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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari entrepreneurship education terhadap 
perilaku entrepreneur mahasiswa di tiga Universitas di 
Surabaya, yang ditinjau berdasarkan perspektif mahasiswa 
dengan menggunakan Entrepreneurial Attitude Orientation. 
Metode analisis yang digunakan adalah dengan manual 
scoring EAO yang dilanjutkan dengan metode MANOVA 
(Multivariate Analysis of Variance). Data kuantitatif 
dikumpulkan melalui survey dari tiga Universitas (X, Y, 
dan Z) di Surabaya, dengan menggunakan kuisioner EAO 
yang didalamnya mencakup subscales achievement, 
innovation, personal control dan self-esteem. Hasilnya 
menunjukkan nilai EAO dari Universitas X menjadi yang 
terbaik di antara Universitas lainnya. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, analisisnya dapat digunakan sebagai 
pedoman sebagai pertimbangan dalam perancangan silabus 
dari mata kuliah entrepreneurship. 

Kata kunci –  entrepreneurship education, perilaku 
entrepreneur, entrepreneurial attitude orientation. 

 

I. PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci 

dalam pembangunan peradaban bangsa. Di Indonesia 
sendiri, saat ini telah banyak pihak yang sedang 
mengupayakan pengembangan SDM yang berkualitas 
sebagai penggerak Indonesia (Julia, 2012). Salah satu 
contoh SDM yang diperlukan saat ini adalah para 
Entrepreneur, karena semakin banyak entrepreneur yang 
dimiliki suatu negara maka semakin makmur negara 
tersebut, karena mereka dapat mengubah perekonomian 
dan masa depan bangsa  (Ciputra, 2008). 

Terlebih setelah banyaknya kenaikan harga yang 
terjadi di Indonesia di awal tahun 2013, dari kenaikan tarif 
dasar listrik, kenaikan upah minimum regional, dan isu 
pencabutan BBM bersubsidi. Menurut penuturan Ir. 
Ciputra dalam sebuah seminar wirausaha pada awal tahun 
2012, secara sederhana entrepreneur dapat dikatakan 
sebagai seseorang yang dapat mengubah sampah atau 
rongsokan menjadi sebuah emas, hal inilah yang sangat 
dibutuhkan negara ini (Julia, 2012). Entrepreneur mampu 
memberikan solusi bagi sesame dan negaranya. Tidak 
hanya mampu menciptakan pekerjaan bagi diri sendiri, 
namun mampu melakukan perubahan yang kreatif dalam 

menghasilkan output yang menjawab kebutuhan dan 
melipatgandakan sumber daya yang dimiliki. 

Dewasa ini kondisi dunia terus-menerus mengalami 
perubahan dan ketidakpastian, dibutuhkan talenta-talenta 
baru dalam dunia entrepreneurship di Indonesia, yang 
lebih dari sebelumnya. Menurut David McClelland, 
seorang ahli psikologi asal Amerika (Ciputra 2008), suatu 
negara dapat dikatakan makmur ketika sedikitnya terdapat 
2% entrepreneur dari total penduduk yang ada. Dengan 
jumlah penduduk sekitar 240.000.000 jiwa, Indonesia 
dapat menjadi negara yang makmur ketika memiliki 
minimal 4.800.000 entrepreneur. Data yang terdapat 
dilapangan justru memaparkan fakta yang menyedihkan, 
dikatakan bahwa Indonesia hanya memiliki sekitar 1% 
entrepreneur, jumlah yang sangat kecil dari total 
penduduknya (Julia, 2012). 

Minimnya entrepreneur yang ada merupakan 
permasalahan bersama bangsa Indonesia. Pihak-pihak 
yang bertanggung jawab bukan hanya pemerintah, namun 
seluruh warga negara Indonesia. Hal inilah yang 
menyebabkan perlunya para entrepreneur muda di 
Indonesia. Munculah pertanyaan, bagaimana cara untuk 
menciptakan entrepreneur-entrepreneur muda? Menurut 
McMullan & Gillin  (1998), mereka mengatakan bahwa 
87% dari lulusan kewirausahaan memulai bisnis. Jadi 
seseorang perlu dididik dalam suatu sistem pendidikan 
kewirausahaan dan berpotensi besar untuk menjadi 
seorang entrepreneur. 

Ternyata di Indonesia sendiri, banyak pihak telah 
berusaha memberikan solusi. Mereka mulai 
mensosialisasikan pentingnya entrepreneur dengan cara 
mengadakan seminar, talk-show, bahkan muncul  
Universitas yang berlabel entrepreneurship education di 
kota Surabaya. Universitas tersebut menawarkan mata 
kuliah entrepreneurship yang mencakup aspek skill¸ 
knowledge dan pengembangan karakter, dengan 
pembelajaran demikian apakah membuat mahasiswa 
berpikir, merasa dan bertindak sebagai layaknya seorang 
entrepreneur? Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, 
apakah entrepreneurship education membuat mahasiswa 
memiliki perilaku entrepreneur? Jika benar, maka 
manakah Universitas yang menghasilkan mahasiswa 
dengan perilaku entrepreneur terbaik? Kategori terbaik 
berdasarkan nilai Entrepreneurial Attitude Orientation 
tertinggi. EAO adalah metode yang dikembangkan Prof. 
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Peter Robinson (1991), yang digunakan untuk melihat 
pengaruh entrepreneurship education terhadap perilaku 
entrepreneur. 

Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah (1) Mengetahui Universitas dengan sistem 
pendidikan terbaik, berdasarkan penilaian dari 
Entrepreneurial Attitude Orientation; dan (2) Mengetahui 
adanya dampak dari pendidikan terhadap perilaku 
entrepreneur mahasiswa. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
(1) Bagaimana perilaku entrepreneur mahasiswa di 
Universitas di Surabaya?; dan (2) Bagaimana pengaruh 
dari sistem pendidikan entrepreneurship pada 
Unieversitas di Surabaya terhadap perilaku entrepreneur 
mahasiswa? 

Batasan atau ruang lingkup dari penelitian ini adalah, 
pengumpulan data hanya dilakukan di tiga Universitas di 
Surabaya, Universitas X, Universitas Y dan Universitas Z. 
Data yang diambil di fokuskan kepada perilaku 
entrepreneur  yang dimiliki mahasiswa dengan batasan 
seluruh mahasiswa yang berkuliah pada jurusan yang 
memiliki mata kuliah entrepreneurship dan yang telah 
mengikuti mata kuliah tersebut. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan 
Tugas Akhir ini adalah kualitatif dan kuantitatif deskriptif 
karena pengumpulan data, analisis dan kesimpulan dari 
penelitian ini berupa angka beserta penjelasannya 
menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis. 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 

1. Data Kualitatif 
Adalah data atau informasi yang sifatnya didasarkan 
pada pendekatan teoritis dan pemikiran logis. 

2. Data Kuantitatif 
Adalah data yang sifatnya dapat dihitung jumlahnya, 
yaitu dengan menggunakan metode-metode tertentu 
(variabel). 

