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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Konsep Intensi Kewirausahaan 

Perilaku seseorang dapat diprediksi melalui pengukuran 

sikapnya terhadap objek tertentu. Pendekatan ini dijembatani dengan 

melihat intensi untuk menampilkan perilaku tertentu dalam diri 

seseorang. Menurut Ajzen (2015: 99) menjelaskan bahwa 

“pembentukan intensi dalam diri seseorang terikat dalam suatu 

perilaku tertentu. Dengan kata lain, intensi terbentuk dalam rangka 

memenuhi faktor-faktor kebutuhan yang memiliki dampak pada 

perilaku.” 

Dengan demikian, konsep intensi kewirausahaan terkait dengan 

seberapa besar seseorang memiliki ketertarikan dalam berwirausaha 

hingga dalam prosesnya ia akan mewujudkannya dengan mencari 

informasi sebaik mungkin dan memunculkannya dalam bentuk 

perilaku. 

2.1.1.1 Pengertian Intensi Kewirausahaan 

Menurut Ajzen dalam Yustina (2016: 93) menyatakan bahwa 

“niat untuk melakukan perilaku (intention) adalah kecenderungan 

seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

pekerjaan. Niat ini ditentukan oleh sejauh mana individu memiliki 

sikap positif pada perilaku tertentu, dan sejauhmana kalau dia memilih 

untuk melakukan perilaku tertentu itu dia mendapat dukungan dari 

orang-orang lain yang berpengaruh dalam kehidupannya.” 

Menurut Bandura dalam Firmansyah dan Roosmawarni (2019: 

94) mengemukakan bahwa,”intensi merupakan suatu kebulatan tekad 

untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan 

tertentu di masa depan”.Intensi dikatakan kuat dan berpotensi untuk 

diwujudkan dalam perilaku, jika dinilai bahwa perilaku itu baik untuk 

dilakukan dan individu merasa mampu untuk mewujudkan perilaku 
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tersebut. Intensi dapat menunjukkan seberapa besar kemauan 

seseorang untuk berusaha melakukan suatu tingkah laku tertentu. 

Menurut Wijaya dalam yustina (2016: 93) menyatakan bahwa 

“Intensi kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses pencarian 

informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan 

suatu usaha.” 

Sementara menurut Nursito et al. dalam Wijayanti (2016: 1688) 

mendefinisikan intensi kewirausahaan sebagai “kesungguhan niat 

seorang individu untuk melakukan atau memunculkan suatu perilaku 

tertentu dan proses pencarian informasi yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pembentukan suatu usaha, yaitu berwirausaha”. 

Intensi atau niat kewirausahaan akhir-akhir ini mulai mendapat 

perhatian untuk diteliti karena diyakini bahwa suatu niat terbukti 

sangat berkaitan dengan perilaku dan tindakan wirausaha adalah 

Theory of Planned Behavior menurut Ramdhani (2011: 56) 

mengemukakan bahwa, “Faktor utama menentukan niat seseorang dan 

melakukan suatu perilaku termasuk niat berwirausaha yang ditentukan 

oleh tiga faktor, yaitu attitudes (sikap) merupakan seseorang merasa 

baik atau kurang baik, subjective norm (norma subjektif) merupakan 

pengaruh lingkungan sosial terhadap seseorang melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku, dan perceived behavioral control (persepsi 

kontrol perilaku) merupakan perasaan seseorang merasa mudah atau 

sulit untuk melakukan suatu perilaku.” 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka intensi 

kewirausahaan adalah niat atau kecenderungan seseorang dengan 

disertai proses pencarian informasi untuk membentuk perilaku dalam 

memulai kegiatan kewirausahaan. 
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2.1.1.2 Proses Pembentukan Intensi Kewirausahaan 

Dalam Theory of Planned Behavior, suatu niat muncul 

dikarenakan melalui tiga hal sebagai berikut : 1) Sikap terhadap 

perilaku, yaitu suatu sikap suka atau tidak suka seseorang terhadap 

sesuatu, 2) Norma subyektif, yaitu suatu norma yang timbul 

dikarenakan mendapat suatu pengaruh dari norma yang ada disekitar 

lingkungan individu tersebut, dan 3) Persepsi kontrol atas perilaku, 

yaitu ketika suatu individu merasa yakin bahwa apa saja yang 

dilakukan saat ini merupakan sesuatu persepsi yang dikontrol dan 

dikendalikan oleh individu itu sendiri. 

Theory of Planned behavior dari Icek Ajzen (2015: 118) 

menjelaskan bahwa”determinan utama dari intensi dan perilaku dapat 

dijelaskan dengan beliefbehavioral, belief normative, dan belief 

control. Variabel-variabel lain yang mungkin berhubungan atau 

mempengaruhi belief individu antara lain usia, gender, etnis, status 

social, ekonomi, pendidikan, kebangsaan, agama, kepribadian, mood, 

emosi, sikap, dan nilai yang bersifat umum, intelegensi, pengalaman 

masa lalu, dan dukungan sosial”.  

Determinan-determinan ini menjadi background factors yang 

mampu dijelaskan dengan logika. Theory of planned Behavior yang di 

kembangkan oleh fishbein & Ajzen dalam Firmansyah dan 

Roosmawarni (2019: 95) banyak digunakan untuk menjelaskan 

bagaimana terbentuknya intensi kewirausahaan menggambarkan 

background factors dalam Theory of Planned Behavior sebagai 

berikut. 
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Gambar 2.1 

Background faktor dalam Theory of Planned Behavior 

Sumber : Ajzen dalam Firmansyah dan Roosmawarni 

(2019: 95) 

Gambar 3 diatas menunjukkan bahwa faktor personal, sosial dan 

informasi menjadi pembentuk kepercayaan terhadap perilaku, 

kepercayaan terhadap norma, dan kepercayaan terhadap kontrol diri 

pribadi. Ketiga faktor kepercayaan ini berhubungan dengan variabel 

sikap, norma, dan kontrol perilaku yang kemudian mengarahkan 

seseorang dalam menbentuk intensi. 

