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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian ini, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, lingkup masalah, metode penelitian, 

justifikasi penelitian, dan garis besar penelitian. Dilengkapi dengan penjelasan 

singkat tentang penjelasan metode penelitian dan sistematika penulisan untuk 

penelitian ini, pada gambar 1.1 dibawah ini. 

 
 

 

 

Gambar 1.1 Alur Penulisan Bab 

Sumber : Dibuat untuk penelitian ini (2019) 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif, jeli melihat 

peluang dan selalu terbuka untuk setiap masukan dan perubahan yang positif yang 

mampu membawa bisnis terus bertumbuh (Saragih, 2017). Menurut Kurniawan 

(2019) wirausaha berperan baik secara eksternal ataupun internal. Secara eksternal 

wirausahawan berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari 
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kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan 

wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional akan berkurang. Secara internal 

wirausahawan mengurangi tingkat ketergantungan kepada orang lain dan dapat 

meningkatkan kepercayaan diri. 

Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausahawan orang baru untuk turut 

mendorong penguatan struktur ekonomi, saat ini rasio wirausahawan di dalam 

negeri masih sekitar 3,1%, dari total populasi sekitar 8,06 juta penduduk (Siregar, 

2018). GEI merupakan Global Entrepreneurship Index, GEI mengukur kualitas 

kewirausahaan di suatu negara dan kedalaman ekosistem kewirausahaan yang 

mendukung. Peringkat Indonesia dalam GEI adalah 94 yang masih jauh tertinggal 

dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura 27, Malaysia 58, Thailand 

71, Filipina 84 (Acs, Szerb, & Lloyd, 2018, 30). 

Presiden Joko Widodo juga menjelaskan kondisi ekonomi global yang saat ini 

penuh ketidakpastian. Presiden Indonesia Joko Widodo, pada tanggal 23 Juni 2018, 

Bali, menyampaikan dukungan Pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dengan penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5 persen. 

Harapan dari penurunan PPh final setengah persen digunakan untuk ekspansi usaha. 

Pemerintah juga memberikan dukungan dengan mempercepat perizinan dalam 

berusaha dengan meluncurkan single submission, mendorong kemudahan dalam hal 

permodalan. Bunga pinjaman yang dahulu 22% menjadi 7% yang harus 

dioptimalkan (Bayu, 2018). Dengan upaya ini diharapkan untuk membantu 

mengatasi rendahnya minat berwirausaha di Indonesia. 
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Staf Ahli Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu 

Joni Mardizal mengatakan, rendahnya minat berwirausaha disebabkan mayoritas 

pemuda masih berorientasi menjadi pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

atau Pegawai Negeri Sipil (Putra, 2016). Salah satunya anak muda Indonesia masih 

memiliki pola pikir konsumtif bukan produktif. Kemenpora berharap menghadapi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan bermunculan generasi muda dengan 

mental yang mempekerjakan bukan pekerja. 

Minat adalah ketertarikan dan kesediaan terhadap suatu hal, minat tidak dibawa 

sejak lahir melainkan tercipta karena faktor yang mempengaruhinya (Yonaevy, 

2015). Minat dan niat merupakan suatu kesatuan karena jika seseorang memiliki 

minat yaitu ketertarikan maka kecenderungan untuk niat melakukannya akan 

muncul. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki niat, maka minat tersebut tidak 

akan terlaksanakan. Niat adalah kehendak atau keinginan dalam hati untuk 

melakukan sesuatu. Maka masalah kurangnya minat berwirausaha di Indonesia 

berhubungan dan berpengaruh terhadap niat membuat perusahaan baru inovatif. 

Sehingga kurangnya minat berwirausaha di Indonesia berarti kurangnya juga niat 

membuat perusahaan baru inovatif. 

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis niat untuk 

membuat perusahaan baru yang inovatif karena kurangnya minat berwirausaha 

rakyat Indonesia. Didukung dengan persentase aktual wirausaha Indonesia, 

persentase wirausaha di Indonesia yaitu 3.1% yang sedangkan rata-rata negara maju 

adalah memiliki 14% wirausaha dari rasio penduduk (Lestari & Darmawan, 2018). 

Penelitian ini akan meneliti tentang niat membuat usaha baru inovatif di lingkungan 
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mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan manajemen konsentrasi 

kewirausahaan. 

 
 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, pertanyaan penelitian untuk 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi administrasi dengan 

efikasi diri kewirausahaan? 

2. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi administrasi dengan 

sikap kewirausahaan? 

3. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi pengetahuan dengan 

efikasi diri kewirausahaan? 

4. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi pengetahuan dengan 

sikap kewirausahaan? 

5. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi kepemimpinan 

kewirausahaan dengan efikasi diri kewirausahaan? 

6. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi kepemimpinan 

kewirausahaan dengan sikap kewirausahaan? 

7. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi kreativitas dengan 

efikasi diri kewirausahaan? 

8. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi kreativitas dengan 

sikap kewirausahaan? 
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9. Apakah terdapat hubungan positif antara kompetensi membangun jaringan 

dengan sikap kewirausahaan? 

