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Abstrak 

Niat kewirausahaan di kalangan mahasiswa harus ditumbuh-
kembangkan sejak dini untuk menciptakan wirausahawan- 
wirausahawan muda yang terdidik dan memiliki motivasi dan inovasi 
tinggi untuk maju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 
faktor-faktor yang mempengaruhi niat kewirausahaan mahasiswa. 
Variabel yang diteliti adalah latar belakang keluarga, inovasi, 
kebutuhan untuk berprestasi dan pengambilan resiko terhadap niat 
kewirausahaan dari mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya.  

Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan teknik 
regresi (multple regression) menggunakan SPSS 15. Penelitian ini 
dilakukan di Universitas Pelita Harapan Surabaya dengan sampel 
yang digunakan adalah 203 responden. Teknik pengambilan sampel 
adalah non probability sampling dengan metode  purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, inovasi, kebutuhan untuk 
berprestasi dan pengambilan resiko berpengaruh signifikan terhadap 
niat kewirusahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya, sebaliknya latar belakang keluarga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap niat kewirausahaan. 

Kata kunci: latar belakang keluarga, inovasi, kebutuhan untuk 
berprestasi, pengambilan resiko, niat kewirusahan 

I. PENDAHULUAN 
Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual tidal 

terlepas dari masalah ketebatasan kesempatan kerja bagi para 
lulusan perguruan tinggi. Pada tahun 2009 jumlah 
pengangguran terbuka di Indonesia seperti yang dilaporkan 
oleh International Labor Organizatrion (ILO) berjumlah 9,6 
juta jiwa, dan 10% diantarannya adalah sarjana (Nasrun, 2010). 
Data ini juga didukung oleh Badan Pusat Statistik Indonesia 
(BPS) yang menunjukkan bahwa sebagian dari jumlah 
penggangguran di Indonesia adalah yang berpendidikan lulusan 
Perguruan Tinggi (Setiadi, 2008). Persaingan global akhir-
akhir ini seperti pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) semakin memperburuk kondisi pengangguran di 
Indonesia dimana lulusan dari perguruan tinggi Indonesia 
bersaing secara bebas dengan lulusan dari perguruan tinggi 
asing sehingga, lulusan perguruan tinggi perlu diarahkan bukan 
hanya sebagai pencari kerja (job seeker) tetapi juga pencipta 
pekerjaan (job creator).  

Dalam mengarahkan lulusan perguruan tinggi untuk 
menjadi pencipta kerja (job creator) diperlukan pengenalan 
dan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa 
sehingga, mahasiswa diharapkan menjadi wirausahawan 
terdidik yang mampu merintis usahanya sendiri setelah lulusan 
dari perguruan tinggi. Jumlah wirausahawan muda di Indonesia 
yang hanya sekitar 0,18% dari total penduduk masih tertinggal 
jauh dari daya saing bangsa agar bisa maju yaitu 5% 
wirausahawan muda dari total penduduknya. Pengembangan 
wirausahawan muda perlu diarahkan pada kelompok muda 
terdidik (intelektual) agar dapat menumbuhkan niat mereka 
untuk berwirausahan (interpreneurial intention) setelah 
menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga, harapan 
pemerintah untuk menciptakan semakin banyak wirausahawan 
muda bisa tercapai. 

 Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan 
disuatu negara terletak pada peranan perguruan tinggi melalui 
penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan (Zimmerer, 2004). 
Perguruan tinggi perlu memotivasi dan mendorong mahasiswa 
untuk berani memilih berwirausaha sebagai pilihan karir 
mereka. Pola pembelajaran kewirausahaan yang diberikan oleh 
perguruan tinggi diharapkan berdasarkan masukan empiris agar 
mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang 
bermakna dalam mendorongan semangat berwirausaha 
(Yohnson 2003, Wu & Wu, 2008). 

