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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor – faktor yang mempengaruhi niat 
kewirausahaan mahasiswa.  Wirausaha  merupakan  salah  satu  pendukung  yang 
menentukan  maju  mundurnya  perekonomian, karena  bidang  wirausaha  mempunyai  
kebebasan untuk  berkarya  dan  mandiri.  Jika  seseorang mempunyai  kemauan  dan  
keinginan  serta  siap untuk  berwirausaha,  berarti  seseorang  itu  mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan sendiri, dan tidak perlu  mengandalkan  orang  lain  maupun perusahaan  
lain  untuk  mendapatkan  pekerjaan lagi. Solusi yang bisa ditempuh untuk dapat keluar dari 
kompleksitas persoalan diatas menuntut, jiwa, pikiran, tindakan kreatif dan inovatif 
diantaranya melalui penciptaan wirausaha    muda   (young entrepreneur)   dalam  jumlah dan 
kualitas yang memadai. Oleh karena itu, sedini mungkin para mahasiswa dibekali 
ketrampilan hidup (life skill) untuk menjadi bekal fundamental dalam menghadapi persaingan 
global. Mengacu pada problema diatas, sebenarnya prodi pendidikan Ekonomi telah 
membekali mahasiswanya dengan ilmu entrepreneur dan kewirausahaan bahkan untuk 
memperkokoh pengetahuannya mahasiswa juga di wajibkan untuk melakukan kunjungan 
lapangan dan studi banding agar mereka lebih siap dalam mengembangkan dan 
mengaplikasikan jiwa entrepreneurnya dan tidak tergantung pada pekerjaan yang disediakan 
oleh perusahaan maupun pemerintah.  Namun, realita yang ditemukan dilapangan ternyata 
amat berbeda, mahasiswa sebagai “Sumber Daya Manusia” yang terdidik dan professional 
ternyata masih lemah dalam mengembangkan ilmu berwirausahanya bahkan tidak berani 
untuk memulai sejak dini, berbagai alasan yang dikemukakan, ada yang terkendala modal, 
menunggu mapan, tidak punya tempat dan masih banyak lagi, dengan fenomena ini maka 
peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi niat 
kewirausahaan.  Penelitian ini merupakan penelitian jenis eks-planatif karena bertujuan untuk 
meneliti karakteristik variabel dan hubungan antar variabel yang telah ada.Penelitian ini juga 
bertujuan untuk menjelaskan penyebab dan dampak hubungan. Proses penentuan sample 
menggunakan purposive sampling (judgement sampling) merupakan salah satu metode non-
probability sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan melakukan pemilihan secara 
sengaja oleh pengkaji atau peneliti. Sampling ini dilakukan dengan pertimbangan biaya  dan 
waktu. Sampel yang diambil sifatnya terbatas dan hanya untuk mahasiswa tertentu yaitu 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Dalam penelitian ini, data primer 
diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner 
penelitian terstruktur, yang terbagi dalam 3 bagian: faktor sikap, faktor kontekstual dan niat 
kewirausahaan. Pengukuran menggunakan indeks TPB (theory planned behavior) 
berdasarkan indikator: occupational status choice index yang bertujuan mengukur sikap 
seseorang untuk berwirausaha. Instrumen ini berisi pernyataan mengenai autonomy/ 
authority, economic challenge, self realization, security dan workload, avoid responsibility, 
social career dan perceived confidence, academic support, social support dan environmental 
support. Luaran dari penelitian ini berupa hasil kajian mengenai minat berwirausaha 
mahasiswa, hasil kajian ini dimuat di Jurnal indeks Nasional yaitu di Journal of Humanities 
and Sosial Studies (JHSS). 
 

Kata kunci :  kewirausahaan, minat, mahasiswa 
 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 
tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 
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LATAR BELAKANG 

