
Skala Kepercayaan Diri Berwirauhasa untuk penelitian 
 

Alternatif Jawaban No Pernyataan 

SS S TS STS 
1. Saya yakin keberhasilan berwirausaha ditentukan oleh 

keyakinan akan kemampuan yang saya miliki 
    

2. Keberhasilan menurut saya tidak tercapai dengan usaha 
yang keras, tetapi keberuntungan lebih sering 
menentukan. 

    

3. Saya merencanakan berwirausaha meskipun tidak banyak 
orang yang memberikan dukungan. 

    

4. Saya enggan memikirkan proses pengembangan suatu 
usaha yang di usulkan teman-teman. 

    

5. Kesuksesan atas usaha sendiri adalah sesuatu yang patut 
dibanggakan. 

    

6. Saya tidak terlalu memikirkan usaha secara mandiri, 
selama di lingkungan tempat tinggal masih banyak 
lapangan pekerjaan. 

    

7. Keberhasilan berwirausaha adalah sesuatu yang harus 
diwujudkan melalui kerja keras semenjak awal 

    

8. Saya takut masyarakat mencibir jika saya membuka usaha 
seperti mereka 

    

9. Saya lebih yakin jika merintis usaha dengan pemikiran 
saya sendiri 

    

10. Bagi saya wirausaha yang berhasil hanya dapat dilakukan 
oleh  orang-orang yang bakat di bidangnya masing-
masing. 

    

11. Manakala ada peluang berbisnis saya akan berusaha 
mewujudkannya  

    

12. Menurut saya, sebenarnya ide- ide berwirausaha tidak 
begitu penting asalkan kita mempunyai modal yang besar. 

    

13. Saya masih merasa ragu pekerjaan seperti apa yang harus 
saya lakukan. 

    

14. Saya merasa lebih nyaman menggantungkan diri hidup 
bersama orang lain 

    

15. Bagi saya kegagalan merupakan sebuah risiko yang dapat 
saya ambil hikmahnya sebagai pelajaran dalam mencapai 
sukses di waktu mendatang 

    

16. Belum waktunya bagi saya membuka usaha secara 
mandiri karena hanya akan mengalami kebangkrutan 

    

17. Berwirausaha bukan ide yang menarik bagi saya      
18. Saya akan berusaha keras menyesuaikan diri dengan 

tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam berwirausaha 
    

19. Saya rasa tidak perlu membuka wirausaha selama orangtua 
masih mampu membiaya hidup saya 

    



20 Saya akan terus menerus menekuni sesuatu tanpa 
menyerah. 

    

21. Saya yakin bisa membangun usaha meskipun saya belum 
banyak pengalaman. 

    

22. Saya lebih senang memberikan modal pada orang lain 
untuk menjalankan usaha dari pada harus menjalankan 
sendiri 

    

23. Bagi saya kegagalan bukan merupakan faktor penghalang 
untuk berusaha. 

    

24. Saya akan mencoba berwirausaha kecil-kecilan jika 
lingkungan tempat tinggal saya mendukung untuk itu.  

    

25. Saya berani memikul resiko dari keputusan yang telah 
saya diambil 

    

26. Saya tertarik para usahawan yang berhasil  dan ingin 
menjadi seperti mereka 

    

27. Saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk 
menciptakan usaha secara mandiri 

    

28 Saya yakin lingkungan masyarakat akan menghargai 
seseorang yang mampu menjadi wirausahawan sukses 

    

29 Saya lebih banyak dipengaruhi oleh perasaan takut gagal 
dari pada pengharapan untuk sukses. 

    

30 Saya membayangkan dapat merekrut orang-orang di 
lingkungan tempat tinggal saya untuk saya ajak 
mengembangkan suatu usaha 

    

31 Saya merasa kurang memiliki kemampuan untuk 
menghadapi berbagai tantangan dalam dunia usaha. 

    

32 Saya yakin berwirausaha dapat membuat kemajuan bagi 
keluarga saya 

    

33 Membayangkan kesulitan ekonomi sekarang membuat 
saya kurang optimis dapat mengembangkan usaha saya  

    

34 Saya yakin bahwa keberhasilan dalam berwirausaha 
memerlukan dukungan dari masyarakat sekitar juga 

    

35 Menurut saya bila saya bekerja hanya akan menimbulkan 
masalah bagi keluarga 

    

36 Meskipun memiliki keterbatasan saya ingin mencoba 
membuka usaha sendiri 

    

37 Lebih baik saya kehilangan kesempatan berusaha daripada 
menerima resiko kegagalan. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Komposisi aitem  
Skala Kepercayaan diri Berwirausaha 

 
 

Nomor Aitem No Aspek 
Favorable Unfavorable 

Jumlah 

1. Kemandirian  1,3,5,7,9,11,13 15,17,19,21,23,25 13 

2. Inovatif 27,29,31,33,35,37,39 2,4,6,8,10,12,14 14 

3. Menanggung risiko. 16,18,20,22,24,26,28 30,32,34,36,38,40 13 

Jumlah 21 19 40 

 
 
 


