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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Melambatnya pergerakan roda ekonomi membawa dampak bagi sektor 

ketenagakerjaan Indonesia yang mengakibatkan jumlah pengangguran dalam negeri 

bertambah. Jumlah pengangguran terdidik di Indonesia setiap tahun terus bertambah, 

seiring dengan diwisudanya sarjana baru lulusan berbagai perguruan tinggi. Hal ini 

sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang dirilis, Selasa (05 Mei 2015), jumlah 

angkatan kerja yang menganggur pada Februari 2013 berjumlah 7,24 juta orang, 

Agustus 2013 berjumlah 7,41 juta orang, Februari 2014 berjumlah 7,15 juta orang, 

Agustus berjumlah 7,24 juta orang, dan Februari 2015 berjumlah 7,45 juta orang. 

Jumlah pengangguran pada Februari 2015  mencapai 7,4 juta orang, dengan Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung  menurun dari  5,94 persen  pada Agustus 

2014 menjadi 5,81 persen pada Februari 2015. Pada Februari 2015, Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

menempati  posisi tertinggi yaitu sebesar 9,05 persen, disusul oleh  TPT Sekolah 

Menengah Atas sebesar 8,17 persen (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis, Selasa          

(05 November 2015) BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2015 

mencapai 6,18 persen atau jumlah pengangguran pada Agustus 2015 mencapai 7,6 juta 

orang. BPS mencatat jumlah angkatan kerja pada Agustus 2015 mencapai 122,4 juta 

orang atau meningkat 510 ribu dibandingkan periode Agustus 2014 yang tercatat 
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sebanyak 121,87 juta orang. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut 

pendidikan didominasi posisi tertinggi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 

persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, 

Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke 

bawah 2,74 persen (Badan Pusat Statistik, 2015). 

Angka di atas menggambarkan kesadaran yang perlu dibangun bersama untuk 

mengurangi jumlah pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat dalam 

rangka pengembangan wilayah. Salah satunya melalui profesi sebagai seorang 

wirausaha. Masyarakat tidak bergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia tetapi 

mulai berpikir tentang cara untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri 

(Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015). 

Pemerintah juga mulai gencar mencanangkan gerakan kewirausahaan nasional. 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga mendukung pengembangan 

program kewirausahaan dengan adanya dukungan kerjasama dari perguruan tinggi 

dengan menyiapkan laboratorium kewirausahaan untuk menginspirasi para generasi 

muda agar termotivasi menjadi wirausahawan. Generasi muda harus memahami 

kewirausahaan sebagai bidang profesi (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia, 2015).   

Menurut Ciputra (2013, 73) salah satu faktor pendorong pertumbuhan 

kewirausahaan disuatu negara terletak pada peran institusi penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah saatnya 

dapat memberikan inspirasi, wawasan, dan pelatihan kewirausahaan sehingga tercipta 

benih - benih wirausaha yang dihasilkan melalui sekolah. Sekolah diharapkan mampu 
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mempersiapkan masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan keterampilan dan 

kecerdasan agar generasi muda dapat melakukan aktualisasi diri. Institusi pendidikan 

juga berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam 

mengatasi masalah perekonomian negara dengan cara menciptakan lapangan kerja dan 

meningkatkan penghasilan anggota masyarakat (Boediono 2009, 28). 

Pihak sekolah bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kemampuan 

berwirausaha kepada para lulusannya dan memberikan motivasi untuk berani memilih 

berwirausaha sebagai karir mereka. Pada akhirnya, lulusan SMA diharapkan mampu 

menciptakan berbagai lapangan pekerjaan melalui berwirausaha.  

Dasar seseorang menciptakan lapangan pekerjaan adalah intensi dari dalam diri 

orang tersebut (Meidora dan Warmika 2016, 1078). Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan sekolah yaitu meningkatkan intensi siswa untuk berwirausaha dan 

mempersiapkan lulusannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Masalah mengenai 

rendahnya intensi kewirausahaan dialami oleh sebagian siswa di SMA Kristen Yusuf.  

Hal ini terbukti dari hasil observasi awal di kalangan siswa ditemukan data di 

lapangan bahwa siswa SMA Sekolah Kristen Yusuf memiliki intensi kewirausahaan 

yang rendah. Hasil pengamatan yang diperoleh melalui hasil studi pendahuluan yang 

telah dilakukan sebelumnya dengan melakukan penyebaran angket pada tanggal 16 

Oktober 2015 dan 20 Oktober 2015 dilakukan di Sekolah Kristen Yusuf berjumlah 277 

orang pada tahun ajaran 2015-2016. 

