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BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai keseluruhan penelitian yang

dilakukan dan menentukan masalah yang ingin diteliti beserta dengan tujuan

penelitian ini. Pada gambar 1.1 memaparkan langkah-langkah yang dilakukan

dalam pendahuluan penelitian.

Gambar 1.1 Langkah-langkah pendahuluan

Sumber: Dibuat untuk penelitian ini (2019)

1.1 Latar
Belakang
Masalah

1.2 Pertanyaan
Penelitian

1.3 Tujuan
Penelitian

1.4 Pembatasan
Penelitian

1.5 Metode

Penelitian

1.6 Sistematika
Penulisan



2

1.1 Latar Belakang

Dilansir dari katadata.co.id pada bulan Mei 2019, tingkat pengangguran

dari lulusan diploma dan universitas naik dalam 2 tahun terakhir. Jumlah

pengangguran diploma naik dari 6,4% menjadi 6,9 %, sedangkan jumlah

pengangguran universitas naik dari 5% ke 6,2%. Kemudian disebutkan ada 3

penyebab peningkatan pengangguran lulusan diploma dan perguruan tinggi

tersebut. Pertama, dikarenakan skill yang dimiliki tidak dibutuhkan oleh industri.

Kedua, permintaan nominal gaji yang terlalu tinggi. Ketiga, sedikitnya industri

yang mau memperkerjakan lulusan tersebut (reaktor.co.id, 2019) .

Kewirausahaan dapat menjadi solusi yang tepat dari permasalahan ini.

Menjadi seorang wirausaha dapat menjadi salah satu pilihan bagi mahasiswa

ketika lulus dari perguruan tinggi (Pihie, 2009). Kewirausahaan secara harfiah

berasal dari kata wirausaha. Wira berarti berani dan usaha berarti usaha atau bisnis.

Jadi wirausaha berarti berani berusaha atau berani berbisnis. Wirausahawan

adalah orang yang berani berusaha atau orang yang berani berbisnis.

Entrepreneurship adalah dunia usaha atau dunia bisnis. Dunia atau bidang yang

berkaitan dengan pemanfaatan peluang, pengelolaan sumber daya untuk

memperoleh keuntungan (Muchson, 2017).

Niat untuk berkecimpung dalam bidang kewirausahaan sebagai jalur karir

sendiri telah mendapatkan perhatian khusus oleh peneliti dan pendidik. Kondisi

tersebut karena peran dari kewirausahaan yang memberikan kontribusi besar

terhadap pengembangan sosial ekonomi dari negara maju dan berkembang

(Murali, 2009). Kewirausahaan dapat berkontribusi secara positif terhadap
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perkembangan sosial dan ekonomi di suatu negara dalam banyak cara. Salah

satunya untuk menekan angka pengangguran yang sering kali menjadi

permasalahan bagi negara berkembang seperti Indonesia. Kewirausahan dapat

menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu menyerap pengangguran, sebab

adanya wirausaha berarti lapangan kerja baru dibuka atau muncul (Muchson,

2017:16).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Perindustrian

Airlangga Hartarto saat memberikan kuliah umum di Universitas Tadulako, Palu,

Sulawesi Tengah, Jumat (20/4) bahwa tumbuhnya wirausaha atau pelaku industri

dapat membawa efek berantai terhadap perekonomian seperti peningkatan pada

penyerapan tenaga kerja. Dalam pidatonya, Ia juga menambahkan bahwa

ketahanan ekonomi nasional akan semakin kuat apabila jumlah pengusaha yang

dimiliki tambah banyak (kemenperin.go.id, 2018).