Di dunia, negara-negara bisa terbagi menjadi negara maju, atau negara berkembang. Negara 
maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui 
teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Contoh-contoh negara yang bisa dikatakan 
sebagai negara maju antara lain, Amerika Serikat, Hong Kong, Belanda, Portugal, Spanyol 
dan masih banyak lagi. Sedangkan Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-
rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indek perkembangan 
manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Contoh Negara berkembang: 
Meksiko, India dan Indonesia.  Kewirausahaan memiliki peranan penting untuk menjadikan 
masyarakat lebih kreatif dan mandiri. Dengan adanya kewirausahaan masyarakat dapat 
mempunyai kemampuan untuk  menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah 
atau inovasi-inovasi yang baru sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam 
menyampaikan ide-ide dan kreasinya, mereka bisa menciptakan barang yang dirasa perlu dan 
penting untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri sehingga tidak perlu menimpor dari luar 
negeri. Wirausaha merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju mundurnya  
perekonomian, karena bidang wirausaha mempunyai kebebasan untuk berkarya dan  mandiri.  
Jika seseorang mempunyai kemauan  dan  keinginan  serta  siap untuk  berwirausaha,  berarti  
seseorang itu mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan tidak perlu  
mengandalkan orang lain maupun perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Solusi 
yang bisa ditempuh untuk dapat keluar dari kompleksitas persoalan diatas menuntut, jiwa, 
pikiran, tindakan kreatif dan inovatif diantaranya melalui penciptaan wirausaha muda   
(young entrepreneur) dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Oleh karena itu, sedini 
mungkin para mahasiswa dibekali ketrampilan hidup (life skill) untuk menjadi bekal 
fundamental dalam menghadapi persaingan global. Mengacu pada problema diatas, 
sebenarnya prodi pendidikan Ekonomi telah membekali mahasiswanya dengan ilmu 
entrepreneur dan kewirausahaan bahkan untuk memperkokoh pengetahuannya mahasiswa 
juga di wajibkan untuk melakukan kunjungan lapangan dan studi banding agar mereka lebih 
siap dalam mengembangkan dan mengaplikasikan jiwa entrepreneurnya dan tidak tergantung 
pada pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan maupun pemerintah. Namun, realita yang 
ditemukan dilapangan ternyata amat berbeda, mahasiswa sebagai “Sumber Daya Manusia” 
yang terdidik dan professional ternyata masih lemah dalam mengembangkan ilmu 
berwirausahanya bahkan tidak berani untuk memulai sejak dini, berbagai alasan yang 
dikemukakan, ada yang terkendala modal, menunggu mapan, tidak punya tempat dan masih 
banyak lagi, dengan fenomena ini maka peneliti menjadi tertarik untuk meneliti tentang 
faktor – faktor yang mempengaruhi niat kewirausahaan 
 

 

 

 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 
yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 
tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam 
bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan 
dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil 
penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber 
pustaka 10 tahun terakhir. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Minat Berwirausaha  

Zulianto (2014) menyebutkan bahwa minat berwirausaha dalam banyak penelitian dikenal   
dengan beberapa istilah yaitu motivasi berwirausaha, niat berwirausaha dan intensi  
kewirausahaan. Urban dkk (Zulianto dkk, 2014) menyebutkan bahwa istilah intensi  
berwirausaha merupakan istilah yang memiliki kedekatan dengan istilah lain yang sering 
digunakan dengan arti yang sama, misalnya kesadaran kewirausahaan, potensi 
kewirausahaan, calon pengusaha, kecenderungan kewirausahaan dan orientasi 
kewirausahaan. Pada penelitian ini mengkaji minat berwirausaha berdasarkan perspektif 
theory of plan behavior dari Ajzen (2015). Perhatian dalam theory of plan behavior adalah 
pada niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku (Zulianto dkk, 2014). Ajzen (2015)  
menyebutkan  bahwa minat sebagai intensi yang merupakan suatu disposisi tingkah laku, 
hingga terdapat waktu dan kesempatan yang tepat akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. 
Minat merupakan suatu kecenderungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk 
mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu Siswadi, (2013). Selain 
itu, minat juga dilihat sebagai bentuk perhatian yang kuat, intensif dan menguasai individu 
secara mendalam untuk tekun melakukan suatu aktivitas Siswadi, (2013). 

Berdasarkan theory of planned behaviour menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku,  norma 
subjektif, dan persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama membentuk niat perilaku  
individu (Ni Luh, 2015). Teori perilaku yang direncanakan merupakan sebuah teori tentang 
hubungan antara keyakinan dan perilaku. Keputusan berwirausaha merupakan perilaku  
dengan keterlibatan tinggi (high  involvement) karena dalam mengambil keputusan akan   
melibatkan faktor internal seperti kepribadian, persepsi, motivasi, pembelajaran (sikap),  
faktor eksternal seperti keluarga, teman, tetangga, dan lain sebagainya (norma subyektif) 
Iskandar, (2012). Theory of planned behaviour menambahkan konsep persepsi pengendalian 
perilaku, yang berasal dari teori self-efficacy. Efikasi diri merupakan suatu  kepercayaan 
(persepsi) individu mengenai kemampuan untuk membuat sesuatu perilaku  berwirausaha 
Iskandar, (2012). Self efficacy adalah prasyarat yang paling penting untuk perubahan 
perilaku. Teori self efficacy memberikan kontribusi untuk menjelaskan berbagai hubungan 
antara keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Seseorang percaya akan  kemampuan dirinya 
untuk menghadapi rintangan dan risiko apabila berwirausaha. Theory of  planned behaviour 
menyatakan bahwa persepsi pengendalian perilaku, bersama-sama  membentuk niat perilaku 
individu individu Ni Luh (2015). Saat seseorang memiliki presepsi  bahwa berwirausaha 
dapat memperoleh penghasilan yang tinggi dan tidak terbatas sesuai  harapannya guna 
memenuhi segala keinginanya. Keinginan untuk memperoleh pendapatan  tak terbatas itulah 
yang dapat menimbulkan minat berwirausaha Ni Luh (2015). 