Sedangkan untuk sumber data menggunakan sumber data 
sebagai berikut: 

1. Data Primer 
Adalah data yang diperoleh dari sumber data utama 
dalam penelitian, khususnya dalam penelitian ini 
menggunakan kuesioner, studi kurikulum dan 
wawancara kepada mahasiswa dan beberapa dosen. 

2. Data Sekunder 
Adalah data-data pendukung, yang dapat diperoleh 
dalam bentuk data yang sudah dioleh seperti 
dokumen atau buku-buku, juga melalui observasi  
dan wawancara. 

Populasi target yang ditetapkan adalah mahasiswa 
dari tiga Universitas besar di Surabaya, yang berkuliah 
pada jurusan yang membuka kelas entrepreneurship dan 

yang telah menempuh mata kuliah tersebut. Tiga 
Universitas tersebut adalah Universtas X, Universitas Y, 
dan Universitas Z. berikut penjelasannya: 

1. Universitas X 
 Pemilihan Universitas ini dikarenakan 
Universitas X merupakan subyek dari penelitian itu 
sendiri yang nantinya dapat dilakukan perbaikan. 
Selain itu, Universitas ini dipilih agar data yang 
diperoleh dari Universitas X dapat dijadikan inputan 
bagi data internal yang berguna untuk mengetahui 
gambaran umum yang terjadi saat ini dari subyek 
penelitian. 

2. Universitas Y 
 Universitas Y adalah Universitas ketiga yang 
menjadi subyek penelitian ini. Pemilihannya 
dikarenakan Universitas Y merupakan Universitas 
swasta ternama dan telah cukup lama berdiri, serta 
merupakan salah satu Universitas terbesar di 
Surabaya dengan jumlah mahasiswa yang sangat 
banyak, sehingga diharapkan mampu menjadi tolak 
ukur dari Universitas-Universitas lainnya di 
Surabaya. 

3. Universitas Z 
Universitas kedua yang menjadi tempat 

dilakukan pengambilan data dan subyek penelitian 
adalah Universitas Z. Universitas ini merupakan 
Universitas swasta besar yang sangat fokus dalam 
mendidik calon-calon wirausaha, dan berlabel 
Entrepreneurship University. Diharapkan data yang 
diperoleh dari Universitas Z dapat dijadikan 
perbandingan bagi Univesitas lainnya agar diketahui 
bagaimana korelasi antara pendidikan dan perilaku 
wirausaha. 
 

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan 
digunakan pada penelitian ini, digunakan perhitungan 
dengan rumus Slovin (1960) yang dikutip dalam (Umar, 
1999). Penggunaan rumus ini dikarenakan diketahuinya 
jumlah populasi yang akan diteliti, sehingga dengan 
diketahuinya jumlah populasi maka jumlah sampel 
minimum yang dibutuhkan akan semakin akurat. Adapun 
jumlah sampel tiap Universitas adalah, Universitas X 71, 
Universitas Y 94, dan Universitas Z 95. 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara studi literatur, wawancara dan kuesioner.   
1. Studi Literatur 

Setelah mengetahui latar belakang dari 
penelitian ini, maka perlu dilakukan studi literatur 
melalui buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu 
untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian ini. 

2. Wawancara dan Studi Kurikulum 
Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan 
jawaban langsung dari sumber data. Dalam 
penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 
mahasiswa dan beberapa dosen di Universitas yang 
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bersangkutan, agar diperoleh data yang belum 
diketahui. Misalnya mencari data seputar Satuan 
Acara Pembelajaran (SAP) atau kurikulum tentang 
bagaimana pendidikan entrepreneurship yang 
mereka terapkan. Hal ini dilakukan mengingat SAP 
atau kurikulum suatu Universitas tidak 
dipublikasikan dan dapat dengan mudah diperoleh 
informasinya. Sehingga dengan melakukan 
wawancara dapat memberikan suatu gambaran 
bagaimana penerapan mata kuliah entrepreneurship 
di Universitas tersebut. 

3. Kuesioner 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang 

memiliki karakteristik relatif sama dan dianggap 
dapat mewakili populasi dengan tingkat kesalahan 
maksimum yang masih dapat ditoleransi 
(Singarimbun & Effendi, 1995). Berdasarkan definisi 
tersebut maka pengumpulan data utama dari 
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 
kuesioner dengan melakukan sampling terhadap 
mahasiswa di tiga Universitas X, Y dan Z. Kuesioner 
yang dibagikan adalah kuesioner kombinasi terbuka 
dan tertutup dengan tidak hanya dibatasi pada 
alternatif jawaban yang diberikan. 

Agar kesimpulan dari perhitungan statistik 
mengandung kebenaran, maka sampel yang diambil 
sebagai landasan penyimpulan harus mewakili atau 
merepresentatif populasinya. Salah satu cara terbaik 
untuk memperoleh sampel semacam itu adalah 
dengan  

membagikan kuesioner secara Purposive 
Sampling, metode pengambilan data yang paling 
umum atau sering digunakan untuk penelitian. 
Teknik purposive sampling menurut Sugiyono 
(2009) merupakan, teknik pengambilan sampel 
sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
Kuesioner akan dibagi kepada para mahasiswa yang 
berkuliah di jurusan yang memiliki mata kuliah 
entrepreneurship dan yang telah menempuh mata 
kuliah tersebut. Kuesioner yang digunakan 
merupakan kuesioner yang dikembangkan oleh Peter 
Robinson (1991) berisi 75 pertanyaan yang dibagi 
mencakup sepuluh skala yang menjadi indikator 
metode yang digunakan, dari 1 – 10 (Sangat Tidak 
Setuju – Sangat Setuju). 

 

Pengolahan Data 

Pengolahan data diawali dengan mengolah data yang 
diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden. 
Kuesioner diolah dengan melakukan uji validitas, 
reliabilitas, normalitas, manual scoring EAO dan 
MANOVA. 
1. Uji Validitas 

Uji validitas yang digunakan pada laporan ini 
bertujuan untuk menunjukkan bahwa data yang 
didapat dari sampel adalah data yang valid. 
Dikatakan valid karena setiap pertanyaan yang ada di 
dalam kuesioner yang dibagi dapat mengukur dengan 

baik, apa yang diinginkan dalam Tugas Akhir ini. 
Data dinyatakan valid apabila r-hitung lebih besar 
dari r-tabel, yang disesuaikan dengan berapa jumlah 
kuesioner yang dibagikan, (Hair, 2006). 