Dengan besarnya kontribusi yang dapat diberikan, kewirausahaan diakui

sebagai sumber penting dari pertumbuhan pekerjaan dan pembangunan ekonomi

suatu negara (Linan, 2011). Namun adanya pemahaman yang salah terhadap

kewirausahaan di Indonesia dapat terlihat dari gambaran mayoritas lulusan

perguruan tinggi yang saat ini masih berorientasi mencari pekerjaan dibandingkan

menciptakan lapangan pekerjaan (Handaru, 2014). Masyarakat Indonesia

cenderung lebih memilih pekerjaan sebagai karyawan, baik itu pegawai swasta

ataupun negeri. Hal ini secara tidak langsung terkait dengan pendidikan di

Indonesia yang masih belum berorientasi pada kewirausahaan, baik di sektor

formal mapun non formal.
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Dalam keluarga, sebagian besar orang merasa lebih bahagia dan berhasil

dalam mendidik anak-anaknya apabila sang anak dapat menjadi pegawai

pemerintah maupun karyawan swasta dengan jumlah penghasilan yang jelas dan

kontinyu setiap bulannya. Pendidikan di Indonesia pun orientasinya lebih

mengarahkan dan membentuk peserta didik untuk menjadi karyawan atau bekerja

di perusahaan. Masyarakat cenderung lebih percaya diri bekerja pada orang lain

daripada memulai usaha karena adanya kecenderungan menghindari risiko gagal

dan pendapatan yang tidak tetap (Wijaya, 2008:94).

Pada 5 September 2016, Joni Mardizal selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi

Kreatif Kemenpora menyebutkan minat berwirausaha di Indonesia masih rendah.

Ia menambahkan bahwa rendahnya minat berwirausaha pemuda saat ini karena

masih beroeirntasi menjadi pekerja di Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai

Negeri Sipil (republika.co.id, 2016). Pernyataan ini pun sejalan dengan hasil

survey HIPMI pada tahun 2016 yang membuktikan bahwa 83% lulusan

universitas setelah tamat cenderung ingin mencari pekerjaan menjadi karyawan

daripada menciptakan lapangan kerja dengan menjadi wirausaha dan hanya

terdapat 4% dari keseluruhan responden yang berminat menjadi wirausaha,

selebihnya berkeinginan menjadi anggota LSM dan politisi.

Dikatakan oleh Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia, alasan milenial

enggan jadi pengusaha yakni karena ingin lebih bersantai. Sebab karyawan

dianggap sebagai profesi yang mapan, berbeda dengan menjadi pengusaha yang

memiliki banyak risiko. Bahlil Lahadali menyayangkan kesalahan persepsi yang

dimiliki oleh anak milenial. Fakta itu dianggap memprihatinkan di tengah
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gencarnya era persaingan yang justru mengharuskan Indonesia memiliki lebih

banyak pengusaha untuk menumpu perekonomian nasional. Ia berpendapat hal itu

harus menjadi kesadaran nasional agar Indonesia mampu membangun bangsanya

semakin cerdas dan berdaya saing (republika.co.id, 2016). Berangkat dari

keprihatinan ini, maka HIPMI melakukan agenda HIPMI goes to campus untuk

meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa (lampost.co, 2018).

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau

aktivitas tanpa adanya yang menyuruh, minat selalu diikuti dengan perasaan

senang (Sutikno, 2009:17). Minat sendiri tidak dibawa sejak lahir namun

berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Fatrika, 2009).

Ketika seseorang memiliki minat maka orang tersebut akan cenderung memiliki

niat untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai apa yang diinginkan. Dalam

hal ini, ketika siswa memiliki minat terhadap kewirausahaan, maka akan

terbentuknya niat untuk menjadi seorang wirausaha.

Rendahnya motivasi siswa mengenai kewirausahaan sendiri menjadi faktor

kurangnya niat siswa untuk menjadi kewirausahaan. Hal ini yang menjadi

motivasi dan daya tarik peneliti untuk melakukan studi lanjut terhadap faktor-

faktor personal dan lingkungan yang memotivasi dan mempersiapkan individu

secara khusus terhadap niat seorang mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Karena

dalam berwirausaha, tentunya dibutuhkan niat berwirausaha sebagai langkah awal

yang pasti dalam memulai berwirausaha. Karena niat menunjuk pada sejumlah

usaha yang dilakukan seseorang untuk melakukan tingkah laku tertentu (Ajzen,

1988 dalam Sihombing, 2015).
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Semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu perilaku, maka semakin besar

kemungkinan bahwa individu akan terlibat dalam perilaku tersebut (Blackwell et

al., 2006). Penelitian ini dibuat dengan harapan untuk membuktikan pengaruh

sikap terhadap kewirausahaan, norma subyektif, kontrol perilaku yang dirasakan

serta pendidikan kewirausahaan yang dapat memicu niat kewirausahaan pada

mahasiswa Jurusan Manajemen dan mahasiswa Jurusan Akuntansi di Fakultas

Ekonomi Universitas Pelita Harapan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang bersangkutan.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah sikap terhadap kewirausahaan berpengaruh secara positif terhadap niat

kewirausahaan?