Pengukuran sikap individual menggunakan indeks TPB (theory planned behavior) 
berdasarkan indikator: autonomy/ authority, economic challenge, self realization, security 
dan workload, avoid responsibility, social career dan perceived confidence, academic 
support, social support dan environmental support.  

State of The Art dan Road Map Penelitian 

Penelitian terdahulu mengenai minat berwirausaha mahasiswa menunjukkan bahwa minat 
mahasiswa untuk berwirausaha tergolong pada kategori tinggi yaitu (1) sebanyak 96%, 
sisanya tergolong minat sedang untuk berwirausaha. (2) Faktor yang memengaruhi minat 
mahasiswa untuk berwirausaha antara lain (a) efikasi diri, (b) kebebasan bekerja, (c) visioner, 
(d) keahlian, (e) ketersediaan modal dan lingkungan sosial, (f) kontekstual, dan (g) persepsi 
terhadap figur wirausahawan.  
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Roadmap penelitian yang dilakukan penulis dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

 

METODE 

1. Tahap Perencanaan Tahapan,  
Tahapan yang akan disiapkan dalam perencanaan ini adalah :   

a. Menelusuri kepustakaan untuk mempersiapkan rancangan instrumen analisis 
minat berwirausaha mahasiswa.   

b. Merancang instrumen penelitian. 
c. Menetapkan populasi dan  target sasaran untuk penyebaran instrumen.  
d. Mempersiapkan rancangan Focus Group Discussion (FGD).  

 
2. Tahapan Pelaksanaan.  

Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan strategi survei ke lapangan yaitu :  
a. Penyebaran instrumen penelitian kepada target sasaran dari sampel yang sudah 

ditentukan.  
b. Pengambilan data hasil penelitian dari mahasiswa yang sudah ditetapkan.  
c. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) melibatkan dosen dan mahasiswa 

yang ada di Universitas Pakuan dengan metode yang digunakan adalah diskusi, 
tanya jawab tentang minat berwirausaha mahasiswa   
 

3. Tahapan Pengolahan Data  
Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif, uji 
normalitas, uji homogenitas, uji linieritas, regresi sederhana dan ganda. Hasil deskripsi 
data dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat 
kewirausahaan mahasiswa. Data hasil Focus Group Discussion (FGD) diolah dan 
direduksi untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 
mahasiswa.  

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 
Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 
dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir 
dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang 
jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. 
Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan 
penelitian yang diusulkan. 
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4. Tahapan Hasil Penelitian    
Kesimpulan dari tahapan hasil penelitian ini akan memberikan masukan mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Berdasarkan tahapan-
tahapan tersebut di atas maka dapat dibuat bagan alur penelitian sebagai berikut: 
 

 
 
 

JADWAL 
 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Studi Pustaka  x x                      
2 Pembuatan instrumen penelitian    x                     
3 Pelaksanaan penelitian x x x x x x       

4 
Pengolahan dan analisis data hasil 
Penelitian       x x     

5 Laporan Kemajuan 70 %        x     
6 Seminar Nasional/Internasional        x x    
7 Laporan Akhir 100%          x   
8 Pendaftaran HKI                x   

              
 
 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 
penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 
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HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Keterangan : 
X1 = Autonomy & Authority 
X2 = Economic Opportunity & Challenge 
X3 = Security & Workload 
X4 = Avoid Responsibility 
X5 = Self Realization & Partisipation 
X6 = Social Environment & Career 
X7 = Perceived Convidence 
X8 = Academic Support 
X9 = Social Support  
X10 = Environmental Support 
 
Tabel. Hasil Uji Signifikansi berdasarkan Kuisioner 

No Indikator P-
Value 

Keterangan 

1 X1 8,96 Signifikan 

2 X2 7,76 Signifikan 

3 X3 9,62 Signifikan 

 HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan 
penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi 
data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau 
capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, 
grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang 
relevan dan terkini. 
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4 X4 9,40 Signifikan 