Seseorang akan menjadi wirausahawan jika memiliki intensi 

(niat) dan didukung dengan keterampilan dan perilaku. Faktor 

keterampilan misalnya melalui mata pelajaran yang diperoleh di 

sekolah atau kursus, dan lingkungan misalnya ketersediaan 

kesempatan untuk melakukan kegiatan berwirausaha. Kemunculan 
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niat berwirausaha sendiri ditentukan oleh tiga hal, yaitu sikap individu 

terhadap kegiatan kewirausahaan (apakah individu menilai kegiatan 

berwirausaha sebagai kegiatan yang baik atau menguntungkan), 

norma yang ada di sekitar individu tentang kegiatan berwirausaha ( 

apakah ada orang-orang di sekitar individu yang menjadi 

wirausahawan, atau apakah orang yang ada disekitar individu 

mendukung kegiatan (berwirausaha), dan keyakinan individu tentang 

kemampuan dirinya menjadi seorang wirausaha. 

Selain ketiga faktor yang mempengaruhi secara langsung 

tersebut, theory of planned Behavior juga menyebutkan bahwa ada 

faktor lain yang secara tidak langsung mempengaruhi niat 

berwirausaha, yaitu latar belakang seseorang yang mencakup latar 

belakang individu (seperti kepribadian, mood, emosi, nilai-nilai yang 

dimiliki, stereotype, sikap secara umum, kesediaan mengambil resiko, 

dan pengalaman), social (termasuk pendidikan, usia, jenis 

kelamin,penghasilan, agama, ras, etnis, budaya), dan akses terhadap 

informasi (akses terhadap pengetahuan, media, maupun ada atau 

tidaknya intervensi diluar). 

2.1.1.3 Indikator Intensi Kewirausahaan 

Indikator adalah variabel kendali yang bisa dipakai untuk 

mengukur suatu peristiwa atau perubahan dalam suatu penelitian. 

Menurut Ramayah dan Harun dalam Andika dan Madjid (2012:92) 

bahwa intensi berwirausaha merupakan tendensi keinginan individu 

untuk melakukan tindakan wirausaha dan diukur dengan skala 

entrepreneur intention dengan indikator:  

1. Memilih jalur usaha dari pada bekerja pada orang lain 

2. Memilih karir sebagai wirausahawan,  

3. Membuat perencanaan untuk memulai usaha,  

4. Meningkatkan status sosial sebagai wirausaha,  

5. Mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan berwirausaha. 
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Theory of Planned Behavior merupakan teori dengan model 

yang cocok dalam studi intensi kewirausahaan. Theory of Planned 

Behavior menyatakan bahwa intensi diukur berdasarkan tiga 

determinan sebagai berikut. 

1) Sikap berperilaku (attitude toward behavior) merupakan dasar bagi 

pembentukkan intensi. Di dalam sikap yang berpengaruh terhadap 

perilaku terdapat dua aspek pokok yaitu: keyakinan untuk 

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan 

menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Kemudian adanya 

evaluasi individu terhadap perilaku yang telah ditampilkan. Semakin 

positif keyakinan individu akan akibat dari suatu objek sikap, maka 

akan semakin positif pula sikap individu tersebut. 

2) Norma subjektif (subjective Norm) yaitu keyakinan individu akan 

norma, orang sekitar, dan motivasi untuk mengikuti norma tersebut. Di 

dalam norma subjektif terdapat dua aspek pokok, yaitu: keyakinan 

akan harapan dan norma referen, keyakinan akan harapan merupakan 

pandangan pihak lain yang dianggap penting oleh individu yang 

menyarankan individu untuk menampilkan atau tidak menampilkan 

perilaku tertentu serta motivasi untuk mematuhi harapan. Norma 

referen merupakan kesediaan individu untuk melaksanakan atau tidak 

melaksanakan pendapat atau pikiran pihak lain yang dianggap penting 

bahwa individu harus atau tidak harus menampilkan perilaku tertentu. 

3) Kontrol perilaku (perceived behavior control) merupakan dasar bagi 

pembentukan kontrol perilaku dipersepsikan. Kontrol perilaku yang 

dipersepsikan merupakan persepsi terhadap kekuatan faktor-faktor 

yang mempermudah atau mempersulit suatu perilaku untuk dilakukan. 
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2.1.1.4 Faktor –faktor yang Mempengaruhi Intensi Kewirausahaan 

Menurut Indarti & Rostiani dalam Sumarsono (2013:68) 

menyatakan bahwa Secara garis besar penelitian mengenai faktor-

faktor penentu intensi kewirausahaan dengan menggabungkan tiga 

pendekatan yaitu  

a. Faktor kepribadian,  

Faktor kepribadian merupakan faktor personalitas seseorang terkait 

dengan kepribadian yang dimiliki. Faktor kepribadian terdiri dari 

keinginan untuk berprestasi (need for achievement) dan efikasi diri 

(self efficacy). 

b. Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

pergaulan serta lingkungan yang sifatnya kontekstual. Lingkungan 

kontekstual yang dimaksud adalah konteks dimana individu 

memiliki akses terhadap modal, informasi serta jaringan sosial. 

Kesiapan akses tersebut merupakan kesiapan intrumen (Indarti 

2008) sebagai prediktor terhadap lingkungan 

c. Faktor demografi  

Faktor demografi dilihat dari aspek umur, gender serta latar 

belakang pendidikan.. 

Sementara Hisrich (2010: .58) mengungkapkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi intensi kewirausahaan seseorang adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

Pendidikan sangat penting untuk membantu seseorang yang 

dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang 

akan datang ketika menjadi seorang pengusaha. Pendidikan 

dapat memfasilitasi didapatnya pengetahuan yang baru, 

menyediakan kesempatan yang lebih luas dengan cara 

memperluas jaringan atau koneksi relasi dan membantu 

seseorang untuk beradaptasi dengan situasi baru. 
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b. Usia 

Pada umumnya pengusaha memulai bisnis antara usia 22 

sampai 45 tahun. Namun untuk menjadi pengusaha tidak selalu 

diantara  usia tersebut. Sebuah usaha dapat dimulai sebelum 

maupun setelah usia 22 sampai 45 tahun selama mereka 

mampu dalam hal finansial, mempunyai pengalaman dan 

semangat yang kuat untuk membuat dan mengolah usaha baru. 

