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ABSTRAK 

Irvani Putri Bethaziiza, 110810253, Pengaruh Efikasi Diri Berwirausaha Terhadap 
Intensi Wirausaha dengan Gender dan Latar Belakang Keluarga Sebagai Variabel 
Moderasi Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, 2017. xvii + 103 Halaman, 58 
Lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh efikasi diri 
berwirausaha terhadap intensi wirausaha dengan gender dan latar belakang 
keluarga sebagai variabel moderasi pada mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Airlangga Surabaya. Intensi wirausaha menurut Katz & Gartner 
(1985, dalam Indarti & Rostiani, 2008) ialah sebagai proses pencarian informasi 
guna mencapai tujuan pembentukan suatu usaha. Intensi wirausaha terdiri dari 
kebutuhan akan pencapaian, efikasi diri, kesiapan instrumentasi, intensi 
kewirausahaan (Katz dan Gartner, 1988, dalam Indarti & Rostiani, 2008). Efikasi 
diri berwirausaha adalah sejauh mana orang melihat diri mereka memiliki 
kemampuan untuk berhasil melakukan peran yang berbeda dalam kewirausahaan 
(Hereath dan Mahmood, 2014). Efikasi diri berwirausaha memiliki enam dimensi 
yakni mengembangkan produk baru dan peluang pasar, membangun sebuah 
lingkungan inovatif, memulai hubungan dengan investor, menentukan tujuan inti, 
mengatasi tantangan yang tidak terduga, pengembangan kritis sumber daya 
manusia. Subjek penelitian dikumpulkan menggunakan kuisioner online dan 
manual pada mahasiswa aktif 2008 – 2014 Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga Surabaya. Skala efikasi diri berwirausaha (19 item valid) oleh Hereath 
dan Mahmood (2014) dan intensi wirausaha yang diadaptasi dari alat ukur 
Amanda (2015) (12 item valid). Data variabel diatas diujikan kepada 100 
responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran gender dan latar belakang 
keluarga secara keseluruhan sebagai peran moderasi mampu meningkatkan 
pengaruh efikasi diri berwirausaha terhadap intensi wirausaha. Sedangkan efikasi 
diri berwirausaha yang berpengaruh signifikan terhadap intensi wirausaha. 

Kata Kunci : gender, latar belakang keluarga, efikasi diri berwirausaha, intensi 
wirausaha 
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