Universiata Pelita Harapan (UPH) Surabaya merupakan 
perguruan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Univewrsitas 
Pelita Harapan (YUPH) yang berkomitmen menjadi 
Universitas yang menerapkan pembelajaran yang holistic di 
dalam keseluruhan penerapan pengajaran yang diberikan. UPH 
Surabaya. Universitas Pelita Harapan Surabaya sejak  tahun 
ajaran pertama pada tahun 2008 sudah menerapkan pendidikan 
kewirausahaan bagi mahasiswanya. Hal ini juga diperkuat 
dengan adanya konsentrasi yang khusus mempelajari 
kewirausahaan dilengkapi dengan kurikulum yang menunjang 
niat mahasiswa untuk menjadi wirausahawan muda. 
Universitas Pelita Harapan Surabaya juga mendorong 
mahasiswa untuk terlibat langsung dalam praktek sebagai 
wirausahawan (www.uphsurabaya.ac.id, diakses pada tanggal 
11 September 2012). 
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Menurut Zimmerer dan Scarborough (2004) dalam 
Kristanto (2009), kewirausahaan adalah seseorang yang 
menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan 
ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan 
dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan 
sumber daya yang dimliki. Menurut Katz dan Gartner (1988) 
niat kewirausahaan adalah sebagai proses pencarian informasi 
yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan 
suatu usaha. Lee dan Wong (2004) menyatakan bahwa niat 
kewirausahaan dapat diartikan sebagai langkah awal dari suatu 
proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka 
panjang. Dari sejumlah penelitian dan temuan dari berbagai 
studi terhadap motivasi seseorang untuk berwirausaha, 
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keluarga, inovasi, 
kebutuhan untuk berprestasi, dan pengambilan resiko. 

Penelitian yang dilakukan Jacobowitz dan Vidler dalam 
Hisrich dan Peters, (2005) menemukan bahwa 725 
wirausahawan yang diteliti mempunyai ayah atau orang tua 
yang relatif dekat dengan wirausahawan. Menurut Zimmerer 
(2002) dalam Veneser (2006) bahwa tradisi keluarga juga 
menjadi daya dorong minat seseorang untuk berwirausaha, 
karena ingin melanjutkan tradisi keluarga yang sudah lama ada. 
Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa; 

H1: terdapat pengaruh latarbelakang keluarga terhadap niat 
kewirausahaan 

Menurut Koratko dan Hodgetts (2007) dalam Kristanto 
(2009) wirausaha yang unggul selalu menghadapi perubahan 
dengan cepat, berhubungan dengan imajinasi, berpikir kreatif 
secara sistemik dan kemampuan berproses secara logis. 
Keharusan bagi wirausaha untuk berpikir kreatif dan  inovatif. 
Berdasarkan teori dapat disimpulkan bahwa; 

H2: terdapat pengaruh signifikan inovasi terhadap niat 
kewirausahaan 

Menurut McClelland (1971) menegaskan bahwa  
kebutuhan akan prestasi sebagai salah satu karakteristik 
kepribadian seseorang yang akan mendorong seseorang untuk 
memiliki intensi kewirausahaan. Menurut Indira dan Soenhadji 
(2010) seseorang melakukan kegiatan kewirausahaan juga 
didorong oleh keinginan mendapatkan prestasi dan pengakuan 
dari keluarga maupun masyarakat. Berdasarkan teori dapat 
disimpulkan bahwa; 

H3: terdapat pengaruh signifikan kebutuhan untuk berprestasi 
terhadap niat kewirausahaan. 

Menurut Meredith, et.al., (2002),wirausaha adalah orang 
yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk 
mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang 
kurang menantang. Rye (1996) dalam Basrowi (2011), 
wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan dan 
mengarahkan usaha baru. Berdasarkan teori dapat disimpulkan 
bahwa; 

H4: terdapat pengaruh signifikan pengambilan resiko terhadap 
niat kewirausahaan. 

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian yang 
telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini difokuskan untuk 
mengetahui pengaruh latarbelakang keluarga, inovasi, 
kebutuhan untuk berprestasi dan pengambilan resiko terhadap 
niat kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan 

bagi pengembangan kerangka pembelajaran pendidikan 
kewirausahaan di perguruan tinggi. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini target populasi yang dipilih adalah 
mahasiswa Universitas Pelita Harapan Surabaya dari lima 
fakultas (fakultas ekonomi, fakultas hukum, fakultas ilmu 
komputer, fakultas psikologi, dan fakultas teknik industri). 
Penelitian ini menggunakan data primer, dimana data 
diperoleh dari hasil pembagian kuesioner kepada responden 
yang sesuai dengan karakteristik populasi yang telah 
ditetapkan sebelumnya. Penyebaran kuesioner ini dilakukan di 
UPH Surabaya. Dari 225 kuesioner yang disebarkan, yang 
digunakan sebanyak 203 kuesioner. 