Pada usia tertentu ( 25,30,35,40,dan 45) biasanya seorang 

individu mengalami penurunan semangat untuk menjadi 

pengusaha bagi pria secara umum mereka memulai usahanya 

sebelum usia 30, sedangkan untuk wanita diatas usia 30 tahun. 

c. Pengalaman kerja Individu 

Pengalaman kerja individu dapat memberikan kontribusi 

berupa keahlian menjalankan bisnis secara independen dengan 

informasi yang cukup sehingga pengusaha dapat memahami 

arti sebenarnya dari kesempatan baru, proses pembuatan bisnis 

dan mencapai kinerja yang memuaskan pengalaman 

sebelumnya merupakan indikator prediktor yang baik untuk 

memulai sebuah usaha atau bisnis. 

d. Model panutan dan dukungan 

Model panutan adalah seorang individu yang dapat 

mempengaruhi karir seseorang dalam pemilihan dan gaya 

kewirausahaan seseorang. Model panutan dapat berasal dari 

orang tua, saudara kandung, relasi, dan wirrausaha lain. Model 

panutan dapat menyediakan dukungan tersendiri bagi seoranng 

individu dalam memulai dan menjalankan usahanya kelak. 
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2.1.2 Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior (TPB), Menurut Ajzen (2015: 

130) perilaku aktual seseorang dalam melakukan suatu tindakan 

tertentu secara langsung dipengaruhi oleh niat perilakunya, yang 

secara bersama-sama ditentukan pula oleh sikap (attitude), Norma 

subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku ( behavioral control) 

terhadap perilaku tersebut. Niat perilaku merupakan ukuran dari 

kemauan seseorang untuk mengerahkan usaha pada saat melakukan 

perilaku tertentu. Azjen melakukan revisi dengan menambahkan satu 

faktor yang dapat mempengaruhi intensi dan perilaku. Selain dari 

sikap (attitude towards behavior) dan norma subjektif (subjective 

norms), ditambahkan satu variabel yaitu kontrol perilaku ( perceived 

Behavioral control). Dengan adanya pengembangan berupa 

penambahan variabel, maka teori yang telah diperbaharui ini dikenal 

dengan Theory of Planned Behavior (TPB). 

Faktor utama dalam Theory of Planned Behavior yang 

mempengaruhi perilaku menurut Ramdhani (2011: 56) adalah sebagai 

berikut: 

1) Sikap pada perilaku (attitude towards behavior) 

Sikap pada perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai 

konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan-

keyakinan perilaku (behavioral belief). Keyakinan ini berkaitan 

dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, 

pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya, dilakukan 

dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai 

manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu 

melakukan atau tidak melakukannya. Keyakinan ini dapat memperkuat 

sikap terhap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan 

individu, diperoleh data bahwa perilaku itu dapat memberikan 

keuntungan baginya. 

2) Norma subjektif (Subjective Norm) 
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Norma subjecktif adalah persepsi individu terhadap harapan dari 

orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant 

others) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. 

Persepsi ini sifatnya subjectif sehingga dimensi ini disebut norma 

subjektif. Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga 

dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap 

perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku 

yang akan dilakukan (behavioral belief) maka norma subjektif adalah 

fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-

orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu 

(normative belief). 

3) Kontrol perilaku (perceived Behavioral Control) 

kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau 

sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Kemudahan atau 

kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku. Semakin 

individu merasakan banyak faktor pendukung dan sedikit faktor 

penghambat untuk dapat melakukan sebuah perilaku, maka lebih besar 

kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut dan begitu pula 

sebaliknya. 

Adapun gambaran dari theory of Planned Behavior yang dapat 

dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 
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Dari gambar 5 tersebut dapat diketahui bahwa Theory of 

planned Behavior dapat menjelaskan tiga variabel utama yang secara 

langsung dapat mempengaruhi intensi seseorang sebelum 

terbentuknya perilaku. Variabel tersebut terdiri dari sikap (attitude 

Toward Behavior), norma Subjektif (Subjective Norms) dan kontrol 

perilaku (Perceived behavioral Control). 

Theory of planned Behaviormenjelaskan bahwa secara 

logika, dengan mempertimbangkan bahwa seseorang rasional dalam 

mengambil suatu keputusan, maka suatu perilaku akan dilakukan 

setelah memandang positif perilaku tersebut. Begitupun pada siswa 

akan mempertimbangkan sikap untuk memunculkan niat untuk 

melakukan suatu perilaku. Selanjutnya norma subjektif merupakan 

pandangan orang lain mengenai baik buruk atau positif negatif suatu 

perilaku dilakukan, secara logika seseorang akan mempertimbangkan 

pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukannya, 

begitupun siswa akan mempertimbangkan pandangan, saran atau 

dukungan yang diberikan orang tua, teman, ataupun gurunya dalam 

memunculkan niatnya dalam berperilaku. Dan persepsi kontrol 

perilaku menjadi faktor berikutnya yang mempengaruhi intensi, 

persepsi kontrol perilaku merupakan tingkat kepercayaan diri 

seseorang dalam memandang mudah atau sulit untuk melakukan suatu 

perilaku tertentu. Siswa akan mempertimbangkan kepercayaan dirinya 

dalam memunculkan niat untuk berperilaku. 

2.1.3 Konsep Norma Subjektif 

Kehidupan seorang individu berada dalam lingkungan sosial 

yang meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat serta 

media masa. Lingkungan sosial tempat individu hidup dan 

berkembang mampu mempengaruhi intensi dan perilaku individu 

tersebut. Hal ini terkait dengan norma-norma subjektif yang secara 

tidak langsung memberikan batasan bagi individu untuk melakukan 

dan tidak melakukan, suka atau tidak menyukai perilaku tertentu. 
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Ketika pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang-orang 

terdekat dapat memberikan pengaruh tertentu terhadap individu, maka 

keberlakuan norma subjektif menjadi relevan. 

2.1.3.1 Pengertian Norma Subjektif 

Menurut Baron dan Byrne dalam Andika & Madjid (2012: 

92) mengemukakan bahwa “norma subyektif adalah persepsi individu 

tentang apakah orang lain akan mendukung atau tidak terwujudnya 

tindakan tersebut.” 

Malebana et al. dalam Wedayanti dan Giantari (2016:539) 

menyatakan “Norma subyektif adalah keyakinan individu untuk 

mematuhi arah atau saran dari orang sekitarnya untuk mengikuti 

kegiatan kewirausahaan. Norma subyektif juga merupakan pandangan 

orang lain yang dianggap penting oleh individu yang menyarankan 

individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.” 

Norma subjektif juga dikatakan sebagai persepsi individu 

terhadap tekanan social untuk melakukan atau untuk tidak melakukan 

perilaku yang bersangkutan. Kemudian Hogg dan Vaughan dalam 

Andika  & Madjid ( 2012: 92) memberikan penjelasan bahwa “norma 

subyektif adalah produk dari persepsi individu tentang beliefs yang 

dimiliki orang lain.” 