2. Uji Reliabilitas 
Digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil 

kuesioner dapat dipercaya. Menurut Arikunto 
(1998), penggunaan teknik Cronbach Alpha akan 
menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat 
dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien 
reabilitas atau alpha sebesar 0,7 atau lebih. Uji 
reliabilitas ini menggunakan software SPSS 14.0. 
Suatu data dikatakan reliable apabila nilai alpha yang 
tertera pada output SPSS memiliki nilai ≥ 0,700. 

3. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang telah diperoleh berdistribusi 
normal sehingga dapat digunakan dalam proses 
selanjutnya. Normalitas diukur menggunakan 
software Minitab dengan perlakuan kolmogorov-
Smirnov test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
semua data yang ada berdistribusi normal dengan p-
value diatas 0.05. P-value untuk setiap variable, 
(Hair, 2006). 

4. Manual Scoring Entreprenurial Attitude Orientation 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Robinson et al (1991) dengan berfokus kepada 
perilaku entrepreneur, ditemukan suatu pendekatan 
untuk mengukur perilaku entrepreneur. Hasil 
penelitian ini juga menciptakan suatu metode untuk 
menghitung nilai dari empat subscales (achievement, 
innovation, personal control dan self-esteem), dengan 
menggunakan manual scoring. 

5. Uji Manova 
 Uji MANOVA dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS, untuk melihat perbedaan yang 
signifikan secara keseluruhan antara ketiga 
Universitas yang menjadi subyek penelitian, dengan 
menggunakan pendekatan General Linear Model – 
Multivariate. Input data berupa variabel Universitas 
sebagai fixed variable dan nilai subscales  
 

Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab 
tujuan penelitian pertama adalah dengan menggunakan 
entrepreneurial attitude orientation, dari para mahasiswa 
yang digagas oleh Robinson et al (1991).  

Metode analisis yang kedua sekaligus menjawab 
tujuan penelitian kedua adalah general linear model – 
multivariate, metode ini dipilih karena penelitian ini 
menganalisis pengaruh antara variabel dependen 
(subscales EAO, achievement, innovation, personal 
control, self-esteem) dengan variabel independen 
(Universitas). 

EAO mengukur empat skala usaha berbasis sikap 
(business-based attitude) yang sangat berkaitan dengan 
kewirausahaan, keempat skala itu adalah: 
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1. Achievement in business, prestasi dalam bisnis 
mengacu pada hasil konkret terkait dengan 
dimulainya dan pertumbuhan suatu usaha bisnis. 

2. Innovation in business, inovasi dalam bisnis 
berkaitan dengan bagaimana memahami suatu 
kegiatan usaha dan bertindak dengan cara baru dan 
unik 

3. Perceived personal control of business outcomes, 
persepsi kendali mengacu pada persepsi pribadi 
terhadap control dan pengaruh atas bisnisnya. 

4. Self-esteem in business, berkaitan dengan rasa 
percaya diri dan kompetensi yang dirasakan seorang 
individu dalam hubungan dengan kegiatan bisnisnya. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Mulanya dilakukan analisis terhadap sistem 

pendidikan di tiga Universitas di Surabaya, sebagai 
berikut: 

1. Universitas X 

Universitas X adalah salah satu perguruan tinggi 
swasta Kristen yang berlokasi di Surabaya Selatan. 
Merupakan perguruan tinggi yang terbilang masih 
sangat muda usianya, didirikan pada tahun 2008 dan 
saat ini telah membuka enam Program Studi untuk 
Sarjana (S1) dan dua Program Studi untuk Magister 
(S2). Karena baru berjalan kurang lebih lima tahun, 
jumlah mahasiswa yang ada cenderung masih 
sedikit. Namun terlepas dari hal tersebut, Universitas 
X merupakan perguruan tinggi yang mendidik 
mahasiswanya dengan sangat baik, karena tidak 
hanya mendidik secara kognitif, namun juga 
menyelipkan nilai-nilai holistic education. Bisa 
dikatakan Universitas X merupakan salah satu 
pelopor dari pendidikan holistik, yang saat ini mulai 
merintis entrepreneurship education dalam 
kurikulum tiap jurusannya. Ada dua jurusan yang 
memiliki mata kuliah entrepreneurship yaitu 
manajemen dan teknik industri. 

Berdasarkan kurikulum milik Universitas X, 
pada kedua jurusan tersebut, mata kuliah 
Entrepreneurship and Business Development 
diberikan satu kali, yaitu pada semester enam dengan 
bobot tiga sks. Tujuannya memberikan pengetahuan 
tentang apa itu entrepreneurship, bagaimana 
membangun business plan, memulai perencanaan, 
pemasaran, pertimbangan keuangan, dan aplikasi 
dari rencana bisnis yang ada. Pada akhir semester, 
diharapkan mahasiswa memahami tentang: 
1. Konsep-konsep entrepreneurship 
(kewirausahaan) 
2. Peran pengusaha dalam masyarakat dan 
pertumbuhan ekonomi 
3. Praktek kewirausahaan di dunia 
4. Menyadari isu-isu pengembangan 
kewirausahaan dalam aplikasinya saat ini 

Adapun aspek–aspek atau subscales dari EAO 
dapat terpenuhi, misalnya achievement (pencapaian) 
melalui tugas besar yang diberikan (business 
project), memotivasi mahasiswa bekerja dengan 
maksimal selain untuk nilai yang baik di akhir 
semester, mahasiswa juga berlomba-lomba untuk 
berprestasi dan melakukan pertumbuhan bisnis yang 
benar. Business project bagi mahasiswa dilakukan 
secara berkelompok dan tiap kelompok yang ada 
tidak diperbolehkan memiliki bisnis sejenis. Hal ini 
memaksa mahasiswa untuk berpikir kreatif 
(innovation), bisnis-bisnis apa saja yang berpeluang 
besar namun belum dipilih oleh kelompok lain. 
Personal control mengacu pada pengaruh atau 
kontrol langsung mahasiswa terhadap bisnisnya. 
Walaupun memperkerjakan karyawan, namun 
mahasiswa juga rutin melakukan check langsung 
kelapangan. Subscales terakhir yaitu self-esteem, 
mengacu pada sikap percaya diri mahasiswa. 
Percaya diri dimulai sejak awal, keberanian 
mahasiswa mengambil peluang bisnis, hingga 
mempresentasikan perkembangan bisnisnya diakhir 
semester. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja 
mereka selama satu semester didepan para dosen dan 
mahasiswa lain. Kelompok juga harus siap 
menjawab setiap pertanyaan diberikan seputar 
perkembangan bisnisnya (Robinson, 1991). 