Dalam kuisoner yang diisi oleh responsen, indikator untuk 
melakukan pengukuran direplikasi dari pembelajaran 
sebelumnya yaitu untuk latar belakang keluarga, inovasi, 
kebutuhan untuk berprestasi, pengambilan resiko dan niat 
kewirausahaan dari penelitian Altinay et al., (2011). Dari 
replikasi tersebut terdapat 15 indikator untuk 5 variabel yang 
diuji yaitu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 
Pengaruh Latar Belakang Keluarga, Inovasi, Kebutuhan 

Untuk Berprestasi, dan Pengambilan Resiko terhadap Niat 
Kewirausahaan 

(Sumber: Altinay et al., 2011) 
 
Aras yang digunakan dalam penelitian ini adalah aras 

pengukuran interval. Jenis skala yang digunakan adalah 
Summated Likert, dengan pernyataan yang memiliki 
jangkauan dari 1 = tidak setuju sampai 7 = setuju, yaitu skala 
dimana responden memberikan penilaian atas pertanyaan 
mengenai objek yang diteliti. Dimana semakin besar skor atau 
angka yang dipilih menunjukkan penilaian yang semakin 
tinggi, begitu pula sebaliknya. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Penelitian ini menggunakan Multiple Regression di dalam 
melakukan pengujian antar variabel. Alat analisis statistik 
yang digunakan yaitu SPSS 15 untuk menjawab permasalahan 
penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer yaitu 
kuisoner didistribusikan di Universitas Pelita Harapan di 
Surabaya sebanyak 200 kuisioner dari 210 kuisioner yang 
disebarkan selama bulan September – Oktober 2012. 

Setelah kuisoner dikembalikan, maka dilakukan analisis 
deskriptif dari tabulasi data responden yang dapat dilihat pada 
tabel 1. 

Tabel 1 
Statistik Deskriptif 

Variabel Mean Std. Deviation 

LB 5.82 .740 

IN 5.81 .759 

PR 5.88 .685 

KB 5.79 .668 

NK 5.83 .629 
Sumber: data, diolah penulis 
 

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner pada tabel 1 
menunjukkan rata-rata skor mean untuk keseluruhan indikator 
sebesar 5,824. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator 
dari variabel dapat dipersepsikan baik oleh responden. Selain 
itu, standar deviasi sebesar 0,692 menunjukkan bahwa 
jawaban yang diberikan responden homogen atau relatif sama. 
Selain itu, dapat diketahui bahwa rata-rata mean tertinggi 
adalah pada variabel pengambilan risiko sebesar 5,88. Hal ini 
dapat menunjukkan bahwa indikator dari variabel 
pengambilan risisko dipersepsikan paling baik dibandingkan 
variabel lainnya oleh responden.  Pada rata-rata deviasi 
standar tertinggi yaitu variabel inovasi dengan skor sebesar 
0,759. Hal ini dapat menunjukkan bahwa jawaban yang 
diberikan responden untuk variabel inovasi paling tidak 
homogen dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Sebelum melangkah pada pengolahan data Multiple 
Regression maka sebelumnya dilakukan pengujian validitas 
dan reliabilitas untuk membuktikan bahwa data dari kuisoner 
yang dikumpulkan valid, dapat dipercaya dan dapat digunakan 
dalam analisis selanjutnya. 

 
Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan pada masing-masing item 
pernyataan kuesioner dengan jalan menghitung corrected 
item-total correlation dari tiap–tiap pernyataan dengan skor 
total yang diperoleh. Kriterianya adalah jika nilai korelasinya 
lebih besar dari nilai r-kritis (r tabel), maka pernyataan 
tersebut dianggap valid. Dari tabel 2 dapat terlihat bahwa 
semua indikator memiliki nilai factor loading lebih besar dari 
0,40, sehingga semua indikator tersebut valid dan dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Dengan demikian 
model uji validitas variabel latar belakang keluarga, inovasi, 

kebutuhan untuk berprestasi, pengambilan resiko dan niat 
kewirusahaan  dinyatakan baik. 