Data yang diperoleh sebagai berikut: responden yang menjawab pernyataan 

setelah lulus ingin menjadi karyawan adalah sebanyak 175 orang yaitu sebesar 63 

persen, responden yang menjawab pernyataan setelah lulus ingin menjadi wirausahawan 
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berjumlah 102 orang yaitu sebesar 37 persen. Responden yang menjawab pernyataan 

sebelum kelulusan telah memiliki bisnis pribadi berjumlah 15 orang yaitu sebesar lima 

persen, sedangkan responden yang menjawab pernyataan sebelum kelulusan belum 

memiliki bisnis pribadi berjumlah 262 orang atau sebesar 95 persen. Responden yang 

menjawab pernyataan setelah lulus ingin menjadi wirausahawan tetapi saat ini belum 

memiliki bisnis pribadi berjumlah 82 orang atau sebesar 30 persen, sedangkan 

responden yang menjawab setelah lulus ingin menjadi wirausahawan dan saat ini telah 

memiliki bisnis pribadi berjumlah 20 orang atau hanya tujuh persen. Respoden yang 

menjawab pernyataan setelah lulus tidak ingin menjadi wirausahawan dan tidak 

memiliki bisnis pribadi berjumlah 130 orang atau sebesar 47 persen, responden yang 

setelah lulus tidak ingin menjadi wirausahawan tetapi saat ini telah memiliki bisnis 

pribadi berjumlah 45 orang atau sebesar 16 persen.  

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan, responden yang tidak ingin 

menjadi wirausahawan setelah lulus dari SMA berjumlah 175 orang atau sebesar 63 

persen. Hal ini tentu menjadi menarik karena siswa di SMA Sekolah Kristen Yusuf 

adalah siswa yang telah menempuh mata pelajaran kewirausahaan. 

Studi pendahuluan juga dilakukan melalui wawancara sederhana dengan cara 

menanyakan alasan enggan berwirausaha, lebih jelasnya apa penyebab mereka tidak 

tertarik mendirikan usaha kelak saat lulus. Beberapa kondisi diduga disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu tingkat kepercayaan diri siswa dalam mengambil risiko memulai 

bisnis cenderung rendah karena siswa merasa pengetahuan dan kemampuannya dalam 

memulai bisnis masih kurang. Tingkat kemampuan mengelola kesulitan dalam bisnis 

yang rendah. Hal ini dibuktikan bahwa siswa masih belum mampu untuk mengatasi 
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setiap tekanan dalam dirinya. Salah satunya adalah karena kondisi lingkungan sosial 

siswa di perkotaan yang relatif lebih nyaman dibandingkan dengan beberapa dekade 

yang lalu serta budaya serba instan seperti sekarang ini. Alasan lain yang siswa 

ungkapkan tentang rendahnya intensi untuk berwirausaha adalah tidak mendapat 

informasi dan dukungan dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, siswa lebih memilih 

bekerja dan bergantung pada lowongan pekerjaan yang ada. 

Persoalannya bagaimana memperdalam pengetahuan mengenai kewirausahaan 

dikalangan siswa dan faktor - faktor apa yang berpengaruh terhadap intensi siswa untuk 

memilih karir berwirausaha setelah mereka lulus nantinya, masih terus menjadi 

pertanyaan dan memerlukan penelaahan lebih jauh. 

Sejumlah penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi terhadap tinggi dan rendahnya intensi kewirausahaan seperti 

kecerdasan adversitas, internal locus of control dan kematangan karier  (Srimulyani 

2013, 108). Penelitian lain yang dilakukan oleh Handaru, et al. (2015, 164) secara 

konsisten menyatakan bahwa efikasi diri berkontribusi terhadap intensi seseorang untuk 

memulai bisnis baru. Menurut Gurbuz dan Aykol dalam Suharti dan Sirine (2011, 125) 

faktor kontekstual juga cukup mendapat perhatian dalam intensi kewirausahaan seperti 

dukungan akademik, dukungan sosial dan kondisi lingkungan usaha. Beberapa 

penelitian menunjukkan hasil yang mendukung pernyataan Gerry et al. dalam Amos dan 

