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ABSTRAK 

Satria Kamal Agassi, 111211133079, Pengaruh Entreppreneurial Intention 

Terhadap Entrepreneurial Action Pada Mahasiswa Dengan Goal Commitment 

Dan Action-Emotion Sebagai Moderator, Skripsi, Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga, 2017, xx + 80 Halaman, 8 Lampiran. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara langsung dari 

entrepreneurial intention terhadap entrepreneurial action dan juga ingin 

mengetahui dari beberapa variabel seperti goal commitment dan avoidance-

oriented emotion yang diduga memiliki efek moderasi terhadap pengaruh 

entrepreneurial intention pada entrepreneurial action. Entrepreneurial intention 

merupakan keadaan pikiran sadar individu yang mengarahkan atensi yang dimiliki 

kepada sebuah tujuan yang spesifik yaitu menjadi seorang entrepreneur (Bird, 

1989). Entrepreneurial action merupakan kemampuan individu untuk mewujudkan 

ide-ide bisnis yang dimiliki menjadi aksi nyata dengan menciptakan usaha baru 

(Shirokova, dkk., 2015) 

 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik survey pada 39 

mahasiswa peserta program mahasiswa wirausaha Universitas Airlangga 

Surabaya periode 2016. Semua variabel pada penelitian ini diukur menggunakan 

skala-skala penelitian sebelumnya yang kemudian diadaptasikan ke dalam bahasa 

Indonesia. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik 

uji regresi sederhana dan teknik uji interaksi (MRA). Analisis data dilakukan 

dengan bantuan program SPSS versi 24. 

 Dari hasil analisis data diperoleh pengaruh dari entrepreneurial intention 

terhadap entrepreneurial action secara signifikan mempengaruhi (Sig. 

0,001<0,05, R square: 0,288, b: 0,316). Kemudian pada efek moderasi hanya 

ditemukan pada variabel goal commitment secara signifikan memperlemah (Sig. 

0,021<0,05, R square: 0,501, b3: -0,057). 
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