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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DENGAN MINAT 

BERWIRAUSAHA PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 
 

Abstrak 
 

Minat berwirausaha merupakan suatu ketertarikan yang lebih terhadap wirausaha 

atau dunia kewirausahaan. Wirausaha merupakan salah satu cara untuk memenuhi 

kebutuhan ekonomi seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha adalah efikasi diri. Efikasi Diri merupakan keyakinan akan 

kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini 

adalah kesusksesan dalam berwirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dubungan antara efikasi diri dengan minat berwirausaha pada 

pegawai negeri sipil (PNS). Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat 

hubungan positif antara efikasi diri dengan minat berwirausaha pada pegawai 

negeri sipil (PNS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

korelasional. Subjek penelitian diambil dengan teknik incidental  purposive quota 

sampling, dengan menentukan kriteria tertentu sebagai syarat menjadi subjek atau 

responden penelitian. Dalam penelitian ini responden berjumlah 50 orang. Analisa 

menggunakan teknik korelasi product moment, dan hasil yang di dapatkan adalah 

ada hubungan yang sangat siknifikan antara efikasi diri dan minat berwirausaha 

pada pegawai negeri sipil (PNS), yang dilihat dari analisa data yang menunjukkan 

hasil korelasi r=0,640 dan p=0,000 (p≤0,01). Tingkat efikasi diri dan minat 

berwirausaha Pegawai Negeri Sipil di karesidenan Surakarta tergoling tinggi. 

Besarnya sumbangan efikasi diri mempengaruhi minat berwirausaha sebesar 

40,96%.  

 

Kata Kunci : minat berwirausaha, efikasi diri, pegawai negeri sipil 

 

Abstract 

The interest in entrepreneurship is a greater interest in entrepreneurship or the 

world of entrepreneurship. Entrepreneurship is one way to meet one's economic 

needs. One of the factors that influence the interest in entrepreneurship is self-

efficacy. Self-efficacy is a belief in the ability possessed to achieve the desired 

goal, in this case is success in entrepreneurship. This study aims to determine the 

relationship between self-efficacy and entrepreneurship interest in civil servants 

(PNS). The research hypothesis proposed is that there is a positive relationship 

between self-efficacy and interest in entrepreneurship in civil servants (PNS). The 

method used in this research is quantitative correlation. The subject of the study 

was taken by incidental purposive quota sampling technique, by determining 

certain criteria as a requirement to be the subject or respondent of the study. In the 

study respondents numbered 50 people. Analysis using product moment 

correlation techniques, and the results obtained are very significant relationship 

between self-efficacy and interest in entrepreneurship in civil servants (PNS), 

which is seen from the data analysis which shows the results of the correlation r = 

0.640 and p = 0.000 (p ≤0.01). The level of self-efficacy and interest in civil 
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servant entrepreneurship in the Surakarta residency is high. The amount of self-

efficacy contribution affects the interest in entrepreneurship by 40.96%. 

 

Kayword : interest in enterpreneurship, self-efficacy, civil servants 
 

1. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang melanda dunia turut serta 

menyumbangkan angka pengangguran yang cukup besar. Pengangguran tertinggi 

berasal dari kelompok penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, 

hal ini menunjukan bahwa banyak orang yang telah menyelesaikan pendidikannya 

akan tetapi sulit mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Terdapat 

fenomena menarik pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, yaitu 

dengan terjadinya gelombang krisis tersebut banyak perusahaan yang melakukan 

pemutusan hubungan kerja, akan tetapi pertumbuhan usaha kecil menegah (UKM) 

justru semakin meningkat (Sukanto, 2015).  

