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ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh stereotypes gender dan entrepreneurship
characteristic terhadap entrepreneurial intentions pada mahasiswa Universitas Jenderal
Soedirman. Stereotypes gender menciptakan perbedaan perilaku terhadap laki-laki dan perempuan
yang berdampak pada perbedaan kesempatan dalam aktivitas kehidupan. Entrepreneurship
characteristic menunjukkan sikap-sikap dan tindakan yang dilakukan sebagai seorang wirausaha.
Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang berisi pernyataanpernyataan yang disesuaikan dengan indikator variabel penelitian. Jumlah responden adalah 115
orang mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman minimal
telah menempuh mata kuliah kewirausahaan. Teknik analisis menggunakan Structural Equation
Modeling (SEM). Penelitian ini menggunakan proksi stereotype gender, entrepreneurship
characteristic dan entrepreneurial intentions. Kuesioner menggunakan kuesioner kepribadian
kewirausahaan yang mengacu pada alat ukur Entrepreneurial Charactersitics Questionnaire
(ECQ). Hasil penelitian yaitu terdapat pengaruh positif stereotypes gender terhadap
entrepreneurial intention dan terdapat pengaruh positif entrepreneurship characteristic terhadap
entrepreneurial intention. Semakin tinggi stereotypes gender maka dapat meningkatkan
entrepreneurial intention. Semakin tinggi entrepreneurship characteristic dapat meningkatkan
entrepreneurial intention.
Kata Kunci: stereotypes gender, entrepreneurship characteristic, entrepreneurial intentions

ABSTRACT
This study aims to see the effect of gender stereotypes and entrepreneurship characteristic on
entrepreneurial intentions on students of Jenderal Soedirman University. Gender stereotypes create
differences in behavior towards men and women that have an impact on different opportunities in
life activities. Entrepreneurship characteristic shows the attitudes and actions taken as an
entrepreneur. This research was conducted with a survey method using a questionnaire containing
statements that were adjusted to the research variable indicators. The number of respondents was
115 students of the General Soedirman University Economic Education Study Program at least had
taken entrepreneurship courses. Analysis techniques using Structural Equation Modeling (SEM).
This study uses proxy for gender stereotypes, entrepreneurship characteristic and entrepreneurial
intentions. The questionnaire uses an entrepreneurial personality questionnaire which refers to the
measuring instrument of Entrepreneurial Charactersitics Questionnaire (ECQ). The result of this
research is that there is a positive influence of gender stereotypes on entrepreneurial intention and
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there is a positive influence of entrepreneurship characteristic on e ntrepreneurial intention. The
higher gender stereotypes can increase entrepreneurial intention. The higher entrepreneurship
characteristic can increase entrepreneurial intention.
Keywords: gender stereotypes, entrepreneurship characteristic, entrepreneurial intentions