Alex (2014, 168) dukungan pihak akademik, dukungan sosial dan dukungan lingkungan 

usaha diduga faktor kontekstual berkontribusi terhadap intensi kewirausahaan.  
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Menurut Denanyoh et al. (2015, 23); Amos dan Alex (2014, 170) faktor 

kontekstual yang menjadi perhatian penelitiannya adalah dukungan akademik, 

dukungan keluarga dan kerabat, dukungan struktural atau dukungan lingkungan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarwoko (2011, 133) seseorang dengan 

latar belakang keluarga yang  memiliki usaha ternyata memiliki tingkat intensi 

kewirausahaan yang lebih besar dibandingkan seseorang yang keluarga tidak memiliki 

usaha, artinya seseorang yang keluarganya memiliki usaha telah memiliki pengalaman 

berwirausaha sehingga siswa dapat merencanakan karir berwirausaha di masa depan 

sebagai pilihan hidup. Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat intensi 

kewirausahaan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan (Sarwoko 2011, 133). Jenis 

kelamin dan latar belakang pekerjaan orang tua berkontribusi terhadap intensi 

kewirausahaan seseorang (Amos dan Alex 2014, 171). Faktor demografis seperti jenis 

kelamin dan umur diduga berpengaruh terhadap keinginan seseorang menjadi 

wirausahawan. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang dipilih adalah “pengaruh efikasi diri, 

kecerdasan adversitas, dukungan akademik, dukungan relasional, jenis kelamin, 

pekerjaan orang tua terhadap intensi kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka 

beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan berkaitan dengan intensi kewirausahaan 

siswa SMA Kristen Yusuf adalah sebagai berikut: 
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1) Tingginya tingkat pengangguran dari lulusan Perguruan Tinggi. 

2) Kecenderungan lulusan dari SMA Kristen Yusuf untuk mencari kerja daripada 

menciptakan lapangan kerja. 

3) Intensi kewirausahaan siswa SMA Sekolah Kristen Yusuf rendah 

4) Pembelajaran kewirausahaan di Sekolah Kristen Yusuf masih dalam bentuk teori di 

dalam kelas di mana siswa umumnya merupakan peserta yang pasif. 

5) Tingkat kepercayaan diri siswa untuk memulai bisnis dan menjalani seluruh 

aktivitas bisnis masih kurang. 

6) Siswa di SMA Kristen Yusuf beranggapan bahwa wirausaha hanya bidang 

pekerjaan yang memiliki tingkat keberhasilannya rendah. 

7) Peran guru bimbingan dan konseling di SMA Kristen Yusuf dalam melaksanakan 

layanan bimbingan karir belum optimal. 

8) Siswa SMA Kristen Yusuf kurang tertarik dengan metode ceramah dalam layanan 

bimbingan karir yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling. 

9) Kurangnya fasilitas sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan atau laboratorium 

pembelajaran kewirausahaan. 

10) Manfaat kewirausahaan bagi kalangan pelajar. 

11) Kecerdasan dan daya tahan mengelola rintangan bisnis belum maksimal. 

12) Siswa belum mendapatkan secara maksimal dukungan dari berbagai pihak untuk 

berwirausaha. 

13) Pengalaman pribadi siswa dalam berwirausaha, seperti job training dan praktik kerja  

melakukan usaha dapat menumbuhkan intensi siswa. 

14) Faktor lingkungan keluarga dapat berpengaruh terhadap intensi kewirausahaan. 
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1.3  Batasan Variabel Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dilakukan penelitian 

ini dibatasi pada intensi kewirausahaan, efikasi diri, kecerdasan adversitas, faktor 

kontekstual (dukungan akademik dan dukungan relasional) serta faktor demografi (jenis 

kelamin dan pekerjaan orang tua) di SMA Kristen Yusuf. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah efikasi diri memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi kewirausahaan 

siswa SMA Kristen Yusuf? 

2) Apakah kecerdasan adversitas memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf? 

3) Apakah dukungan akademik memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf? 

4) Apakah dukungan relasional memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi 

kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf? 

5) Apakah efikasi diri, kecerdasan adversitas, dukungan akademik, dukungan 

relasional,  jenis kelamin dan pekerjaan orang tua memiliki pengaruh signifikan 

terhadap intensi kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf? 

6) Apakah terdapat perbedaan antara intensi kewirausahaan berdasarkan jenis kelamin? 