Meningkatnya usaha kecil atau wirausaha memiliki peran penting dalam 

menjaga kestabilan ekonomi seperti di Amerika dan Jepang dengan jumlah 

entrepreneurship (wirausaha) lebih dari 10% jumlah penduduknya, Singapura 

mencapai angka lebih dari 7%, Malaysia mencapai angka sekitar 5%, Thailand 

sekitar 4%, sedangkan Indonesia hanya 1,67%. Fenomena rendahnya minat dan 

motivasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha menjadi perhatian dan 

pemikiran serius dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia 

industri, maupun masyarakat (Evaliana, 2015). Oleh karena itu perlu dilakukan 

berbagai hal dan upaya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pemahaman 

dan pengetahuan untuk mengubah pola berikir para generasi muda setelah 

menyelesaikan jenjang pendidikan untuk tidak hanya mencari pekerjaan namun 

juga bisa mencipakan sebuah usaha yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan 

baru. Sikap serta perilaku seseorang untuk berwirausaha cenderung dipengaruhi 

adanya pertimbangan dari berbagai aspek menegenai pilihan karir ataupun 

keinginan untuk mendapat pekerjaan sesuai bidang ilmunya (Suryani, Khusaini, & 

Widiarti, S, 2017).  
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Penelitia lain yang dilakukan oleh Ekawati (2007) tentang keputusan 

memilih wirausaha sebagai usaha sampingan bagi orag yang telah memiliki 

pekerjaan tetap. Dalam penelitia ini didapatkan ada tiga alasan kenapa orang yang 

telah memiliki pekerjaan tetap memilih untuk berwirausaha yaitu, adanya peluang 

yang menjajikan, inggin menambah penghasilan dan menolong orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmadun & Warsiti, 2015) menyatakan bahwa 

kemampuan berwirausaha yang dimiliki oleh anggota kantor dagang dan industri 

wilayah Jakarta Timur tergolong sedang. Hal ini menunjukan bahwa seorang yang 

telah memiliki pekerjaan tetap kurang tertarik pada dunia wirausaha. 

Minat berwirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan usaha atau 

lapangan kerja baru dan berani mengambil resiko (Evalina, 2015). Sedangkan 

menurut Yuwono (2008) menyatakan bahwa minat berwirausaha adalah 

ketertarikan individu dalam mendirikan usaha secara mandiri. Menurut Maftuhah 

(2015) minat dalam berwirausaha dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu penangkapan 

dan tindakan. Dari uraian di atas dapat di simpulkan minat berwirausaha di 

pengaruhi juga oleh efikasi diri, pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh dan 

peran lingkungan keluarga. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendekati masa 

pensiun mereka belum siap dalam menghadapi kenyataan bahwa mereka akan 

kehilangan pekerjaan tetap meskipun masih menerima dana pensiun setelah 

mereka selesai dalam masa jabatan mereka. Maka dari itu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui apakah para Pegawai Negeri Sipil yang mendekati masa 

pensiun memiliki intensi berwirausaha setelah pensiun, dan hasil yang diperoleh 

ada korelasi positif antara intensi berwirausaha dan kecemasan menghadapi 

pensiun pada Pegawai Negeri Sipil. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi 

masa pensiun Pegawai Negeri Sipil mereka merencanakan untuk berwirausaha 

jadi semakin tinggi kecemasan Pegawai Negeri Sipil maka semakin tinggi pula 

intensi berwirausaha yang dimiliki (Irfaani, 2017). 

Menurut Roque (2018) efikasi diri berpengaruh pada minat berwirausaha 

dan menjadi salah satu alasan penting dalam merencanakan kewirausahaan yang 

akan dilakukan dan efikasi diri menjadi salah satu alasan seseorang meminati 

wirausaha. Karakteristik individu yang memiliki efikasi diri tinggi adalah ketika 
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individu tersebut merasa yakin bahwa mereka mampu menghadapi persoalan yang 

di hadapi, tekun dalam mengerjakan suatu hal, dan percaya akan kemampuan diri 

yang dimiliki. Memandang hambatan yang dihadapi sebagai tantangan dan harus 

di pecahkan untuk mencapai taraf hidup yang lebih tinggi (Marni, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Evaliana (2015) menunjukkan bahwa 

hasil penelitian menunjukkan nilai rata rata variabel efikasi  adalah sebesar 4,19, 