5 X5 7,76 Signifikan 

6 X6 8,87 Signifikan 

7 X7 9,56 Signifikan 

8 X8 8,05 Signifikan 

9 X9 6,96 Signifikan 

10 X10 7,61 Signifikan 

 

Tabel diatas menunjukkan hasil uji normalitas univariat dari data kuesioner. Dalam penelitian 
ini adalah linier dimana nilai F memiliki signifikansi ≥1,96, untuk uji normalitas dilakukan 
dengan menggunakan Lisrel 8.7 yang menunjukkan normalitas pada semua indikator secara 
univariat karena menunjukkan nilai p-value>1,96 pada tingkat α= 0,05. 

Goodness of Fit Statistics 
 
Degrees of Freedom = 35  
Minimum Fit Function Chi-Square = 88.57 (P = 0.00)  
Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 86.66 (P = 0.00)  
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 51.66  
90 Percent Confidence Interval for NCP = (28.06 ; 82.95)  
 
Minimum Fit Function Value = 0.63  
Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.37  
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.20 ; 0.59)  
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.10  
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.075 ; 0.13)  
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.0013  
 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 0.90  
90 Percent Confidence Interval for ECVI = (0.73 ; 1.12)  
ECVI for Saturated Model = 0.78  
ECVI for Independence Model = 8.97  
 
Chi-Square for Independence Model with 45 Degrees of Freedom = 1245.20  
Independence AIC = 1265.20  
Model AIC = 126.66  
Saturated AIC = 110.00  
Independence CAIC = 1304.76  
Model CAIC = 205.78  
Saturated CAIC = 327.57  
 
Normed Fit Index (NFI) = 0.93  
Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.94  
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.72  
Comparative Fit Index (CFI) = 0.96  
Incremental Fit Index (IFI) = 0.96  
Relative Fit Index (RFI) = 0.91  
 
Critical N (CN) = 92.29  
 
 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.033  
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Standardized RMR = 0.063  
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.89  
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.83  
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.57 

 
 

Tabel 1  Pedoman cut-off untuk interpretasi hasil pengujian model pengukuran dan model 
structural 

 
Jenis Pengujian Kriteria 

Nilai 
Cut-off 

Keterangan 

Analisis Model Pengukuran 
1. Uji Validitas Standardized Factor 

Loading (SFL) 
t-value 

≥ 0.50 
≥ 1.96 

Valid 
Valid/signifikan 

2. Uji Kecocokan 
Keseluruhan 
Model (Good- 
Ness of Fit) 

p-value of χ2 
RMSEA 
NFI 
NNFI 
RFI 
CFI 
IFI 
Standardized RMR 
GFI 
AGFI 

≤ 0.05 
≤ 0.08 
≥ 0.90 
≥ 0.90 
≥ 0.90 
≥ 0.90 
≥ 0.90 
≤ 0.05 
≥ 0.90 
≥ 0.90 

Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 
Baik (good fit) 

3. Uji Reliabilitas Construct Reliability (CR) 
Variance Extracted (VE) 

≥ 0.70 
≥ 0.50 

Reliabilitas baik 
Reliabilitas baik 

 Analisis Model Struktural 
1. Uji Kecocokan 

Keseluruhan 
Model (Good- 
Ness of Fit) 

Sama dengan di atas   

2. Analisis 
Gubungan 
Kausal 

t-value dan Koefisien 
Persamaan Struktural 
 
 
 
Koefisien Determinasi (R2) 

≥ 1.96 (nilai absolut) = Signifikan 
Angka R2 menunjukkan bahwa 
variabel laten eksogen 
Menjelaskan sekian % varians 
Terhadap variabel  laten Endogen 
R2< 0.2 = lemah 
R2 antara 0.2 dan 0.5 =  
sedang; R2> 0.5 = kuat 
(Sridharan et al., 2012) 

Sumber:  Wijanto (2008) 
 
  
Tabel 2 Analisis kesesuaian (goodness of fit test) model keseluruhan  

GOF Cut off Value 
Nilai Hasil 
Penelitian 

Keterangan 

Chi-square 
(χ2) 

Sebaiknya kecil dari Df 28,06 Cukup baik: fit 

Df  35 Cukup baik: fit 
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Chi-square 
( χ2 )/df 

≤ 3 
(2:1 (Tabachnik and Fidell, 2007) 

dan 
3:1 (Kline, 2005)) 