Selain aspek-aspek diatas, Universitas X juga 
memberikan pengembangan soft skill dari tiap 
mahasiswanya meliputi berlaku disiplin, berpikir 
kreatif, pemikiran yang analitis dan kemampuan 
dalam mengambil keputusan. Konsep pengajaran 
yang diberikan juga tidak terbatas pada explanation 
(penjelasan materi) tetapi juga exercise (latihan), 
examples (pemberian contoh yang aplikatif) dan 
discussion (diskusi), diharapkan setelah setiap 
mahasiswa paham tentang konsep entrepreneurship, 
mereka dapat mengaplikasikannya dalam proyek 
besar mereka terlebih saat para mahasiswa telah 
lulus dan memasuki dunia kerja. 

 

2. Universitas Y 

Universitas Y menjadi salah satu perguruan 
tinggi terfavorit dan terbesar di Surabaya. Jumlah 
mahasiswa yang terus naik tiap tahunnya membuat 
Universitas Y terus berusaha menambah dan 
memperbarui fasilitas demi memaksimalkan proses 
belajar mengajar. Hingga kini Universitas Y telah 
meluluskan lebih dari 20.000 alumni, dan saat ini 
kurang lebih 75% alumninya merupakan 
wirausahawan dibidang industri dan jasa. 

Sedangkan untuk kurikulum dari Universitas Y, 
tidak terlalu berbeda dengan Universitas X, dimana 
mata kuliah entrepreneurship hanya ada bagi 
beberapa jurusan saja. Jurusan marketing baru 
membuka mata kuliah entrepreneurship yang tidak 
diwajibkan bagi mahasiswanya. Namun ada mata 
kuliah lain yang diwajibkan dan berhubungan 
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dengan kewirausahaan, yaitu Lokakarya selling dan 
Lokakarya brand. Kedua mata kuliah ini dapat 
diambil dalam satu semester, pada semester enam 
dan keduanya memiliki satu proyek yang sama. 
Proyek mereka adalah membuka stand dan berjualan 
di Mal atau shopping center (misalnya Royal Plaza) 
selama dua minggu. Adapula mata kuliah lain yang 
wajib diambil pada semester 5 adalah Brand 
Management, mata kuliah ini juga berhubungan 
dengan kewirausahaan, dimana mahasiswa diberikan 
proyek untuk membuat kaos dan brand dengan ide 
sendiri, yang tidak membuka stand yang hanya 
mengandalkan social media yang ada. 

Jurusan yang lain adalah Teknik Industri yang 
memiliki dua mata kuliah entrepreneurship yang 
dibuka pada semester 5 dan 6.  Mata kuliah ini 
bernama Techno 1 – Techno 2. Mata kuliah ini hanya 
memberikan materi dan tugas, tanpa proyek real 
membuat suatu usaha. Mahasiswa ditugaskan untuk 
membuat business plan, menghitung modal, 
keuntungan dan lain-lain. 

Aplikasi dari mata kuliah entreprenurship pada 
Universitas Y berbeda tiap jurusannya, yang 
disesuaikan dengan fokus dari tiap jurusan. Adapun 
proyek yang diberikan (membuka stand) hanya 
dilakukan maksimal dua minggu, bahkan Teknik 
Industri tidak diharuskan membuka usaha. Aspek 
dari keempat subsclaces EAO achievement, 
innovation, personal control dan self-esteem, 
dipenuhi dalam kurikulum di Universitas Y, namun 
durasi dari berjualan (real) cenderung singkat dan 
tidak menggambarkan bisnis yang sebenarnya.  

3. Universitas Z 

Universitas Z adalah salah satu perguruan tinggi 
swasta di Surabaya, berlokasi di daerah perumahan 
elit di Surabaya Barat. Pada tahun 2006 Universitas 
Z membuka delapan Program Studi yang semuanya 
memiliki kesamaan, adanya kelas entrepreneurship. 
Universitas Z adalah perguruan tinggi yang sangat 
concern dalam mendidik mahasiswanya menjadi 
calon-calon entrepreneur muda Indonesia. Terbukti 
dengan adanya mata kuliah entrepreneurship 1  
hingga 5 yang tersebar merata tiap semester hingga 
semester 5, dengan bobot 3sks. Dengan membawa 
semangat dari pendirinya, Universitas Z bertujuan 
menempa mahasiswanya menjadi pengusaha handal, 
dan inilah topik yang sama disetiap jurusan. 

Menurut kurikulum yang diterapkan oleh 
Universitas Z, teknik mengajar yang dilakukan 
relatif sama dengan Universitas X dan Y, namun 
sebagai Universitas yang memiliki fokus pada 
pembelajaran kewirausahaan, maka seluruh jurusan 
diwajibkan memiliki mata kuliah entrepeneurship. 
Mata kuliah entrepreneurship, dibagi menjadi dua, 
yaitu entrepreneurship umum dan khusus. 

Entrepreneurship umum adalah mata kuliah 
entrepreneurship 1-5 yang dibuka dari semester 1-5. 

Mata kuliah ini diisi oleh mahasiswa dari berbagai 
jurusan, dan pembagian proyek juga merupakan 
gabungan dari mahasiswa beberapa jurusan. Proyek 
tersebut mewajibkan mahasiswa berjualan atau 
membuka stand sebagai aplikasi langsung dari ilmu 
yang mereka dapat selama tiap semesternya. 
Pembagian materi yang diberikan tiap semesternya 
berbeda. Semester 1 pengenalan tentang 
entrepreneurship, semester 2 tentang personal 
selling atau online, semester 3  seputar berbisnis 
secara kelompok, semester 4 business plan, dan 
semester 5 menjelaskan tentang export, import atau 
social. 

Pada semester 4, mahasiswa dapat memilih 
fokus dari jurusannya, hal inilah yang disebut 
sebagai entrepreneurship khusus, dalam arti kelas 
dibuka atau disediakan bagi mahasiswa satu jurusan 
saja, berbeda dengan entrepreneurship umum yang 
tiap kelasnya diisi mahasiswa dari berbagai jurusan. 
Mata kuliah ini dibuka dari semester 4, dan bertahap 
hingga semester 7, dengan bobot 3sks. Diharapkan 
dengan jumlah mata kuliah wajib entrepeneurship 
yang ada, mahasiswa menjadi mampu dan siap untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan dan bersaing dalam 
dunia bisnis nantinya. 