oleh karena dapat disimpulkan bahwa efikasi diri yang dimiliki individu yang 

menjadi subjek tergolong baik. Hal ini didukung juga dengan hasil temuan 

dilapangan bahwa responden yakin bisa menyelesaikan tugas-tugas yang 

didapatkan. Kegagalan orang lain yang berwirausaha dapat dijadikan sebagai 

acuan atau pembelajaran bagi individu dalam berwirausaha, kesuksesan orang lain 

juga menjadikan motivasi individu dalam berwirausaha meningkat. Kegagalan 

kelompok lain yang menjadi model bagi responden juga menumbuhkan motivasi 

siswa untuk lebih berusaha keras dalam berwirausaha. Efikasi diri berhubungan 

dengan keyakinan seseorang tentang kemapuan dirinya dalam melakukan suatu 

hal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Efikasi diri dapat di kembangkan 

dalam diri siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Bandura (1994) 

bahwa efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditanamkan atau diturunkan dari salah 

satu atau empat sumber, yaitu pengalaman mengenai suatu hal (performance 

accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious experience), persuasi sosial 

(social persuation), dan pembangkitan emosi (emotional / physiological states). 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di paparkan diatas, minat 

berwirausaha di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tergolong sedang. Maka 

dari itu masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adahlah “adakah hubungan antara 

efikasi diri dengan minat berwirausaha pada pegawai negeri sipil (PNS)” 

 

2. METODE  

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian kuantitatif 

korelasional. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu efikasi diri dan 

variabel tergantung yaitu minat berwirausaha. Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode skala likert. Skala yang digunakan adalah 
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skala minat berwirausaha yang dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Prasiwi 

(2018) yang disusun berdasarkan aspek minat berwirausaha menurut Meredith 

(dalam Suharyadi, dkk, 2007) dengan aspek minat berwirausaha antara lain 

berorientasi tugas dan hasil, percaya diri, kepemimpinan, pengambilan resiko, 

keorisinilan dan berorientasi ke masa depan. Serta skala efikasi diri yang 

dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Karimah (2016) yang disusun 

berdasarkan aspek dari Bandura (1994) yaitu magnitude,strenght,dan generality.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis penelitian diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,640 dan 

(p) sebesar 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif 

yang sangat signifikan antara variabel efikasi diri dengan variabel minat 

berwirausaha pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

semakin tinggi juga minat berwirausahanya, demikian sebaliknya semakin rendah 

efikasi diri Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka semakin rendah pula minat 

berwirausahanya. Dapat disimpulkan dari hasil yang diperoleh bahwa hipotesis 

peneliti dapat diterima. 

Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan pendapat Kadarsih R., 

Susilaningsih, Sumariyati, S. (2013) faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha yaitu efikasi diri, kebebadan bekerja, visioner, keahlian, 

ketersediaan modal, kontekstual, dan persepsi terhadap figure wirausahawan. 

Hasil penelitian yang dilakukan juga sesuain dengan pendapat Suryana (2013) 

bahwa faktor yang mempengaruhi kesuksesan berwirausaha diantaranya self 

efficacy, kemampuan dan kemauan, kesempatan dan peluang, kompeten dalam 

material, berpengalaman, dapat mengendalikan keuangan, perencanaan, lokasi 

yang memadai, pengawasan peralatan, dan kemampuan dalam melakukan transisi 

atau peralihan. Efikasi diri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam mencapai keberhasilan dalam berwirausaha. Seperti yang 

disampaikan oleh Bandura (1994) bahwa efikasi diri merupakan kepercayaan 

yang dimiliki dalam diri seseorang tentang kemampuannya untuk meraih tujuan 
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yang ingin dicapai, dimana kepercayaan tersebut menentukan bagaimana 

seseorang merasakan, berpikir, memotivasi diri dan juga bertindak. Kesimpulan 

yang diperoleh adalah efikasi diri yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

mempengaruhi minatnya dalam berwirausaha. 