Orang lain yang dipercaya dapat memberikan panduan 

tentang hal yang tepat untuk melakukan sesuatu. Menurut Ajzen 

(2015: 128) mengatakan bahwa norma subjektif merupakan keyakinan 

seseorang mengenai individu atau kelompok tertentu menyetujui atau 

tidak menyetujui untuk melakukan suatu perilaku dengan melibatkan 

atau tidak melibatkan rujukan sosial yang didapatkan. 

Menurut Ramdhani (2011: 57) mengemukakan bahwa“norma 

subjektif adalah persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang 

yang berpengaruh dalam kehidupannya (significant others) mengenai 

dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu.” Persepsi ini 

sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma subjektif. 
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Sebagaimana sikap terhadap perilaku, norma subjektif juga 

dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya adalah apabila sikap terhadap 

perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku 

yang akan dilakukan (behavioral belief) maka norma subjektif adalah 

fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-

orang lain terhadap objek sikap yang berhubungan dengan individu 

(normative belief). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat diketahui 

pengertian dari norma subjektif yaitu persepsi seseorang mengenai 

harapan dari orang lain di sekitarnya yang dipercaya untuk dapat 

memberikan panduan yang tepat dalam melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu. Variabel ini berkaitan dengan orang lain yang 

berasal dari luar diri individu. Dalam hal ini norma subjektif dapat 

diartikan sebagai persepsi siswa mengenai harapan orang terdekat baik 

dari orang tua, keluarga, teman dekat, guru dan orang yang dianggap 

penting dalam hidupnya untuk dapat memberikan arahan dalam 

berwirausaha. 

2.1.3.2 Indikator Norma Subjektif 

Norma subjektif menurut Theory of Planned Behavior dapat 

diukur melalui indikator yang diturunkan dari pengukuran norma 

subjektif menurut Wedayanti dan Giantari (2016: 538) sebagai 

berikut: 

1. Keyakinan dari peran keluarga dalam memulai usaha, 

2. Keyakinan dukungan teman dalam usaha, 

3. Keyakinan dukungan dari guru 

4. Keyakinan dukungan dari pengusaha-pengusaha sukses, 

5. Keyakinan dukungan usaha dari orang-orang yang di anggap 

penting. 
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2.1.3.3 Komponen Norma Subjektif 

Menurut Ajzen (2015: 128) menjelaskan bahwa “komponen 

norma subjektif meliputi dua aspek, komponen ini menjadi sekaligus 

menggambarkan indikator yang dapat diturunkan dalam bentuk 

kuesioner penelitian.” Dua aspek komponen norma subjektif ini 

meliputi: 

1. Normatif belief merupakan persepsi atau keyakinan mengenai 

harapan orang lain terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk 

menampilkan perilaku atau tidak. Keyakinan yang berhubungan 

dengan pendapat tokoh atau orang penting dan berpengaruh bagi 

individu tersebut. 

2. Motivational to comply merupakan kesediaan individu untuk 

melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat atau pikiran 

pihak lain yang dianggap penting bahwa individu harus atau 

tidak harus menampilkan perilaku tersebut. 

Dapat disimpulkan, norma subjektif dapat dilihat sebagai 

dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari orang-orang 

disekitarnya dengan memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan 

mereka (motivation to comply) yang dalam hal ini terkait dengan 

keputusan memilih atau tidak memilih berwirausaha. 

2.1.4 Konsep Kontrol Perilaku 

Model Theory of Planned Behavior menyertakan determinan 

untuk memprediksi intensi perilaku yang tidak berada dibawah kontrol 

penuh seseorang. Menurut Ajzen (2015: 129) menjelaskan kontrol 

perilaku sebagai fungsi yang didasarkan oleh belief yang disebut 

sebagai control beliefs, yaitu belief individu mengenai ada atau tidak 

adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu untuk 

memunculkan sebuah perilaku. Belief ini didasarkan pada pengalaman 

terdahulu individu tentang suatu perilaku, informasi yang dimiliki 

individu tentang suatu perilaku yang diperoleh dengan melakukan 

observasi pada pengetahuan yang dimiliki diri maupun orang lain 
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yang dikenal individu, dan juga oleh berbagai faktor lain yang dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan perasaan individu mengenai 

tingkat kesulitan dalam melakukan suatu perilaku. 

Semakin individu banyak merasakan banyak faktor pendukung 

dan sedikit faktor penghambat untuk dapat melakukan suatu perilaku, 

maka lebih besar kontrol yang mereka rasakan atas perilaku tersebut 

dan begitu juga sebaliknya, semakin sedikit individu merasakan faktor 

pendukung dan banyak faktor penghambat untuk dapat melakukan 

suatu perilaku, maka individu akan cenderung mempersepsikan diri 

sulit untuk melakukan perilaku tersebut. 

2.1.4.1 Pengertian Kontrol perilaku 

Menurut Ajzen dalam Ramdhani (2011: 57) mengemukakan 

bahwa “Persepsi kontrol perilaku atau dapat disebut dengan kontrol 

perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya 

mewujudkan suatu perilaku tertentu.” 

Menurut Mirawati et.al (2016:1992) “Kontrol Perilaku 

(perceived behavioral control) menggambarkan tentang perasaan 

kemampuan diri (self eficacy) individu dalam melakukan suatu 

perilaku.” 

Menurut Teo dan Lee dalam Mirawati et.al (2016: 1992) 

mengatakan bahwa “kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada 

persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku dan 

sejumlah pengendalian seseorang atas pencapaian tujuan dari perilaku 

tersebut.” Kontrol perilaku (Perceived behavioral control) merupakan 

salah satu variabel yang ditambahkan dalam Theory of Planned 

Behavior dalam rangka memprediksi suatu perilaku dengan melalui 

intensi.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat diketahui  

kontrol perilaku atau perceived behavioral control merupakan 

persepsi atau keyakinan seseorang mengenai kontrol dirinya dalam 

menjalankan sebuah perilaku dengan melihat kelemahan dan 
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kelebihan, penghambat dan pendorong, serta sumber daya dan peluang 

yang tersedia dalam mengejar karir sebagai wirausaha. Jika kontrol 

yang dimiliki oleh seseorang tinggi dan mengarah pada hal positif, 

maka akan mempengaruhi intensi seseorang sebelum mengarah pada 

perilaku. 