Tabel 2 
Hasil Uji Validitas 

Indikator Factor Loading 
Latar Belakang Keluarga:  
LB1 .546 
LB2 .492 
LB3 .640 
Inovasi:  
IN1 .603 
IN2 .657 
IN3 .485 
Kebutuhan untuk Berprestasi:  
KB1 .418 
KB2 .484 
KB3 .508 
Pengambilan Resiko:  
PR1 .483 
PR2 .460 
PR3 .717 

Niat Kewirausahaan: 
NK1 .566 
NK2 .507 
NK3 .488 

Sumber: data, diolah penulis 

 

Uji Reliabilitas 

Berikut adalah hasil perhitungan uji reliabilitas: 
 

Tabel 3 
Hasil Uji Reabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha on 
Standardized Items 

Latar Belakang Keluarga .604 
Inovasi .639 

Kebutuhan untuk 
Berprestasi 

.636 

Pengambilan Resiko .689 
Niat Kewirausahaan .639 

Sumber: data, diolah penulis 
 

Hasil pengujian reliabiltas data pada variabel latar 
belakang keluarga, inovasi, kebutuhan untuk berprestasi, 
pengambilan resiko dan niat kewirausahaan semuanya 
menghasilkan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. 
Dengan demikian butir–butir pernyataan yang menyusun 
variabel-variabel tersebut dapat dikatakan konsisten/reliable 
dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. 
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Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan koefisien determinasi R-Square (R2) 
adalah sebagai berikut. 

Tabel 4 
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .504a .254 .239 .549 
Adjusted R Square: .239  
a. Predictors: (Constant), LB, KB, IN, PR 
Sumber: data, diolah penulis 

 
Koefisien determinan R-Square (R2) yang dihasilkan 

adalah sebesar 0,239 artinya variasi variabel latar belakang 
keluarga, inovasi, kebutuhan untuk berprestasi, dan 
pengambilan resiko secara bersama-sama mampu menjelaskan 
variasi variabel niat kewirausahaan sebesar 23,9%, sedangkan 
sisanya dijelaskan variabel-variabel lain di luar model yang 
tidak teramati. 
 

Koefisien Regresi 

Berikut ini adalah hasil perhitungan persamaan regresi: 
 

Tabel 5 
Koefisien Persamaan Regresi 

Model 

Standardized 
Coefficients 

Beta 
1 (Constant)  

PR .337 
KB .148 
IN .157 
LB .013 

Sumber: data, diolah penulis 
 

Dari tabel 5, dapat dituliskan persamaan regresi sebagai 
berikut: 

^
NK = b1PR + b2KB + b3IN + b4LB  

^
NK = 0,337LB + 0,148KB + 0,157 IN + 0,013PR 

 
Berdasarkan Tabel 5, variabel pengambilan resiko 

merupakan variabel yang berpengaruh paling besar terhadap 
niat kewirausahaan. Hal ini dikarenakan pengambilan resiko 
memiliki koefisien regresi paling besar dibandingkan variabel 
lainnya, yaitu sebesar 0,337. Sedangkan variabel latar 
belakang keluarga merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh paling kecil terhadap niat kewirausahaan. Hal ini 
dikarenakan latar belakang keluarga memiliki koefisien 
regresi paling kecil dibandingkan variabel lainnya, yaitu 
sebesar 0,013. 

 

Uji F 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS, diperoleh nilai signifikan 
uji F sebesar 0,000 sehingga H0 ditolak dan dapat disimpulkan 
bahwa latar belakang keluarga, inovasi, kebutuhan untuk 
berprestasi, dan pengambilan resiko secara bersama-sama 
mempengaruhi niat kewirausahaan secara signifikan. Dengan 
demikian hipotesis yang menyatakan bahwa latar belakang 
keluarga, inovasi, kebutuhan untuk berprestasi, dan 
pengambilan resiko secara bersama-sama mempengaruhi niat 
kewirausahaan terbukti kebenarannya (diterima). 
 