Berdasarkan keempat subscales EAO 
(achievement, innovation, personal control dan self-
esteem), semuanya terpenuhi dikarenakan kurikulum 
kewirausahaan yang diberikan berkelanjutan dan 
terstruktur dalam sistem kurikulumnya. Melalui mata 
kuliah entrepreneurship 1-5 dan entrepreneurship 
khusus, menjadikan mahasiswanya menjadi lebih 
mengerti bagaimana menjadi seorang entrepreneur 

Langkah berikutnya adalah dengan melakukan 
beberapa uji terhadap data yang telah diperoleh sebagai 
syarat bahwa data tersebut dapat dipercaya, antara lain 
dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan uji 
normalitas. 

Entrepreneurial attitude orientation 
Setelah seluruh data telah diuji dan lolos, maka 

dilakukan perhitungan entrepreneurial attitude 
orientation, Perhitungan dilakukan secara manual, 
dimana kuesioner EAO memiliki suatu rumus yang telah 
dirancang oleh Robinson et al (1991). Diperoleh hasil 
perhitungan sebagai berikut, 

 
Tabel 1.  HASIL PERHITUNGAN MANUAL SCORE EAO 

Unive
rsitas 

Achieve
ment 

Innovat
ion 

Personal 
Control 

Self-
Estee

m 
Mean 

X 80.7 66.7 75.4 69.9 73.175 

Y 76.8 69 78.4 55.9 70.025 

Z 76.3 69.2 79.2 63.9 72.15 

 
Pada Tabel 1, dipaparkan nilai mean dari setiap 

subscales. Berdasarkan nilai mean tersebut maka dapat 
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ditentukan peringkat dari ketiga Universitas terhadap 
setiap subscales. Pada subscales achievement peringkat 
pertama, kedua lau ketiga secara berturut-turut adalah 
Universitas X, Y dan Z. Pada subsclaces innovation 
adalah Universitas Z, Y lalu X. Kemudian untuk 
subsclaces personal control, Universitas Z adalah yang 
terbaik, lalu disusul Universitas Y dan terakhir 
Universitas X. Sedangkan untuk subscales keempat yaitu 
self-esteem, nilai mean terbesar secara berturut-turut 
adalah Universitas X, Z dan Y. 

Nilai mean dari setiap subscales masih dapat dirata-
rata (grand mean) secara keseluruhan. Jika dirata-rata 
secara keseluruhan, maka Universitas dengan nilai mean 
terbesar adalah Universitas X (73.175), kemudian 
Universitas Z (72.15) dan yang terakhir Universitas Y 
(70.025). 

Uji Manova 

Uji MANOVA diartikan sebagai metode statistik 
untuk mengeksplorasi hubungan dan perbedaan rata-rata 
secara bersamaan antara dua atau lebih variabel, dimana 
terdapat beberapa variabel independen yang berjenis 
kategorikal (data nominal atau ordinal) dengan beberapa 
variabel dependen yang berjenis metrik (data interval 
atau rasio) (Santoso, 2012). Berdasarkan definisi tersebut, 
terlihat ada dua kelompok variabel, pertama variabel 
independen yang berjenis kategori atau non-metrik dalam 
kasus ini adalah Universitas, dan kedua adalah variabel 
dependen yang berjenis metrik yang adalah empat 
subscales entrepreneur. 

Untuk melakukan uji MANOVA (dengan variabel 
dependen keempat subscales dan variabel independen 
Universitas), perlu dilakukan uji homogenitas tapi 
sebelumnya harus dilakukan check terhadap nilai Box’s 
M dalam Box’s Test of Equality of Covariance Matries 
dengan menggunakan software SPSS. 

 
Tabel 2.  BOX’S TEST OF EQUALITY OF COVARIANCE MATRICES 

Box's M 56.042 

F 2.740 

df1 20 
df2 208578.307 

Sig. .000 

 
Ho : Matriks varian / kovarian dari variabel dependen 
sama 
H1 : Varian / kovarian dari variabel dependen tidak sama 
α : 0.05 

Tabel 2 digunakan untuk melakukan uji hipotesis 
apakah matriks kovarian dari variabel dependen sama 
untuk semua kelompok. Melihat nilai Sig. (0.000) < α, 
maka Ho ditolak. Jadi ada variabel dependen tidak sama 
atau terdapat perbedaan matriks kovarian dari variabel 
dependen untuk semua kelompok. Hal ini menyebabkan 
kecurigaan terhadap model. Untuk itu diperlukan cek 
diagonal matriks kovarian melalui uji Levene (Santoso, 
2012). 

 

 

 

 

 

 

TABEL 3.  LEVENE'S TEST OF EQUALITY OF ERROR VARIANCES 

  F df1 df2 Sig. 
Achievement 3.496 2 268 .032 

Innovation 
 

2.629 2 268 .074 

PersonalControl .001 2 268 .999 

Self-Esteem 2.412 2 268 .092 

 
Ho : Variansi sama (homogen) 
H1 : Variansi tidak sama (tidak homogen) 
α : 0.05 

Hipotesis null ditolak jika p (Sig.) < 0.05, dimana 
nilai dari Sig. untuk innovation, personal control dan 
self-esteem adalah > 0.05, seperti yang ditampilkan pada 
Tabel 3. Hal ini mengindikasi bahwa Ho tidak ditolak / 
diterima, yaitu ketiga subscales memiliki variansi sama 
(homogen). Dalam Tabel 3 ditunjukkan pula bahwa nilai 
Sig. subscales achievement lebih kecil dari 0.05 yaitu 
sebesar 0.032 sehingga variansi data dikatakan tidak 
homogen. Pada situasi adanya kontradiksi seperti ini, 
keputusan bisa diambil secara fleksibel (Santoso, 2012). 
Nilai Sig. dari achievement diabaikan karena nilai Sig. 
dari ketiga subscales memenuhi persyaratan. Dengan kata 
lain keseluruhan data dapat tetap dikatakan homogen dan 
uji MANOVA bisa dilanjutkan. 

TABEL 4.  MULTIVARIATE TESTS 

Effect Valu
e F Hypothe

sis df 
Error 

df Sig. 

Unive
rsitas 

Pillai's 
Trace 

.460 19.83
6 

8.000 532 .000 

Wilks' 
Lambda 

.567 21.76
3b 

8.000 530 .000 

Hotellin
g's Trace 

.719 23.72
0 

8.000 528 .000 

Roy's 
Largest 

Root 

.648 43.06
7c 

4.000 266 .000 

 
Analisis MANOVA dilakukan dengan membuat, 
Hipotesis: 
Ho :  Menjelaskan tidak adanya pengaruh antara 

pendidikan terhadap perilaku entrepreneur di 
Universitas manapun. 

H1    : Menjelaskan adanya pengaruh antara pendidikan 
terhadap perilaku entrepeneur. 