2.1.4.2 Indikator kontrol perilaku 

Kontrol perilaku menurut Icek Ajzen (2015: 129) dapat 

memprediksi seberapa besar niat seseorang untuk melakukan perilaku 

tertentu. Indikator kontrol perilaku menurut Ajzen yaitu sebagai 

berikut: 

1. Keyakinan control (control Beliefs Strength), yaitu keyakinan-

keyakinan mengenai sumber-sumber dan kesempatan yang 

dibutuhkan (requisite resources and opportunities) untuk 

memunculkan perilaku tertentu, diantaranya: 

a. Memiliki keyakinan yang kuat dalam memulai usaha 

b. Kepercayaan diri mengelola usaha 

c. Memiliki jiwa kepemimpinan dalam berwirausaha 

2. Kekuatan control (control Beliefs Power), yaitu persepsi 

individu mengenai seberapa kuat control tersebut untuk 

mempengaruhi dirinya dalam memunculkan tingkah laku 

sehingga memudahkan atau menyulitkan pemunculan tingkah 

laku tersebut, diantaranya: 

a. Keyakinan sukses dalam berwirausaha 

b. Keyakinan memiliki pemikiran kreatif dalam berwirausaha 

2.1.4.3 Komponen Kontrol Perilaku 

Theory planned of Behavior dari Icek Azjen (2015: 129) 

menjelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam 

persepsi kontrol perilaku seseorang yaitu sebagai berikut: 

1. Pengalaman 

Keyakinan seseorang dalam melakukan perilaku tertentu 

dipengaruhi oleh pengalaman yang telah dilaluinya. Jika 
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seseorang merasa bahwa perilaku yang akan dilakukannya 

terkait dengan pengalaman sulit dimasa lalu, maka keyakinan 

untuk melakukan hal tersebut cenderung akan sulit. 

2. Informasi 

Keyakinan dalam diri seseorang untuk melakakukan perilaku 

tertentu mempertimbangkan informasi yang melekat pada 

perilaku tersebut, artinya seseorang akan memiliki persepsi 

mudah atau sulit melakukan perilaku tertentu tergantung pada 

informasi. 

2.1.5 Motivasi 

2.1.5.1 Pengertian Motivasi 

Secara alamiah setiap orang selalu diliputi kebutuhan dan 

sebagian besar kebutuhan itu tidak cukup kuat untuk mendorong 

seseorang untuk berbuat sesuatu pada suatu waktu tertentu. Kebutuhan 

menjadi suatu dorongan baik, ketika kebutuhan itu muncul mencapai 

taraf intensitas yang cukup. Pemenuhan kebutuhan selalu didasari oleh 

motif untuk memenuhinya. Dengan kata lain, motivasi dipakai untuk 

menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari 

akibat suatu kebutuhan. Banyak istilah yang digunakan untuk 

menyebut motivasi (motivation) atau motif, antara lain kebutuhan 

(need), desakan (urge), keinginan (wish) dan dorongan (drive).  

Menurut Hany (2019: 75) mengemukakan bahwa “ Motivasi 

adalah kemauan seseorang untuk melakukan usaha, dimana kemauan 

tersebut timbul karena adanya dorongan pemenuhan. 

Menurut Robbins and Judge (2015: 127) “Motivasi 

didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, 

arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan.” 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah suatu kekuatan yang dapat memberikan rangsangan atau 

dorongan serta semangat kerja sehingga dapat merubah perilaku 
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pribadi orang tersebut dan digunakan sebagai tujuan untuk mencapai 

suatu keinginan. 

2.1.5.2 Teori Motivasi 

a. Teori hierarki Kebutuhan dari Abraham Maslow  

Menurut Imron (2018: 30) Inti dari teori maslow adalah bahwa 

kebutuhan manusia tersusun dari suatu hirarki. Tingkat kebutuhan 

yang paling rendah adalah kebutuhan fisiologis dan yang paling tinggi 

adalah kebutuhan aktualisasi diri.  

1. Kebutuhan fisiologis (Physiologocal needs), meliputi rasa lapar, 

haus, berlindung, seksual dan kebutuhan fisik lainnya.  

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs), kebutuhan ini tidak hanya 

menyangkut kebutuhan fisik semata, akan tetapi juga kebutuhan 

mental, fsikologis, dan juga intelektual.  

3. Kebutuhan sosial (Affiliation or acceptance needs), meliputi rasa 

kasih sayang, kepemilikan, penerimaan dan persahabatan. 

4. Kebutuhan penghargaan (Esteem needs), meliputi penghargaan 

internal seperti hormat diri, otonomi dan pencapaiannya serta 

faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status pengakuan dan 

perhatian. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (Needs for self actualization), 

kebutuhan ini menyangkut tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam 

dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan yang nyata. 

b. Teori Motivasi Berprestasi dari David McClelland  

Menurut Hany ( 2019: 81) Teori Motivasi berprestasi membagi 

kebutuhan menjadi tiga yaitu: 

1. Kebutuhan untuk berprestasi  

McClelland mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki 

kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi (N-Ach tinggi) memiliki 

karakteristik sebagai orang yang menyukai pekerjaan yang 
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menantang, beresiko, serta menyukai adanya tanggapan atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Sebaliknya, seseorang yang 

memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang rendah (N-Ach 

rendah) cenderung memiliki karakteristik sebaliknya. Lebih jauh 

lagi, McClelland menemukan indikasi bahwa kebutuhan untuk 

berprestasi memiliki korelasi yang erat dengan pencapaian 

kinerja. Artinya sebuah instansi yang memiliki orang- orang yang 

berN-Ach tinggi, maka akan memiliki kinerja yang tinggi, adapun 

sebuah instansi yang memiliki orang-orang yang berN-Ach 

rendah akan cenderung memiliki kinerja yang rendah pula 

2. Kebutuhan kekuasaaan 

McClelland memandang bahwa kebutuhan ini terkait dengan 

tingkatan dari seseorang dalam melakukan kontrol atas situasi dan 

lingkungan yang dihadapinya. Hal ini terkait dengan apa yang 

dinamakan sebagai kesuksesan dan kegagalan bagi seseorang. 

Kekhawatiran akan kegagalan bagi seseorang barangkali dapat 

menjadi dorongan motivasi yang sukses, sebaliknya bagi yang 

lain, begitu pula kekhawatiran terhadap kesuksesan mungkin 

merupakan dorongan motivasi baginya. 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi  

Dimana seseorang menginginkan persahabatan, adanya kerja 

sama, hubungan saling pengertian, dan menghindari konflik. 