 
0,801 

Baik: good fit 

Probability 
(P-value)   0,05 0.0013 Baik: good fit 

RMR 

Model yang baik memiliki RMR 
kecil (Tabachnik and Fidell, 
2007), ≤ 0,05 atau 0,08 (Hair 

2007) 

0.033 Baik:goodfit 

RMSEA  0,08 0.010 Baik:goodfit 

GFI  0,90 0.89 Baik: good fit 

AGFI  0,90 0.83 Baik: good fit 

CFI ≥ 0,90 0.96 Baik: good fit 

NFI ≥ 0,90 0.93 Baik: good fit 

NNFI ≥ 0,90 0.94 Baik: good fit 

RFI ≥ 0,90 0.91 Baik: good fit 

IFI ≥ 0,90 0.96 Baik: good fit 
 
Guna mengetahui apakah suatu model pengukuran yang diusulkan fit atau tidak dengan data, 
maka dilakukan pengujian kesesuaian model pengukuran. Suatu model pengukuran dapat 
disebut fit dengan data apabila model dapat mengestimasi matriks kovariansi data. Ukuran fit 
ditunjukkan dengan ukuran Khi-kuadrat ( χ2 )/df≤ 3. Data yang telah diolah dihasilkan bahwa 
nilai Khi-kuadrat ( χ2 )/df =0,801. Hal ini diartikan bahwa model pengukuran fit (sangat baik). 
Faktor lain yang menentukan yaitu ukuran godness of fit test (GOF) seperti nilai CFI lebih 
besar dari 0,90, yaitu 0,96 P-hitung statistik Khi-kuadrat yang dihasilkan model lebih 
kecil atau sama dengan 0,05 dimana model tersebut dalam kategori baik karena nilai P-
hitungnya bernilai 0.0013 maupun nilai RMSEA lebih kecil dari 0.08 yaitu 0,010 
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Keterangan : 
X1 = Autonomy & Authority 
X2 = Economic Opportunity & Challenge 
X3 = Security & Workload 
X4 = Avoid Responsibility 
X5 = Self Realization & Partisipation 
X6 = Social Environment & Career 
X7 = Perceived Convidence 
X8 = Academic Support 
X9 = Social Support 
X10 = Environmental Support 
 

Kesimpulan : 

1. Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji signifikansi di dapatkan hasil bahwa semua 
instrumen memenuhi syarat normalitas dan signifikan  

2. Berdasarkan hasil uji menggunakan Lisrel 8.7 di dapatkan hasil bahwa faktor yang 
dominan mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa adalah pada pada dimensi X8 
atau Academic Support dengan nilai Standar Loading Factor (SLF) sebesar 0,50 paling 
tinggi dibandingkan dimensi lainnya. 

 

   STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran 
wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa 
publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah 
dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan 
ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran 
yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran 
tambahan melalui Simlitabmas. 
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Tahun 
Luaran 

Jenis Luaran 
 

Status target capaian ( 
accepted, published, 
terdaftar 
atau granted, atau 
status 
lainnya) 
 

Keterangan (url dan nama 
jurnal, penerbit, url paten, 
keterangan sejenis lainnya) 

1 
 

Artikel di Jurnal 
Internasional 
terakreditasi (Scopus 
Q4) 
 

Submitted 
 

Hamdard Islamicus Journal 
http://hamdardislamicus.com.pk/ 

 

 

   PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind 
maupun in-cash (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT 
serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra 
dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama 
dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 

 

   KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang 
dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk 
penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang 
direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kendala yang di hadapi adalah saat penyebaran kuisioner, kondisi pandemi Covid 19 tidak 
membolehkan untuk bisa berkumpul dan berinteraksi tatap muka dalam jumlah banyak, 
sedangkan populasi dalam penelitian ini cukup banyak, upaya yang dilakukan adalah 
penyebaran kuisioner melalui daring. 

Kendala lainnya yang dihadapi adalah untuk luaran berupa publikasi, saat ini sedang proses 
review dari reviewer yang cukup lama sehingga belum dapat menerima LoA 
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 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA: Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di 
tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi 
luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta roadmap 
penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari 
setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan 
strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika 
diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta 
pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun 
terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum 
tercapai. 

 

Rencana tahapan selanjutnya adalah memperbaiki artikel jurnal yang telah diterima oleh 
penerbit Jurnal Scopus Q4 yaitu Hamdard Islamicus Journal sehingga artikel dapat terbit di 
Jurnal tersebut. 

 

 DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai 
dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang 
dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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