PENDAHULUAN
Permasalahan negara Indonesia sangatlah kompleks. Baik permasalahan di bidang
ekonomi dan sosial tetapi juga politik dan agama. Permasalahan yang sangat terlihat dan
tidak kunjung usai adalah pengangguran. Jumlah tingkat pengangguran terdidik berstatus
sarjana saat ini terus meningkat apabila perguruan tinggi sebagai lembaga pencetak
sarjana tidak memiliki kemampuan mengarahkan peserta didik dan alumninya
menciptakan lapangan kerja sendiri. Ditambah rendahnya motivasi generasi muda
Indonesia dalam berwirausaha saat ini menjadi pemikiran serius berbagai pihak baik
pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat. Fenomena ini semakin
menambah beban permasalahan pemerintah dalam mengurangi pengangguran di
Indonesia.
Mahasiswa merupakan bagian kelompok masyarakat yang relative dinamis, yang
dapat mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Wirausaha merupakan
alternatif pilihan yang cukup tepat bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya.
Mahasiswa dalam hal ini sudah mulai memiliki tanggung jawab dan mulai belajar untuk
lebih memiliki dorongan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih berguna untuk dirinya
sendiri dan untuk kesejahteraan orang lain. Dari sinilah mahasiswa mulai memiliki
dorongan untuk mengikuti kegiatan di luar agenda perkuliahan yang dinilai dapat
menggali potensi diri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemandirian, kegiatan
itu seperti kepanitiaan suatu acara, organisasi intra maupun ekstra kampus, lomba, dan
juga wirausaha. Kegiatan- kegiatan ini selain bisa meningkatkan soft skill mahasiswa,
seringkali juga mendatangkan keuntungan finansial bagi mahasiswa. Tidak sedikit
mahasiswa yang mendapatkan keuntungan finansial yang besar dengan berwirausaha
Stereotypes gender adalah konsep dari Teori Skema Gender. Teori ini
mengemukakan bahwa jenis kelamin tidak selalu berhubungan dengan peran gender,
namun kebudayaan yang membentuk kelompok perbedaan sosial tersebut. Pendapat Wood
(2001) sebagaimana di kutip oleh Mugniesyah (2006) gender merupakan suatu bentukan
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atau suatu konstruksi sosial mengenai perbedaan peran, fungsi, serta tanggung jawab
antara laki-laki dan perempuan. Secara teoritis baik laki-laki maupun perempuan berbeda
dalam kepemilikan entrepreunarial intention. Gupta dan Nachiket (2007) menemukan
stereotype gender pada perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
entrepreunarial intention namun lebih rendah dari stereotype gender pada laki-laki.
Ciri-ciri seorang entrepreuner menurut pendapat Hamdani dalam Suarman dan D.
Ayub (2017) yaitu memiliki rasa percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, senang
mengambil risiko, jiwa kepemimpinan, berorientasi masa depan dan memiliki kreativitas
dan inovasi. Menurut David dalam Abas (2011) merumuskan entrepreuner characteristic
sebagai berikut pengendalian diri, pemecah masalah, mengelola dengan sasaran,
menganalisi kesempatan, pengendalian pribadi dan pemikiran objektif.
Entrepreneural intention dapat diartikan sebagai langkah awal dari suatu proses
pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang, Lee dan Wong (dalam
Rojuaniah, 2014). Menurut Hattab (2014), niat berwirausaha dapat didefinisikan sebagai
keadaan pikiran yang mengarahkan dan membimbing setiap individu terhadap
perkembangan dan pengimplementasian dalam konsep bisnis baru.
METODE PENELITIAN
Sasaran penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas
Jenderal Soedirman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
survey dengan menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu pengambilan sampel
berdasarkan kesengajaan dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan
masalah yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu Regression weight pada Structural
Equation Model (SEM) yang digunakan untuk meneliti seberapa besar hubungan antar
variabelnya. Model untuk penelitian digambarkan dengan path diagram. Hal ini untuk
mempermudah melihat hubungan kausalitas antar variabel yang akan diuji. Korelasi antar
construct dalam path analysis dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:
a. Exogenous Constructs yang dikenal sebagai independent variable : merupakan construct
yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah di path diagram.
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b. Endogenous Constructs merupakan faktor-faktor yang diprediksi oleh satu maupun
beberapa construct. Construct ini dapat memprediksi satu atau lebih construct endogen
lainnya.
Tabel 1. Indikator Variabel
Stereotypes gender

X1
X2
X3
X4
Entrepreneurship
X5
characteristic
X6
X7
X8
Entrepreneurial intention X9
X10
X11
X12

Ketekunan wanita berwirausaha
Tidak termotivasi laki-laki berwirausaha
Peran wanita dalam mendidik dan mengasuh anak
Peran wanita dalam kehidupan ekonomi keluarga
Energik
Fleksibel
Optimis
Mandiri
Innovativeness
Risk-taking propensity
Competitiveness
Entrepreneurial family exposure

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karateristik Responden
Berdasarkan hasil pengamatan data jenis kelamin sampel populasi yang merupakan
mahasiswa 3 angkatan prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Unsoed dijelaskan
pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Karakteristik Koresponden
No
Jenis kelamin
1
Laki-laki
2
Perempuan
Jumlah

Frekuensi (orang)
45
70
115

Persentase (%)
39
61
100

Sumber: data primer yang diolah

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki
berjumlah 45 orang atau sekitar 39% sedangkan responden mahasiswi perempuan
berjumlah 70 orang sekitar 61%.