2.1.6 Semangat Dan Jiwa Wirausaha di kalangan Peserta didik 

Pendidikan tingkat menengah, khususnya SMK memiliki karakter 

yang unik dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja. Sesunguhnya 

potensi lulusan SMK bukan hanya siap kerja, namun memiliki 

peluang besar ikut mengembangkan ekonomi melalui kewirausahaan. 

Siswa SMK yang sedang menempuh pendidikan harus dipersiapkan 

tidak hanya untuk mengisi peluang kerja sebagai pekerja pada dunia 

usaha dan industri, akan tetapi juga upaya pendidikan yang 

memberikan lulusan SMK memiliki jiwa dan perilaku atau 



29 
 

karakteristik kewirausahaan. Pemerintah melalui Kementrian 

Pendidikan Nasional sejak awal tahun 2005 mulai mengembangkan 

kembali peran SMK dan lulusan SMK untuk siap kerja dan siap 

menjadi wirausaha. 

2.1.6.1 Semangat Wirausaha dikalangan Peserta didik 

Semangat wirausaha merupakan suatu kekuatan mental (batin) 

yang tumbuh dalam diri seseorang yang memberikan dorongan dan 

energy lebih bagi orang tersebut (pengusaha; pebisnis) dalam 

menjalankan kegiatan kewirausahaan guna mencapai tujuan 

(mendapatkan keuntungan). 

Semangat Wirausaha pada peserta didik Wirausahawan dapat 

dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki jiwa tangguh, 

kompetitif, dan pandai mencari peluang. Semangat wirausaha yang 

tidak pernah padam ini sangat baik jika mampu ditularkan ke peserta 

didik sebagai sebuah tujuan kewirausahaan yang selanjutnya. Tujuan 

kewirausahaan membudayakan semangat wirausaha dapat diwujudkan 

dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan bersikap seperti apa 

adanya seorang entrepreneur. Sikap tersebut tentunya akan 

menginspirasi dan membuat masyarakat tergerak untuk mencoba 

berwirausaha. Sikap tangguh dan tidak mudah menyerah juga 

sebaiknya diperlihatkan supaya tujuan kewirausahaan ini dapat 

membangun semangat orang-orang ataupun peseta didik di sekolah 

Madrasah Aliayah Kejuruan (MAK) supaya mau bekerja keras untuk 

mendapatkan keberhasilan. 
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2.1.6.2  Menumbuhkan Jiwa wirausaha dikalangan Perserta didik 

Langkah  awal  yang  dapat  dilakukan  apabila  berminat  

terjun  ke  dunia  usaha  adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

pada diri peserta didik cara  yang dapat dilakukan, misalnya melalui : 

a Pendidikan formal. Kini berbagai lembaga pendidikan, baik 

menengah maupun tinggi menyajikan berbagai program atau 

paling tidak mata kuliah kewirausahaan. 

b Seminar  kewirausahaan.  Berbagai  seminar  kewirausahaan  

seringkali  diselenggarakan dengan  mengundang  pakar  dan  

praktisi  kewirausahaan,  sehingga  melalui  media  ini akan 

membangun jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa 

c Pelatihan.  Berbagai  simulasi  usaha  biasanya  diberikan  melalui  

pelatihan,  baik  yang dilakukan  dalam  ruangan  (indoor)  

maupun  di  luar  ruangan  (outdoor).  Melalui pelatihan ini,  

keberanian  dan  ketanggapan  mahasiswa  terhadap  dinamika  

perubahan lingkungan akan diuji dan selalu diperbaiki dan 

dikembangkan. 

d Otodidak.   Melalui   berbagai   media   mahasiswa   dapat   

menumbuhkan   semangat berwirausaha.  Misalnya  melalui  

biografi  pengusaha  sukses  (sucess  story), media televisi,   radio   

majalah   koran   dan   berbagai   media   yang   dapat   diakses   

untuk menumbuhkembangkan  jiwa  dan  semangat  wirausaha. 

Melalui  berbagai  media tersebut, ternyata setiap orang dapat 

mempelajari dan menumbuhkan jiwa wirausaha. 

Menurut pendapat  Suryana  bahwa  orang-orang  yang  memiliki 

jiwa  dan sikap kewirausahaan, yaitu. 

a Percaya  diri.  Percaya  diri  artinya yakin,  optimis  dan  penuh  

komitmen  dalam menentukan  sesuatu,  percaya  bahwa  kita  

dapat  mengatasi  berbagai  risiko  yang dihadapi merupakan  

faktor  yang  mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  wirausaha. 
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Seseorang  yang memiliki  jiwa  wirausaha  merasa  yakin  bahwa  

apa-apa  yang diperbuatnya  akan  berhasil  walaupun  akan  

menghadapi  berbagai  rintangan.  Tidak selalu  dihantui  rasa  

takut  akan kegagalan,  sehingga  membuat  dirinya  optimis  

untuk terus maju. 

b Inisiatif.  Menunggu  akan  sesuatu  yang  tidak  pasti  merupakan  

sesuatuyang  paling dibenci oleh seseorang yang memiliki jiwa 

wirausaha. Dalam menghadapi dinamisnya kehidupan  yang  

penuh  dengan  perubahan  dan  persoalan  yang  dihadapi,  

seorang wirausaha  akan  selalu  berusaha  mencari  jalan  keluar.  

Mereka  tidak  ingin  hidupnya digantungkan pada lingkungan, 

sehingga akan terus berupaya mencari jalan keluarnya 

c Disiplin, disiplin berarti menempati janji menyangkut waktu, 

kerja, atau norma, disiplin pada hakikatnya merupakan paksaan, 

karena ia itu dapat ditegakan melalui cara senang hati, atau 

memaksakan diri, memaksakan diri bukan berarti dengan nekat 

atau ngawur, tapi bermakna untuk melakukan kerja atau tugas 

sesuia rentang waktu yang ditetapkan 

d Kreatif.  Landasan  kuatnya  jiwa  wirausahaan  yang  

berwawasan  wiraswasta  selain percayadiri, inisiatif, disiplin  

adalah kreatifitas, kreatifitas adalah kreatifitas yang kuat dan 

dapat  terealisasi  bila  seseorang  itu  memiliki  daya  pikir,  

gagaan  yang  kuat,  dan perfikir positif  sehingga  diperoleh  

karya  baru.  Karya  baru  yang  dimaksud  bisa merupakan  

imbas,  modifikasi  atau  kombinasi  dari  karyalama. 