 Berdasarkan hasil analisis dari total 50 subjek diketahui memiliki Rerata 

Empirik (RE) sebesar 53,06 dan Rerata Hipotetik (RH) sebesar 42,5  yang berarti 

minat berwirausaha subjek tergolong tinggi. Data penelitian skor subjek 

dikategorikan menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi. Kategori minat berwirausaha secara lengkap dapat dilihat pada 

diagram berikut : 

 

 Variabel minat berwirausaha memiliki Rerata Empirik (RE) 53,06 dan 

rerata Hipotetik (RH) 42,5. Berdasarkan hasil hitung frekuensi dan prosentase 

diketahui bahwa terdapat 0% atau tidak ada subjek yang memiliki minat 

berwirausaha yang sangat rendah dan rendah. Terdapat 8% (4 subjek) memiliki 

minat berwirausaha sedang, 78% (39 subjek) memiliki minat berwirausaha tinggi, 

dan 14% (7 subjek) memiliki minat berwirausaha sangat tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki minat berwirausaha 

yang tinggi, dan dapat diasumsikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) memenihi 

aspek-aspek dalam minat berwirausaha seperti yang di kemukakan oleh Meredith 
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(2000) yaitu percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambi 

resiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi pada masa depan. 

 Tingginya minat berwirausaha Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditunjukkan 

dari hasil observasi subjek yang tertarik dengan dunia wirausaha. Subjek juga 

menunjukkan ketertarikan yang lebih tentang wirausaha. Salah satu yang 

menyebabkan para subjek tertarik dengan wirausaha adalah persiapan masa tua 

atau pensiun dari pekerjaan utama sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS). Beberapa 

subjek telah memiliki usaha sendiri meskipun masih berstatus sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) aktif. Wirausaha yang didirikan digunakan sebagai mata 

pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain minat 

dari dalam diri subjek ada juga subjek yang meneruskan usaha yang telah ada 

sebelumnya atau melanjutkan usaha dari orang tuanya. Subjek beranggapan pada 

masa pensiun mereka tida bisa selalu bergantung pada uang pensiun yang mereka 

dapatkan tiap bulan, subjek juga memerlukan pemasukan lain selain gaji pokok 

atau uang pensiun yang mereka dapatkan. 

Berdasarkan hasil analisis dari total 50 subjek diketahui memiliki Rerata 

Empirik (RE) sebesar 134,32 dan Rerata Hipotetik (RH) sebesar 105  yang berarti 

efikasi diri subjek tergolong tinggi. Data penelitian skor subjek dikategorikan 

menjadi lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat 

tinggi. Kategori efikasi diri secara lengkap dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

0 0 1 

41 

8 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi

F
ra

k
u
en

si
 (

∑
 N

) 

Kategori 

Kategorisasi Efikasi Diri 



11 
 

 Variabel efikasi diri memiliki Rerata Empirik (RE) 134,32 dan Rerata 

Hipotetik (RH) sebesar 105. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

presentase diketahui bahwa terdapat 0% atau tidak ada subjek yang memiliki 

efikasi diri yang sangat rendah dan rendah. Terdapat 2% (1 subjek) memiliki 

efikasi diri sedang, 82% (41 subjek) memiliki efikasi diri tinggi, dan 16% (8 

subjek) memiliki efikasi diri sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa presentase 

dari jumlah terbanyak berada di dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki efikasi diri yang tinggi, dan dapat di 

asumsikan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) memenuhi aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Bandura (1994) yaitu lavel/magnitude, strength, dan 

generality. 

 Subjek yang memiliki efikasi diri yang tiggi dengan minat berwirausaha 

yang tinggi dapat disimpulkan bahwa subjek tersebut memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi, berani memulai, memiliki perencanaan yang baik mampu 

mengendalikan keuangan serta mampu melakukan pengawasan terhadap usaha 

yang dijalankan sesuai degan pernyataan dari Suryana (2013). 

 Efikasi diri Pegawai Negeri Sipil (PNS) tergolong tinggi karena subjek 

didukung dengan keadaan lingkungan yang terbiasa dengan tekanan kerja yang 

tinggi seperti pekerjaan kantor yang harus diselesaikan tepat waktu dan tidak ada 

kesalahan yang dibuat. Selain dalam kondisi kantor lingkungan sosial subjek juga 

mempengaruhi tingkat kepercayaan akan kemampuan yang dimiliki karena 

sebagian besar subjek telah memiliki keluarga dan didalam keluarga subjek 

dituntut untuk menjadi orang tua yang baik bagi anaknya dan pasangan yang baik 

pula bagi suami atau istrinya. Ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki efikasi 