Uji T 

 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

latar belakang keluarga, inovasi, kebutuhan untuk berprestasi, 
dan pengambilan resiko secara parsial (sendiri-sendiri) 
mempengaruhi niat kewirausahaan secara signifikan. Suatu 
variabel dikatakan berpengaruh secara parsial jika nilai 
signifikan pada uji t nya lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah 
hasil uji t yaitu: 

 
Tabel 6 

Hasil Uji t  

Model Sig. 
1 (Constant) .000 

PR .000 
KB .043 
IN .027 
LB .851 

Sumber: data, diolah penulis 
 

Dari Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa variabel 
pengambilan resiko, inovasi, dan kebutuhan untuk berprestasi 
memiliki pengaruh signifikan terhadap niat kewirausahan 
mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya karena 
memiliki nilai signifikasi di bawah 0,05. Sedangkan, variabel 
latar belakang keluarga yang memiliki nilai signifikasi di atas 
0,05 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap niat 
kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. 
 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas menunjukkan 
bahwa tiga variabel penelitian, yaitu pengambilan resiko, 
inovasi, dan kebutuhan untuk berprestasi mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap niat 
kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. Sedangkan variabel lain, yaitu latar belakang 
keluarga berpengaruh tidak signifikan terhadap niat 
kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari empat hipotesis 
yang dibuat, tiga hipotesis terbukti kebenarannya sedangkan 
satu hipotesis ditolak. 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh 
signifikan inovasi terhadap niat kewirausahaan terbukti karena 
nilai signifikan pada uji t adalah 0,027 kurang dari 0,05. Hal 
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ini menunjukkan kekonsistenan terhadap penelitian terdahulu 
yang telah dilakukan Koratko dan Hodgetts (2007) dalam 
Kristanto (2009).  

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan kebutuhan untuk berprestasi terhadap niat 
kewirausahaan terbukti karena nilai signifikan pada uji t 
adalah 0,043 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
kekonsistenan terhadap penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan McClelland (1971), serta Indira dan Soenhadji 
(2010). 

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat 
pengaruh signifikan pengambilan resiko terhadap niat 
kewirausahaan terbukti karena nilai signifikan pada uji t 
adalah 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
kekonsistenan terhadap penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan Meredith, et.al., (2002), dan Rye (1996) dalam 
Basrowi (2011).  

Selain itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
terdapat pengaruh signifikan latar belakang keluarga terhadap 
niat kewirausahaan tidak terbukti karena nilai signifikan pada 
uji t adalah 0,851 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan 
kekonsistenan terhadap penelitian terdahulu yang telah 
dilakukan Jacobowitz dan Vidler dalam Hisrich dan Peters, 
(1998) dan Zimmerer (2002) dalam Veneser (2006). 
 

IV.  KESIMPULAN 

 
Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

penelitian ini berhasil mengkaji niat kewirausahaan 
mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya secara 
lebih mendalam dengan menggunakan empat variabel, yaitu 
latar belakang keluarga, inovasi, kebutuhan untuk berprestasi 
dan pengambilan resiko. Konklusi yang diperoleh dari hasil 
penelitian adalah pengamblan resiko, inovasi dan kebutuhan 
untuk berprestasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
niat kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. Tetapi, latar belakang keluarga berpengaruh tidak 
signifikan terhadap niat kewirausahaan mahasiswa di 
Universitas Pelita Harapan Surabaya. Selain itu, pengambilan 
resiko merupakan faktor yang berpengaruh paling signifikan 
terhadap niat kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita 
Harapan Surabaya. 

Pengambilan resiko berpengaruh signifikan terhadap niat 
kewirausahaan mahasiswa di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya karena kewirausahaan mempunyai tingkat 
keterkaitan yang tinggi dengan suatu resiko dibandingkan 
dengan menjadi karyawan di perusahaan. Bila menjadi 
pegawai maka telah terdapat peraturan yang jelas mengenai 
pekerjaan yang akan dilakukan, dan setiap keputusan penting 
dari perusahaan merupakan keputusan pimpinan perusahaan 
bukanlah keputusan pribadi saja. Lebih jauh lagi, dalam 
berwirausaha diperlukan keberanian dalam mengambil 
keputusan oleh setiap individu yang harus mempertimbangan 
resiko yang akan dihadapi dari keputusan tersebut. Mahasiswa 
yang menyukai tantangan tentu saja akan mempertimbangan 
pilihannya untuk menajdi wirausahawan dibandingkan 
menjadi seorang pegawai biasa. 