2.1.7 Fungsi dan Peranan Wirausaha dalam Pembangunan Nasional 

Dilihat dari ruang lingkupnya wirausaha memiliki dua fungsi, yaitu 

fungsi makro dan fungsi mikro. Fungsi makro kewirausahaan adalah 

penggerak, pengendali, dan pendorong perkembangan ekonomi suatu bangsa. 

Sedangkan fungsi mikro kewirausahaan adalah sebagai penemu dan 

perencana.  
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Menurut (Arsyad, 2010: 11). Peranan wirausaha dalam pembangunan 

nasional, adalah dapat menyerapnya tenaga kerja yang banyak dan perputaran 

uang yang besar dan cepat, serta mendukungan pertumbuhan dan 

perkembangan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

manusia. Dapat dikatakan bahwa wirausaha merupakan pejuang bangsa di 

bidang pembangunan ekonomi, karena dapat meningkatkan ketahanan 

nasional, dan mengurangi ketergantungan dari negara lain. 

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang menyebabkan 

pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Oleh karena peranan dari 

kewirausahaan dinilai sangat penting dan bisa mendorong pembangunan 

ekonomi nasional. Peranan dari wirausaha antara lain sebagai berikut  

1) Sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah 

ketenagakerjaan (mengurangi angka pengangguran) 

2) Turut membangun perekonomian nasional dengan tidak membebani 

pemerintah dan masyarakat. 

3) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 

4) Membuka lapangan kerja 

5) Meningkatkan pendapatan nasional 

6) Mengurangi tingkat ketergantungan pada pihak pemerintah 

7) Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial 

8) Mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmuk 

9) Menambah investasi di dalam negeri 

10) Menambah pemasukan sector pajak 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai intensi kewirausahaan telah banyak dilakukan 

terhadap berbagai objek dan subjek penelitian yang berbeda, hal ini 

digunakan peneliti sebagai rujukan dan perbandingan agar dapat 

menghasilkan penelitian yang terarah dan hasilnya dapat bermakna. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi 

peneliti. 

 



33 
 

Tabel 2.1 

Kajian Empirik Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Variabel yang 

diteliti 

Hasil 

penelitian 

1. Ying Zhang, 

Geert 

Duyster, and 

Myriam 

Cloodt 

(2014) 

The Role of 

Entrepreneurship 

Education As A 

predictor of 

University 

Students’ 

Entrepreneurial 

Intention and 

Entrepreneurial 

Intention 

Perceived 

desirability (X1) 

perceived 

feasibility (X2), 

Gender (X3) 

University Type 

(X4), Study 

Major on the 

relationship 

between 

entrepreneurship 

education (X5), 

Hasil 

menunjukkan 

keyakinan 

terhadap 

keinginan 

(X1), 

keyakinan 

terhadap 

kemampuan 

(X2) 

mempunyai 

pengaruh 

secara 

signifikan 

tehadap intensi 

kewirausahaan. 

Pendidikan 

kewiraushaan 

berpengaruh 

positif terhadap 

intensi 

kewirausahaan 

dengan R2 

sebesar 0,41. 

Penelitian 

berdasarkan 

gender 

menunjuukan 

laki-laki dari 

universitas 

teknologi 

mempunyai 

intensi 

kewirausahaan  

lebih besar 
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daripada 

perempuan. 

2. Ali 

Dehghanpour 

Farashah 

(2013) 

The Process of 

Impact of 

Entrepreneurship 

education and 

training on 

entrepreneurship  

perception And 

Intention Study 

Of Educational 

System of Iran 

Fear of failure ( 

X1) desirability 

of 

entrepreneurial 

career (X2) 

entrepreneurs’ 

status in society 

(X3), Self 

efficacy (X4) and 

education and 

training (X5), 

perceived 

opportunity (X6) 

Hasil 

menunjukkan 

bahwa rasa 

takut akan 

kegagalan, 

keinginan 

berkarir dalam 

bidang 

kewirausahaan, 

status social 

dalam 

masyarakat, 

self efficacy, 

dan pendidikan 

kewirausahaan 

berpengaruh 

signifikan 

secara 

bersama-sama 

terhadap 

intensi 

kewirausahaan. 

3. Muhammad 

Shoaib 

farooq, 

norizan 

Jaafar, 

Kartinah 

Ayupp, 

Maimoona 

Salam, dan 

Yasir 

Impact of 

entrepreneurial 

skiills And 

Family 

Occupation On 

Entrepreneurial 

Intentions 

(X1) personal 

attitude, 

Subjective 

Norms, (X2) 

Perceived 

Behavioral 

Control (X3) 

Entrepreneurial 

skills ( X4) 

Parental 

Occupation (Y) 

Entrepreneurial 

Intentions 

Intensi 

kewirausahaan 

secara signifian 

dipengaruhi 

oleh tiga factor 

yaitu sikap, 

norma 

subjektif dan 

control 

perilaku. 

Sementara 

kemampuan 

berwirausaha 

dan dukungan 

orang tua 
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secara 

signifikan 

mempengaruhi 

intensi 

kerwirausahaan 

4. I Putu Bayu 

Adi Jaya, Ni 

ketut 

Seminari. 

Jurnal 

Manajemen 

Unud, Vol. 5 

no. 3 (2016) 

Pengaruh Norma 

Subjektif, Efikasi 

Diri, dan sikap 

terhadap Intensi 

Berwirausaha 

siswa SMKN di 

Denpasar 

X1 ; Norma 

Subjektif 

X2 : Efikasi Diri 

X3 : Sikap  

Y:Intensi 

Berwirausaha 

Norma 

Subjektif 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

intensi 

berwirausaha 

siswa SMKN 

di Denpasar, 

Efikasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

intensi 

berwirausaha 

siswa SMKN 

di Denpasar, 

Sikap 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

intensi 

berwirausaha 

siswa SMKN 

di Denpasar 

5. Ngalimatul 

Ma’sumah, 

Amin Pujiati. 

Economic 

Education 

analysis 

Pengaruh sikap, 

norma Subjektif 

dan Kontrol 

perilaku 

persepsian 

terhadap niat 

X1 : sikap 
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berwirausaha 

siswa 

Y : Niat 

berwirausaha 

terdapat 

pengaruh 

positif norma 

subjektif 

terhadap niat 

berwirausaha 

siswa 

terhadap 

pengaruh 

positif control 

perilaku 

persepsian 

terhadap niat 

berwirausaha 

siswa. 