diri yang tinggi maka individu tersebut memiliki keinginan untuk maju dan 

berkembang lebih dari apa yang di lakukan saat ini, memiliki tujuan yang jelas 

dalam hidup, serta gigih dalam menyelesaikan segala persoalan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian tentang efikasi diri yang dilakukan oleh Munawar (2019) 

seorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mampu menyelesaikan 

persoalan yang di hadapi dengan percaya akan kemampuan yang dimilikinya. 
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 Subjek yang memiliki efikasi diri yang tinggi dan minat berwirausaha 

yang tinggi dapat disimpulkan bahwa subjek tersebut memiliki keyakinan akan 

kemampuan yang dimilikinya, sehingga mampu menyelesaikan tugas yang di 

peroleh dan memiliki tujuan hidup yang jelas untuk masa depanya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) yang menyatakan bahwa 

efikasi diri memiliki hubungan positif dengan minat berwirausaha. Efikasi diri 

dapat diperoleh dari penciptaan lingkungan belajar dan berdasar pada pengalaman 

individu maupun pengalaman orang lain yang menjadi model untuk berwirausaha. 

 Efikasi diri dalam penelitian ini memiliki sumbangan efektif (SE) sebesar 

40,96% sehingga 59,04% sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Faktor yang 

lain yang mempengaruhi minat berwirausaha menurut Crow and Croe dalam 

Djaali (2007) the factor of inner urge, the factor of social motive, dan emotional 

factor. Selain itu menurut Kadarsih R., Susilaningsih, Sumariyati, S. (2013) faktor 

yang mempengaruhi minat berwirausaha antara lain efikasi diri, kebebasan 

bekerja, visioner, keahlian, ketersediaan modal dan lingkungan sosial, 

kontekstual, dan persepsi terhadap figure wirausahawan. Pendapat lain menurut 

Suryana (2013) faktot-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan seseorang yaitu 

self efficacy, kemampuan dan kemauan, kesempatan dan peluang, kompeten 

dalam material, berpengalaman, dapat mengendalikan keuangan, perencanaan, 

lokasi memadai, pengawasan peralatan, kepercayaan dalam menjalankan usaha, 

dan kemampuan dalam melakukan transisi atau peralihan. Sedangkan menurut 

Harini dan Yulianeu (2018) faktor yang mempengaruhi kewirausahaan 

diantaranya lingkungan, pendidikan dan minat. Dapat disimpulkan bahwa efikasi 

diri dengan semua aspek yang ada didalamnya memberikan kontribusi terhadap 

minat berwirausaha sebesar 40,96%.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Terdapat hubungan positif yang sangat signifkan antara efikasi diri dengan minat 

berwirausaha pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Semakin tinggi efikasi diri 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka semakin tinggi pula minat berwirausahanya. 
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Sebaliknya semakin rendah efikasi diri Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka semakin 

rendah pulan minat berwirausahanya. Tingkat variabel Efikasi diri yang dimiliki 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Karesidenan Surakarta tergolong tinggi.  Tingkat 

variabel minat berwirausaha yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Karesidenan Surakarta tergolong tinggi. Sumbangan Efektif (SE) efikasi diri 

terhadap minat berwirausaha sebesar 40,96% dan 50,04% minat berwirausaha di 

pengaruhi oleh faktor lain. 

4.2 Saran 

Telah dilakukan dapat menjadi referensi untuk membuat suatu program kerja bagi 

pegawai negeri sipil (PNS) selain menjadi pegawai dapat juga dilakukan pelatihan 

atau pengenalan terhadap dunia kewirausahaan di luar pekerjaan tetap sebagai 

pegawai negeri sipil (PNS). Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan 

referensi sebagai pengetahuan untuk membuka lapangan kerja baru nagi orang 

lain dan mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji pokok sebagai pegawai 

negeri sipil (PNS). Hasil penelitian juga dapat menjadi pandangan pegawai negeri 

sipil (PNS) sebagai persiapan menghadapi masa pension yang akan datang. Bagi 

peneliti selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadika rujukan 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai efikasi diri maupun minat 

berwirausaha pada pegawai negeri sipil (PNS). 
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