Apabila angka Sig. > 0.05, maka Ho diterima dan 
jika angka Sig. < 0.05, maka Ho ditolak. Berdasarkan 
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pengolahan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 
IBM Statistics 20, variabel Universitas diuji dengan 
prosedur Pillai’s, Wilks’ Lamda, Hotelling’s dan Roy’s. 
Hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4. Pada 
tabel ditemukan bahwa semua prosedur menunjukkan 
angka signifikansi yang sama, yakni 0.000. Ho ditolak 
karena nilai Sig. < 0.05. Nilai tersebut menunjukkan 
adanya perbedaan keempat subscales perilaku terhadap 
variabel Universitas atau dengan kata lain berpengaruh 
terhadap model. Tahap berikutnya adalah melakukan 
analisis terhadap Tabel 5 untuk mengetahui letak 
perbedaan dan pengaruh tersebut. 

TABEL 5.  TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS 

Source 
Type III 
Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square F Sig. 

Univer
sitas 

Achievement 895.956 2 447.978 10.561 .000 

Innovation 320.844 2 160.422 2.437 .089 

PersonalCo
n 

664.032 2 332.016 4.959 .008 

SelfEsteem 8562.949 2 4281.474 35.633 .000 
 

Tabel Tests of Between-Subjects Effects 
menampilkan adanya hubungan antara Universitas 
dengan ketiga subscales (achievement, personal control 
dan self-esteem) secara berurutan memiliki nilai Sig. 
(0.000, 0.008 dan 0.000) < 0.05. Hal ini mengindikasi 
bahwa terdapat perbedaan atau pengaruh dari 
achievement, personal control dan self-esteem yang 
diakibatkan oleh perbedaan Universitas yang menjadi 
tempat berkuliah responden selama ini. Nilai Sig. untuk 
innovation sebesar 0.089 menunjukkan bahwa tidak 
terdapat pengaruh innovation yang diakibatkan oleh 
perbedaan Universitas. 

Tidak terdapat pengaruh dari dimana seorang 
mahasiswa berkuliah terhadap perilaku inovasinya, 
disemua Universitas pengaruhnya sama saja atau tidak 
terdapat perbedaan. Perilaku inovatif bukanlah sifat 
bawaan seseorang dari lahir, tapi sebaliknya semua orang 
memiliki potensi untuk menjadi innovator. Bahkan, 
perilaku inovatif ini pun dapat dipelajari dan 
ditingkatkan. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga dan 
lembaga pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian Dosen Psikologi di 
salah satu Universitas Negeri di Yogyakarta, Avin 
Fadilah Helmi, S.Psi, M.Si (2010), terhadap mahasiswa 
yang mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
di lingkungan UGM ditemukan bahwa faktor utama 
perilaku inovatif adalah dengan berbagi pengetahuan 
melalui pendekatan kelompok. Avin berkata bahwa, 
“berbagi pengetahuan membutuhkan kepercayaan antar 
anggota kelompok yang dibangun atas dasar kompetensi, 

mendiskusikan ide dengan kelompok memberikan 
kontribusi besar dalam perilaku inovatif.” 

Hal ini juga telah diterapkan oleh Universitas X, Y 
dan Z dalam kurikulumnya. Universitas tersebut 
memberikan porsi lebih, bahkan terbesar pada proyek 
kelompok dalam penilaian mata kuliahnya. Mahasiswa 
memberikan kepercayaan kepada tiap anggota kelompok, 
mendiskusikan ide dan membuat mahasiswa menjadi 
lebih inovatif. Sehingga dengan berkuliah dimanapun 
tidak berpengaruh atau pengaruhnya sama saja terhadap 
subscales innovation mahasiswanya.  

Sedangkan untuk perbandingan tiap Universitasnya, 
sebagai berikut: 

TABEL 6. TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS UNIVERSITAS X DAN Y  

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 

d
f 

Mean 
Square F Sig. 

Universit
as 

Achieve
ment 611.744 1 611.744 14.527 .000 

Innovati
on 222.907 1 222.907 3.397 .067 

Persona
lCon 376.692 1 376.692 5.867 .016 

SelfEste
em 

8251.47
8 1 8251.47

8 79.611 .000 

 
Tabel 6 menjelaskan hasil yang sama dengan Tabel 

5, dimana terdapat perbedaan dan pengaruh dari 
subsclaces achievement, personal control dan self-
esteem, yang memiliki nilai Sig. < 0.05. Sedangkan nilai 
Sig. dari innovation adalah 0.067 > 0.05, yang 
menunjukkan tidak terdapat perbedaan dan pengaruh dari 
variabel Universitas terhadap subscales innovation pada 
Universitas X dan Y. 

TABEL 7.  TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS UNIVERSITAS X DAN Z 

Source 
Type III 
Sum of 
Squares 

d
f 

Mean 
Square F Sig. 

Univer
sitas 

Achieve
ment 

791.825 1 791.825 22.331 .000 

Innovati
on 

280.856 1 280.856 3.822 .052 

Personal
Con 

630.032 1 630.032 9.099 .003 

SelfEste
em 

1505.849 1 1505.849 11.619 .001 

 
Tabel 7 membandingkan Universitas X dan Z. Hasil 

yang ditampilkan pada tabel tersebut, menjelaskan hasil 
yang sama dengan Tabel 4.20 dan 6, dimana tidak 
terdapat pengaruh dari variabel Universitas terhadap 
subscales innovation, dengan nilai Sig. 0.052 > 0.05.  

TABEL 8.  TESTS OF BETWEEN-SUBJECTS EFFECTS UNIVERSITAS Y DAN Z 

Source 
Type III 
Sum of 

Squares 

D
f 

Mean 
Square F Sig. 

Unive
rsitas 

Achieve
ment 13.969 1 13.969 .287 .593 
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Innovati
on 4.027 1 4.027 .068 .795 

Persona
lCon 39.014 1 39.014 .579 .447 

SelfEste
em 

3260.28
1 1 3260.281 25.839 .000 

 
Hal yang unik dipaparkan pada Tabel 8. Tabel yang 

membanding antara Universitas Y dan Z, ternyata 
berbeda dari tabel-tabel lainnya. Nilai Sig. dari subscales 
achievement, innovation dan personal control secara 
berturut-turut  adalah 0.593, 0.795 dan 0.447, yang lebih 
besar (>) 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan dan pengaruh dari variabel 
Universitas terhadap ketiga subscales tersebut. Hanya 
self-esteem yang dipengaruhi oleh variabel Universitas. 