2. Apakah norma subjektif berpengaruh secara positif terhadap niat

kewirausahaan?

3. Apakah kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh secara positif terhadap

niat kewirausahaan?

4. Apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh secara positif terhadap niat

kewirausahaan?

5. Apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan antara sikap

kewirausahaan terhadap niat kewirausahaan secara positif?
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6. Apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan antara norma

subjektif terhadap niat kewirausahaan secara positif?

7. Apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan antara kontrol

perilaku terhadap niat kewirausahaan secara positif?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini diputuskan untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang

ingin di teliti:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap kewirausahaan terhadap niat

kewirausahaan.

2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat kewirausahaan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat

kewirausahaan.

4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap niat

kewirausahaan.

5. Untuk mengetahui apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan

antara sikap kewirausahaan terhadap niat kewirausahaan secara positif.

6. Untuk mengetahui apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan

antara norma subjektif terhadap niat kewirausahaan positif.

7. Untuk mengetahui apakah pendidikan kewirausahaan memoderasi hubungan

antara kontrol perilaku terhadap niat kewirausahaan secara positif.
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1.4 Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian merupakan penetapan atau batasan dalam

melakukan penelitian. Batasan masalah penelitian yang ditetapkan dilakukan agar

pembahasan penelitian tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari

relevansi. Pembatasan penelitian bertujuan untuk membatasi pembahasan pada

pokok permasalahan penelitian saja. Sehingga dengan adanya pembatasan

penelitian dalam studi ini, membuat penulis menjadi fokus terhadap masalah yang

ingin diteliti. Secara lebih lanjut, dengan adanya pembatasan penelitian, peneliti

berharap tidak terjadi adanya kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam

menginterpretasikan hasil penelitian.

Penelitian ini membatasi penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap Mahasiswa Universitas Pelita Harapan.

2. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis, Jurusan Manajemen yang sudah menerima mata kuliah pengantar

kewirausahaan.

1.5 Metode Penelitian

Terdapat 2 jenis paradigma metode penelitian, yaitu paradigma penelitian

kualitatatif dan kuantitatif (Punch dan Oancea, 2014:4). Paradigma penelitian

yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma kuantitatif. Disebut paradigma

kuantitatif karena melakukan pengujian yang obyektif dengan menguji hubungan

antar variabel (Creswell, 2013:4). Dan jenis penelitian yang digunakan dalam



9

studi ini adalah jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menguraikan,

membandingkan, memberikan gambaran perusahaan dan menerangkan suatu data

kemudian dianalisa sehingga dapat membuat kesimpulan sesuai dengan informasi

dan data yang telah ada (Tumbol et al. 2014:1444).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas dan rinci,

maka penelitian ini disusun berdasarkan sistemastika yang disajikan dalam lima

bab dengan urutan penguraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan

penelitian, tujuan penelitian, justifikasi penelitian, pembatasan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tinjauan literatur yang relevan secara teoritis serta

dasar yang digunakan dalam mendukung penelitian serta hasil-hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga diperoleh

suatu landasan teori yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah serta

pembuktian dari hipotesis penelitian.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan dalam melaksanakan

penelitian, sumber data, cara penentuan serta pengumpulan data, instrument

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data hingga uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis data serta jawaban dari masalah penelitian.

Data yang diperoleh merupakan hasil kuesioner dimana data tersebut dianalisa

variabel dan indikator variabelnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian. Hasil penelitian

ini diharapkan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang mungkin

dibutuhkan dalam hal masalah yang diteliti, informasi terkait kesamaan dalam hal

obyek dan subyek penelitian ataupun metode penelitian yang digunakan.
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