5 → Y 

 

 

X4 → X5 → Y 

 

 

 


