Usia Responden
Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran data, maka usia guru yang terlihat
pada tabel 3 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Usia Responden
No Usia
1
18 – 19 tahun
2
20- 21 tahun
Jumlah
Sumber: data primer yang diolah

Frekuensi
42
58
115

Persentase (%)
48
67
100

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa responden yang berusia 18-19 .berjumlah
42 orang atau sekitar 48% sedangkan responden berusia 20-21 berjumlah 58 orang sekitar
67%.
Analisis Faktor Konfirmatori
Tujuan dari analisis konfirmatori untuk menguji sebuah konsep yang dibangun
dengan menggunakan beberapa indikator yang dapat diukur. Tahapan ini menjelaskan
pengukuran atas dimensi- dimensi yamg membentuk variabel laten dalam penelitian.
Analisis konfirmatori terdiri dari Analisis faktor konfirmatori 1 dan Analisis faktor
konfirmatori 2. Analisis faktor konfirmatori 1 meliputi variabel eksogen: dependensi,
fleksibilitas, kepercayaan dan strategi integrasi. Hasil analisis ini dapat dilihat pada
Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Analisis SEM
130

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan VIII” 14-15
November 2018
Purwokerto
No. ISBN: 978-602-1643-617

Kesesuaian Model–Goodness of Fit
Uji kelayakan model SEM ini diuji dengan cara menggunakan confirmatory factor
analysis yaitu menggunakan chisquare, probabilitas, CFI, TLI, RMSEA, GFI dan AGFI
yang tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Pengujian Model Structural Equation Modelling
Goodness of fit model
Cut off value
Hasil Model
Chi square (df:82)
<101.884
101.800
Significant Prob
>0.05
0.068
RMSEA
< 0.08
0.040
GFI
>0.90
0.921
AGFI
>0.90
0.904
CMIN/DF
<2.00
1.241
TLI
>0.95
0.966
CFI
>0.95
0.973

Evaluasi Model
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sumber: data primer yang diolah 2018

Tabel 5. Standardized Regression Weight Structural Equation Modeling

EI <--EI <---

SG
EC

Standart
Estimate
0.381
0.352

Estimate

S.E.

0.360
0.362

0.100
0.081

CR

P

3.583 0.008
4.426

Sumber : Ringkasan data primer yang diolah 2018

Uji hipotesis model menunjukkan bahwa model yang digunakan fit terlihat dari
tingkat signifikasi Chi Square model sebesar 101.80 , nilai Goodnes of Fit (GFI) sebesar
0.921 dan Cmin/df sebesar 1.241.

Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis 1.
H1: Stereotypes gender berpengaruh signifikan terhadap entrepreneurial intentions.
Pada pengujian hipotesis I digunakan taraf signifikansi sebesar 5%, hal tersebut
digunakan karena nilai C.R ≥ 1,96. Parameter estimasi antara variabel nilai kreatif kohesif
dan inovasi produknya menunjukkan hasil positif yang signifikan dengan nilai C.R. = 3.58.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis I yang menyatakan Stereotypes
gender berpengaruh positif terhadap entrepreneurial intentions.
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Pengujian Hipotesis 2.
H2: Entrepreneurship characteristic berpengaruh terhadap entrepreneurial intentions.
Pada pengujian hipotesis 2 digunakan taraf signifikansi sebesar 5%, hal tersebut
digunakan karena nilai C.R ≥ 1,96. Parameter estimasi antara variabel nilai kreatif kohesif
dan inovasi produknya menunjukkan hasil positif yang signifikan dengan nilai C.R. =
4.426. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Entrepreneurship characteristic
berpengaruh terhadap entrepreneurial intention.

KESIMPULAN
Kesimpulannya

bahwa

stereotypes

gender

berpengaruh

positif

terhadap

entrepreneurial intentions. Stereotip gender merupakan gambaran-gambaran yang ada di
dalam pikiran seseorang mengenai sifat khas dari karakteristik psikologis antara pria dan
perempuan secara sosial budaya, dalam hal ini keyakinan tentang maskulinitas bagi lakilaki yang menganggap bahwa laki-laki sebagai kaum yang superior yaitu sosok inidividu
yang kuat, tegar, pemimpin perempuan, dan feminitas bagi perempuan yang menanggap
bahwa perempuan sebagai kaum yang inferior yaitu individu yang lembut, sabar, dan tidak
boleh menentang laki-laki. Hal ini disebabkan oleh persepsi stereotip untuk menjadi
perempuan yang ideal adalah perempuan yang feminin dan tidak mandiri.
Kesimpulan yang kedua yaitu terdapat hubungan positif signifikan entrepreneurship
characteristic terhadap entrepreneurship intention pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Unsoed. Bahwa entrepreneurship characteristic yang terdiri dari rasa
percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, senang mengambil risiko, jiwa kepemimpinan,
berorientasi masa depan dan memiliki kreativitas dan inovasi menjadi modal dasar seorang
wirausaha untuk memiliki ketertarikan untuk fokus dan niat dalam kegiatan wirausaha.
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