Implikasi penelitian 

Berdasarakan Tabel 1, diperoleh nilai mean dari 
perhitungan EAO (achievement, innovation, personal 
control dan self-esteem) untuk setiap Universitas. Nilai 
mean tersebut menunjukkan nilai yang tidak berbeda jauh 
tiap Universitas. Universitas Z (Entrepreneurship 
University) akan menjadi tolak ukurnya, ditunjukkan 
bahwa subscales innovation dan personal control dari 
mahasiswa Universitas X jauh lebih baik diantara 
Universitas lainnya. Hal ini sejalan dengan metode 
pengajaran Universitas Z, yang memberikan mata kuliah 
entrepreneurship dan melakukan project (membuka 
bisnis, misalnya stand) selama lima semester. Para 
mahasiswa menjadi lebih inovatif, selain memikirkan 
bisnis atau usaha apa yang memiliki peluang yang baik, 
mahasiswa juga dituntut berjualan dengan cara yang 
unik. Adanya ancaman dari para kompetitor 
mengharuskan mahasiswa memberikan hal-hal baru 
(diversifikasi) pada produk atau jasa mereka. Tujuannya 
jelas, adalah untuk memberikan nilai lebih pada 
konsumen, memenangkan dan menjaga loyalitas pasar. 

Personal control yang tinggi juga sejalan dengan 
metode pengajaran Universitas Z. Selama lima semester 
rutin membuat bisnis, menjadikan mahasiswa lebih peka 
dan menangkap kebutuhan pasar. Mahasiswa 
menjalankan bisnis dan ikut terjun langsung dalam proses 
kerjanya, menciptakan perasaan ikut memiliki. Harapan 
dan keinginan agar bisnis mengalami bertumbuh dan 
berprestasi, mengharuskan mahasiswa tidak bekerja 
setengah-setengah dan terjun langsung mengontrol 
kegiatan bisnis mereka. Dampaknya adalah mereka akan 
berpersepsi untuk mengontrol dan mempengaruhi 
bisnisnya, sehingga nilai personal control mereka jauh 
diatas mahasiswa Universitas lainnya. 

Sedangkan Universitas X unggul dalam achievement 
dan self-esteem dibanding Universitas lainnya. Hal ini 
dapat dianalisis, dimana mata kuliah entrepreneurship 
hanya diberikan pada satu semester, sehingga mahasiswa 
lebih berfokus pada pencapaian atau prestasi (hasil 
akhir). Mahasiswa Universitas X juga lebih baik dalam 
self-esteem, berkaitan dengan rasa percaya diri dan 
kompetensi mereka rasakan dalam hubungan dengan 
kegiatan bisnisnya. Hal ini bisa dianalisis dari aspek 

jumlah mahasiswa yang tidak telalu banyak, small class 
menjadi keuntungan bagi para mahasiswa. Tenaga 
pengajar juga menjadi lebih dekat dengan mahasiswa dan 
dapat membimbing mereka dengan baik di dalam dan 
luar perkuliahan, yang memberikan perhatian serta 
dukungan moral. Mata kuliah yang lain juga menunjang, 
dengan adanya presentasi rutin dari beberapa mata 
kuliah, mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih berani 
dan percaya diri (self-esteem). 

Jika dilakukan perbandingan antara banyak sks dan 
hasil perhitungan EAO ketiga Universitas, dimana 
Universitas X menyediakan mata kuliah entrepreneurship 
sebanyak 3 sks, sedangkan Universitas Y 6-9 sks, dan 
Universitas Z sebanyak 21-24 sks. Diperoleh hasil yang 
menjelaskan bahwa faktor banyaknya sks yang diberikan 
kemungkinan hanya akan berpengaruh positif kepada 
subsclaces innovation dan personal control dari seorang 
mahasiswa. Berbeda lagi dengan subscales achievement 
dan self-esteem, yang ternyata semakin sedikit sks yang 
diberikan nilai dari EAO-nya semakin tinggi. 

Perbandingan lainnya juga dapat dilakukan 
berdasarkan lamanya seorang mahasiswa melakukan 
proyek bisnis di lapangan terhadap nilai EAO-nya. 
Universitas X memberikan business project kepada setiap 
mahasiswanya untuk dijalankan sekitar 2 bulan, lain 
dengan Universitas Y yang hanya memberikan tugas 
lapangan maksimal 2 minggu, sedangkan Universitas Z 
mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan tugas 
lapangan sekitar 1-2 bulan untuk tiap semesternya. 
Berdasarkan hal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa, 
business project yang diberikan secara intensif  dan rutin 
(tiap semester) kemungkinan akan mempengaruhi 
subscales innovation dan personal control dari seorang 
mahasiswa. Berbeda dengan subsclaces achievement dan 
self-esteem tidak dipengaruhi oleh faktor lamanya 
seorang mahasiswa melakukan proyek bisnis di lapangan. 

Jika nilai mean dari tiap subscales dirata-rata secara 
keseluruhan, maka akan diperoleh nilai keseluruhan dari 
EAO tiap Universitas. Nilai Mean tertinggi dimiliki oleh 
Universitas X, yang tidak berbeda terlalu jauh dengan 
Universitas Z dan yang terakhir Universitas Y. Hal 
tersebut tergolong aneh, sebagaimana yang diketahui 
bahwa Universitas Z merupakan Entrepreneurship 
University, berada dibawah Universitas X dalam 
perhitungan EAO (73.175 – 72.15). Hal ini dapat  
disimpulkan bahwa, Universitas Z tidak harus 
menerapkan entrepreneurship education sebanyak saat 
ini, lima semester.  

Pada aplikasinya memang mata kuliah yang 
diajarkan secara bertahap selama beberapa semester 
adalah baik, seperti yang diterapkan oleh Universitas Z. 
Mahasiswa menjadi lebih mengerti bagaimana 
entrepreneur secara detail dan jelas, juga bagaimana 
memulai bisnis dari awal dan merencakan business plan 
dengan sangat teliti. Namun dengan melihat hasil dari 
Tabel 4.20 ditemui bahwa penerapan pendidikan yang 
dilakukan Universitas Z tidak efektif (subscales 
innovation tidak berbeda pada semua Universitas), dan 
cenderung tidak maksimal. Jadi mungkin Universitas Z 
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dapat mengurangi jumlah mata kuliah entrepreneurship 
mereka, agar tidak terlalu berbelit-belit tetapi tetap 
efektif. Seperti pada saat mereka mengurangi mata kuliah 
entrepreneurship 6 menjadi entrepreneurship 5, beberapa 
tahun lalu ataupun merubah metode. 

Di lain sisi, jika hanya diajarkan dalam satu 
semester, efeknya pun tidak akan maksimal. Terbukti 
nilai mean innovation dan personal control dari 
Universitas X tidak terlalu baik dibandingkan dengan dua 
Universitas lainnya. Solusinya Universitas X bisa 
menambah jumlah sks dari entrepreneurship atau 
menambah mata kuliahnya menjadi dua atau tiga tahap. 
Harapannya jelas, dengan dilakukannya beberapa 
penambahan yang berhubungan dengan  mata kuliah 
entrepreneurship untuk Universitas X, menunjukkan 
kepedulian dari Universitas X, bahwa mereka juga peka 
dan peduli terhadap pentingnya kebutuhan entrepreneur 
bagi perkembangan Indonesia dimasa depan. 