7) Apakah terdapat perbedaan antara intensi kewirausahaan berdasarkan pekerjaan 

orang tua yang wirausahawan dan bukan wirausahawan. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1) Untuk menganalisis pengaruh efikasi diri terhadap intensi kewirausahaan siswa di 

SMA Kristen Yusuf. 

2) Untuk menganalisis pengaruh kecerdasan adversitas terhadap intensi kewirausahaan 

siswa di SMA Kristen Yusuf. 

3) Untuk menganalisis pengaruh dukungan akademik terhadap intensi kewirausahaan 

siswa  di SMA Kristen Yusuf. 

4) Untuk menganalisis pengaruh dukungan relasional terhadap intensi kewirausahaan 

siswa  di SMA Kristen Yusuf. 

5) Untuk menganalisis pengaruh efikasi diri, kecerdasan adversitas, dukungan 

akademik, dukungan relasional, jenis kelamin dan pekerjaan orang tua terhadap 

intensi kewirausahaan siswa SMA Kristen Yusuf 

6) Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara intensi 

kewirausahaan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. 

7) Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara intensi 

kewirausahaan berdasarkan pekerjaan orang tua yang wirausahawan dan bukan 

wirausahawan. 

 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu manfaat untuk  peneliti, sekolah 

dan akademis yaitu: 
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1) Untuk Peneliti 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan wawasan dan pengalaman bagi peneliti,    

sebagai sarana dalam mengaplikasikan teori dan ilmu yang sudah dipelajari dalam 

bangku perkuliahan, sebagai sarana untuk memicu kreatifitas dan mengasah cara 

berpikir kritis. 

2) Untuk Sekolah Kristen Yusuf 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk mengembangkan 

bahan ajar kewirausahaan peserta didik. Penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang 

berarti dalam bentuk bahan masukan untuk Sekolah Kristen Yusuf dengan 

memberikan masukan mengenai besarnya pengaruh dan faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap intensi kewirausahaan seperti efikasi diri, kecerdasan 

adversitas, dukungan akademik, dukungan relasional dan faktor demografi yang 

dimiliki siswa untuk menjadi wirausahawan. 

3. Untuk Akademis Atau Umum  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi tambahan untuk 

penelitian ilmiah yang berhubungan dengan faktor efikasi diri, kecerdasan 

adversitas, dukungan akademik, dukungan relasional dan faktor demografi terhadap 

intensi kewirausahaan sehingga dapat dijadikan acuan atau dasar bagi penelitian 

selanjutnya. Hal ini peneliti mengharapkan munculnya faktor baru yang 

mempengaruhi intensi kewirausahaan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Hasil penelitian ini dituangkan ke dalam sebuah laporan penelitian yang terdiri 

dari beberapa bab. Penjelasan mengenai masing-masing bab yang terdapat dalam 

laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori terkait yang mendasari penelitian 

ini. Dalam penelitian ini, landasan teori ini sebagai kerangka acuan pemikiran 

dalam pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang 

diambil dari berbagai literatur dan beberapa hasil penelitian yang relevan. 

Kerangka berpikir, model dan hipotesis penelitian dituangkan dalam bab ini. 

Landasan teori membahas berbagai teori pendukung dan variabel-variabel 

yang diteliti yaitu variabel intensi kewirausahaan, efikasi diri, kecerdasan 

adversitas, faktor kontekstual (dukungan akademik dan dukungan relasional) 

dan faktor demografi (jenis kelamin dan latar belakang pekerjaan orang tua) 

beserta model penelitian  yang akan digunakan. 
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Bab III   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas secara rinci rancangan penelitian, tempat, waktu, dan 

subjek penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampling, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta hipotesis 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Bab IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjabaran dari penelitian yang telah dijalankan dan 

analisis yang lebih mendalam mengenai hipotesis permasalahan selama 

periode penelitan berlangsung. Dalam bab ini membahas dari deskripsi data, 

pengujian persyaratan analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan 

pengolahan hubungan antar variabel, keterbatasan penelitian  dan analisis 

data primer yang telah dikumpulkan sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

menjawab perumusan masalah. 

 

Bab V     KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat 

ditarik dari hasil penelitian dan saran yang direkomendasikan oleh peneliti 

yang diberikan kepada institusi terkait yang diharapkan dapat berguna bagi 

pengambilan keputusan lebih lanjut. Bab ini juga bertujuan untuk menjawab 

tujuan penelitian dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.  