 

Melihat penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan kelima penelitian sebelumnya. persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Muhammad Shoaib (2016), I Putu Bayu (2016), dan Ngalimatul Ma’sumah 

(2018) adalah sama-sama meneliti norma subjektif sebagai salah satu 

variabel independennya, sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ying zhang (2014) dan Ali Dehghanpour 

Farashah (2013) adalah sama-sama meneliti intensi kewirausahaan sebagai 

salah satu variabel dependennya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, 

terdapat 2 variabel  independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Norma subjektif (X1) dan Kontrol Perilaku (X2)  dan penelitian ini meneliti 

intensi kewirausahaan sebagai variabel dependennya. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2019: 93) “Kerangka pemikiran merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka 
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pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara 

variabel yang diteliti. 

Niat merupakan langkah pertama dan paling penting ketika 

seseorang akan melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Tanpa adanya 

niat, seseorang tidak akan memiliki keinginan untuk melakukan apapun. 

Begitu juga pada kegiatan wirausaha, niat wirausaha adalah landasan 

terpenting yang membutuhkan mental yang kuat dan pantang menyerah. 

Perilaku kewirausahaan dapat dijembatani oleh niat seseorang 

untuk memunculkannya. Niat dapat juga dikatakan sebagai intensi atau 

kecenderungan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu. Menurut 

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen (dalam Zhang, 

Y. dkk. 2014: 626) bahwa sebuah perilaku dengan keterlibatan tinggi 

membutuhkan keyakinan dan evaluasi untuk menumbuhkan sikap, norma 

subjektif, dan kontrol perilaku dengan intensi seseorang dalam melakukan 

perilaku kewirausahaan dapat memprediksi seseorang untuk menjadi 

wirausaha atau tidak. 

Kewirausahaan merupakan sikap, perilaku, atau pola pikir 

seseorang yang menunjukkan keberanian dan keteladanan dalam 

mengambil resiko terhadap suatu usaha dalam hidupnya utuk menciptakan 

nilai tambah bagi dirinya maupun orang lain. Perilaku kewirausahaan akan 

membentuk individu sehingga mampu untuk mengembangkan dirinya 

sendiri, mampu bertahan dalam berbagai kondisi hingga mengantarkannya 

pada kesuksesan secara materil maupun non-materil, karena keberanian 

dalam mengambil resiko dapat menjadikan diri belajar melalui 

pengalaman untuk mencapai keberhasilan. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa faktor yang 

mempengaruhi intensi kewirausahaan menurut Ajzen (2015) meliputi 

kepribadian, persepsi, motivasi, sikap, keluarga, teman, tetangga, norma 

subjektif, dan perceived behavioral control. Sedangkan menurut Gerba 

(2012) faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memiliki niat 

berwirausaha yaitu: personal attraction, subjective norms, perceived 
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behavioral control, locus of control, need for achievement, dan 

instrumental readiness. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Farashah (2013) menunjukkan bahwa rasa takut akan kegagalan, 

keinginan berkarir dalam bidang kewirausahaan, status sosial dalam 

masyarakat, self efficacy, dan pendidikan kewirausahaan merupakan faktor 

yang mempengaruhi intensi kewirausahaan. Menurut penelitian yang 

dilakukan tiga peneliti tersebut faktor-faktor yang telah disebutkan 

sebelumnya berpengaruh postif terhadap intensi kewirausahaan. 

Theory of planned behavior menjelaskan perilaku apapun 

membutuhkan perencanaan dan dapat diprediksi dengan niat untuk benar-

benar mewujudkannya. Sikap dapat menunjukkan sejauh mana individu 

memegang penilaan suka atau tidak suka terhadap perilaku kewirausahaan. 

Norma subjektif mengukur persepsi penekanan social dari keluarga, teman 

dan orang-orang terdekat, seperti harapan keluarga, guru dan dukungan 

dari orang-orang terdekat untuk mewujudkan perilaku tersebut. Kontrol 

perilaku mencakup suatu kondisi bahwa orang percaya tindakan itu mudah 

atau sulit untuk dilakukan dengan memahami berbagai risiko atau 

rintangan-rintangan yang ada apabila mengambil tindakan tersebut.  

Norma subjektif merupakan pandangan orang lain mengenai baik 

buruk atau positif negatif suatu perilaku dilakukan, secara logika 

seseorang akan mempertimbangkan pandangan orang lain terhadap 

perilaku yang akan dilakukannya, begitupun siswa akan 

mempertimbangkan pandangan, saran atau dukungan yang diberikan orang 

tua, teman, atauppun gurunya. Dan perceived behavioral control menjadi 

faktor berikutnya yang mempengaruhi intensi. Kontrol perilaku 

merupakan tingkat kepercayaan diri seseorang dalam memandang mudah 

atau sulit dalam berperilaku tertentu. Siswa akan mempertimbangkan 

kepercayaan dirinya dalam memunculkan niat untuk berperilaku. 

Terkait dengan penelitian ini yang melibatkan siswa sekolah 

menengah Kejuruan menjadi subjek penelitian, maka faktor-faktor yang 

relevan menurut teori Icek Ajzen (2015) yang meliputi sikap, norma 
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subjektif, dan kontrol perilaku Pertimbangan ini berdasarkan pada grand 

Theory dari Icek Ajzen yaitu Theory of Planned Behavior yang 

menyatakan bahwa dalam membentuk suatu intensi seorang individu 

mempertimbangkan tiga komponen, sikap seseorang terhadap suatu 

perilaku dapat meningkatkan niatnya untuk melakukan perilaku tersebut, 

norma subjektif yang berasal dari pertimbangan norma-norma dari 

lingkungan sosial yang mempengaruhi individu, dan persepsi diri sendiri 

menjadi kontrol individu tersebut dalam memandang suatu perilaku mudah 

atau sulitnya dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa norma 

subjektif dan kontrol perilaku mempunyai pengaruh yang erat terhadap 

intensi berwirausaha seseorang. Sehingga kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 96) Hipotesis adalah “jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dengan 

demikian hipotesis yang di ajukan oleh peneliti adalah: 

1. H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif 

terhadap intensi berwirausaha 

Ha:  Terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif 

terhadap intensi berwirausaha 

 

NORMA SUBJEKTIF  

KONTROL PERILAKU  

INTENSI BERWIRAUSAHA 
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2. H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku 

terhadap intensi berwirausaha 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara kontrol perilaku 

terhadap 

intensi berwirausaha 

3. H0 :   Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif 

dan 

kontrol perilaku terhadap intensi berwirausaha 

Ha :  Terdapat pengaruh yang signifikan antara norma subjektif dan 

kontrol perilaku terhadap intensi berwirausaha 

 