 

IV. KESIMPULAN 
Kebutuhan Indonesia akan para calon entrepreneur 

sangat besar, para entrepreneur dibutuhkan untuk 
menjalankan roda perekonomian. Terlebih setelah fakta 
lapangan memaparkan adanya keharusan perusahaan 
menaikan UMR bagi para karyawannya. Hasilnya banyak 
karyawan yang akan diberhentikan, dan lapangan 
pekerjaan menjadi sangat penting saat ini. Solusinya 
adalah para entrepreneur, mereka harus dipersiapkan dan 
dilatih sedemikian rupa, sehingga ketika para calon 
entrepreneur tersebut terjun ke dunia kerja, mereka dapat 
membuat perbedaan dan memperbaiki perekonomian 
Indonesia. 

Melalui pendidikan, seorang entrepreneur dapat 
dididik dan diciptakan. Pendidikan entreprenurship 
adalah pendidikan yang berbasis experiential atau 
pengalaman, yang lebih mengedepankan praktek di 
lapangan yang didukung oleh pengetahuan dasar di kelas. 
Hal tersebut telah diaplikasikan dibeberapa Universitas di 
Surabaya, dan melalui proses pengolahan data diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara keluruhan, penerapan entrepreneurship 
education pada ketiga Universitas sudah baik. 
Terbukti dari nilai mean EAO tiap Universitas tidak 
berbeda terlalu jauh. Berdasarkan nilai mean tersebut 
maka diperoleh kesimpulan bahwa Universitas X 
memiliki nilai tertinggi dibandingkan kedua 
Universitas lainnya, yang berarti penerapan 
entrepreneurship education yang terbaik dilakukan 
pada Universitas X. Namun, nilai dari subscales 
innovation dan personal control dari Universitas X 
tidak terlalu baik dibandingkan Universitas lainnya. 
Maka dapat ditarik dua kesimpulan untuk bagian 
pertama: 
a. Ada baiknya Universitas X menambah jumlah 

mata kuliah entrepreneurship-nya, menjadi dua 
atau tiga tahap. Dikarenakan nilai mean dari 
subscales innovation dan personal control dari 

mahasiswa Universitas X tidak terlalu baik, dari 
pada Universitas lainnya. Mahasiswa 
membutuhkan durasi pembelajaran yang lebih 
lagi, terlebih entrepreneurship education adalah 
hal yang kompleks dan tidak maksimal untuk 
dipelajari hanya dalam satu semester. 

b. Universitas Y yang memberikan mata kuliah 
entrepreneurship secara bertahap memiliki 
kekurangan disisi aplikasi bisnis / business 
project. Jurusan Teknik Industri bahkan tidak 
harus membuka usaha, sedangkan jurusan 
lainnya membuka usaha dalam waktu yang 
singkat, sekitar 2 minggu. Sebaiknya Universitas 
Y memberikan porsi lebih terhadap praktek 
usaha di lapangan, dengan mewajibkan semua 
jurusan yang membuka mata kuliah 
entrepreneurship melakukan praktek lapangan 
minimal 1 bulan. 

c. Universitas Z adalah Entrepreneurship 
University yang berkonsentrasi dalam mendidik 
para calon entrepreneur. Berdasarkan hasil 
perhitungan EAO, nilai rata-rata keseluruhan 
dari Universitas Z tidak lebih baik dari 
Universitas X. Maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Universitas Z dapat mengurangi jumlah 
mata kuliah atau sks, karena kurang efektif dan 
terlalu panjang. 

2. Adanya pengaruh dari entrepreneurship education 
terhadap perilaku entrepreneur mahasiswanya, yang 
dianalisis dari uji MANOVA yang telah dilakukan. 
Terdapat pengaruh dari dimana seorang mahasiswa 
berkuliah dengan perilaku achievement, personal 
control dan self-esteem-nya. Hal ini disebabkan oleh 
keunikan masing-masing Universitas dalam 
melaksanakan kurikulum pengajaran kepada 
mahasiswanya. Jika mencermati hasil uji MANOVA, 
perilaku innovation ternyata tidak dipengaruhi oleh 
variabel Universitas, atau dengan kata lain, 
dimanapun seorang mahasiswa berkuliah nilai atribut 
innovation-nya tidak memiliki perbedaan. Hal ini 
disebabkan faktor utama perilaku inovatif adalah 
dengan berbagi pengetahuan melalui pendekatan 
kelompok, dan hal ini telah diterapkan dengan benar 
oleh ketiga Universitas yang menjadi subyek 
penelitian ini. Ketiga Universitas tersebut 
memberikan porsi yang lebih kepada tugas kelompok 
dan proyek kelompok, sehingga nilai mean dari 
innovation adalah sama atau secara sederhana 
konsep pola pikir dan perilaku mahasiswa tentang 
inovasi sama di semua Universitas. 
 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. 

Pengolahan data yang dilakukan tidak terlalu mendalam, 
terlebih dalam menganalisis variabel entrepreneurship 
education. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat 
membahasnya lebih dalam, misalnya dengan menambah 
faktor pembanding (jurusan atau semester mahasiswa) 
terhadap perilaku entrepreneur. 
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Mahasiswa yang menjadi responden, umumnya 
mengeluhkan kuesioner yang digunakan dalam penelitian 
ini. Jumlah pertanyaan dalam kuesioner yang terlalu 
banyak menyulitkan mahasiswa untuk mengisi. Ada 
baiknya jumlah pertanyaan dipersempit namun tidak 
menghilangkan makna dari keseluruhan kuesioner. 
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel 
yang lebih besar sehingga hasil yang diperoleh semakin 
akurat. Penelitian ini juga terbatas pada Universitas yang 
berada di Surabaya. Penelitian ini dapat dilanjutkan 
dengan mengubah obyek penelitian yaitu Universitas 
yang berada di kota lain sehingga dapat diketahui 
bagaimana pengaruh entrepreneurship education 
terhadap perilaku entrepreneur mahasiswa di Indonesia. 

Bagi Universitas-universitas sebaiknya membuka 
lebih banyak mata kuliah entrepreneuship untuk suatu 
jurusan, bisa 2 hingga 3 tahapan. Ada baiknya pula jika 
entrepreneurship juga diberikan kepada jurusan diluar 
bisnis, seperti yang diterapkan pada Universitas Z, 
sehingga lebih banyak mahasiswa yang paham akan 
pentingnya entrepreneur dan bagaimana menjadi seorang 
entrepreneur. 
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