Berbeda dengan pengambilan resiko, alasan inovasi 
mempunyai pengaruh signifikan terhadap niat kewirauusahan 
mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya adalah 

mahasiswa yang inovatif cenderung lebih terbuka terhadap 
suatu hal yang menantang dan memiliki inovasi tinggi, seperti 
menjadi wirausahawan. Akan tetapi, hal ini tidak berarti 
bahwa mahasiswa yang konservatif tidak akan memiliki 
keinganan untuk menjadi wirausahawan. Hal ini justru 
merupakan suatu tantangan bagi Universitas Pelita Harapan 
Surabaya untuk menarik minat mahasiswa yang konservatif 
tersebut agar mau menjadi wirausahawan dengan sistem 
pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik. 

Selain itu, kebutuhan untuk berprestasi berpengaruh 
signifikan terhadap niat kewirausahaan mahasiswa di 
Universitas Pelita Harapan Surabaya karena kewirausahaan 
juga memiliki tingkat keterkaitan dengan pribadi seseorang 
sehingga mahasiswa akan memilih untuk menjadi 
wirausahawan karena kebutuhan untuk berprestasi di masa 
mendatang. Dengan berwirausaha dapat menunjukkan 
mahasiswa memiliki harapan  tinggi akan keberhasilan yang 
mampu dicapai di masa depan.  

Di sisi lain, latar belakang keluarga tidak berpengaruh 
signifikan terhadap niat kewirausahaan mahasiswa di 
Universitas Pelita Harapan Surabaya hal ini karena niat 
kewirausahaan mempunyai tingkat  keterkaitan yang rendah 
dengan  latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga tidak 
menjadi pertimbangan utama bagi mahasiswa dalam 
mengambil keputusan untuk menjadi wirausahawan. Latar 
belakang keluarga hanya menjadi pembelajaran mengenai 
usaha yang dikelola oleh orang tua, namun dibutuhkan lebih 
dari sekedar pembelajaran ini karena niat kewirausahaan 
dibangun terutama atas ketertarikan pribadi mahasiswa.  Lebih 
lanjut lagi, seseorang memiliki niat kewirausahaan karena 
ketertarikan individu itu sendiri terhadap dunia wirausaha 
seperti inovasi, adanya keinginan untuk berprestasi dan 
bersedia dalam mengambil resiko. 

Niat kewirausahaan mahasiswa sangat penting untuk 
ditingkatkan dalam rangka mengembangkan kewirausahawan 
di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Oleh karena itu, 
ketiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap niat 
kewirausahaan, yaitu pengambilan resiko, inovasi, dan 
kebutuhan untuk berprestasi harus terus dikembangkan untuk 
meningkatkan niat kewirausahaan mahasiswa di Universitas 
Pelita Harapan Surabaya.  

 

V. BATASAN DAN PENELITIAN LANJUTAN 

Ada beberapa batasan di dalam penelitian ini yaitu 
penelitian ini tidak meneliti intervening variable, dan sampel 
yang digunakan terbatas di Universitas Pelita Harapan 
Surabaya. Namun, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
peneliti dan strategist perlu untuk memperhatikan isu-isu 
sehubungan dengan latar belakang keluarga, inovasi, 
kebutuhan untuk berprestasi, dan pengambilan resiko di dalam 
meningkatkan niat kewirausahaan. Pada penelitian 
selanjutnya, diharapkan dapat menambah sampel yang 
digunakan sehingga dapat lebih tergeneralisasi. Kedua, dapat 
pula digunakan intervening variable untuk semakin 
memperkuat penelitian. Ketiga, dapat mempertimbangkan isu-
isu lain seperti faktor socio-demographic seperti gender, 
tingkat pendapatan keluarga, dan status sosial. 
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