10. Apakah terdapat hubungan positif antara efikasi diri kewirausahaan dengan 

niat membuat perusahaan baru inovatif? 

11. Apakah terdapat hubungan positif antara sikap kewirausahaan dengan niat 

membuat perusahaan baru inovatif? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi administrasi dengan 

efikasi diri kewirausahaan. 

2. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi administrasi dengan 

sikap kewirausahan. 

3. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi pengetahuan dengan 

efikasi diri kewirausahaan. 

4. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi pengetahuan dengan 

sikap kewirausahaan. 

5. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi kepemimpinan 

kewirausahaan dengan efikasi diri kewirausahaan. 

6. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi kepemimpinan 

kewirausahaan dengan sikap kewirausahaan. 

7. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi kreativitas dengan 

efikasi diri kewirausahaan. 
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8. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi kreativitas dengan 

sikap kewirausahaan. 

9. Untuk mengetahui hubungan positif antara kompetensi membangun 

jaringan dengan sikap kewirausahaan 

10. Untuk mengetahui hubungan positif antara efikasi diri kewirausahaan 

dengan niat membuat perusahaan baru inovatif. 

11. Untuk mengetahui hubungan positif antara sikap kewirausahaan dengan niat 

membuat perusahaan baru inovatif. 

 
 

1.4 Lingkup Masalah 

 

Karena topik yang luas dan keterbatasan waktu, peneliti menggunakan dua 

batasan masalah untuk penelitian ini. Tujuan dari pembatasan ini adalah agar 

penelitian menjadi studi yang komprehensif. Batasan pertama yang peneliti 

gunakan adalah target responden yang peneliti gunakan, peneliti hanya 

menggunakan individu yang melakukan studi di Universitas Pelita Harapan dan 

jurusan wirausaha. Hal ini dilakukan agar penelitian tetap pada topiknya. Batasan 

kedua adalah peneliti hanya meneliti kompetensi administrasi, kompetensi 

kepemimpinan wirausaha, kompetensi pengetahuan, kompetensi kreativitas, 

kompetensi membangun jaringan, efikasi diri kewirausahaan, sikap kewirausahaan, 

dan niat membuat perusahaan baru inovatif. 
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1.5 Metode Penelitian 

 

Pertama, peneliti harus memilih paradigma penelitian untuk penelitian ini, 

dimana sangat penting untuk sebuah riset bisnis (Sekaran & Bougie, 2016, 28). 

Secara umum ada empat paradigma yaitu, post-positivisme, konstruktivisme, 

advokasi dan partisipatori, dan pragmatisme (Putra & Hendraman, 2013). Untuk 

penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan paradigma post-positivisme. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur hubungan antar 

variabel yaitu (kompetensi administrasi, kompetensi pengetahuan, kompetensi 

kepemimpinan wirausaha, kompetensi kreativitas, kompetensi membangun 

jaringan, efikasi diri kewirausahaan, sikap wirausaha, dan niat membangun 

perusahaan baru inovatif). Biasanya, penelitian yang menggunakan paradigma 

post-positivisme menggunakan metode kuantitatif. Penjelasan mengenai metode 

kuantitatif akan dijelaskan di bagian selanjutnya. 

Kedua, peneliti memilih antara penelitian kuantitatif atau kualitatif. Peneliti 

memilih menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif tujuannya adalah 

memprediksi fenomena yang bisa diukur dan diobservasi. Langkah ketiga adalah 

menentukan tipe tujuan penelitian, biasanya desain penelitian yang baik dan 

terencana terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah pemilihan jenis 

desain yang sesuai yaitu eksplorasi, deskriptif, dan kausal (Sreejesh, Mohapatra, & 

Anusree, 2014, 27). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe tujuan 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan 

masalah dan menguji hipotesis pada penelitian (Malhotra, Nunan, & Birks, 2017, 

73). 
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Keempat, peneliti memilih satu kategori dari lima yang tersedia dari unit 

analisis. Unit analisis adalah unit yang diperhitungkan sebagai objek yang diteliti 

atau komponen yang ingin diteliti (Sekaran & Bougie, 2016, 102). Tipe-tipe unit 

analisis terdiri dari individual, diad, kelompok, organisasi, dan budaya. Dalam studi 

ini unit analisis yang akan digunakan adalah individual, dimana individual itu 

adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan konsentrasi 

wirausaha. Kelima, peneliti harus memilih dari empat skala pengukuran yang ada. 

Ada empat macam skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio 

(Malhotra et al., 2017, 337). Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk 

menggunakan skala interval. Skala interval menunjukan perbedaan, urutan dan 

persamaan besarnya perbedaan dalam variabel (Sekaran & Bougie, 2016, 209). 

Langkah keenam adalah memilih dua metode pengambilan data. Ada 2 tipe data 

yang digunakan untuk metode pengumpulan data yaitu, data primer dan data 

sekunder (Aaker, Kumar, Day, & Leone, 2011, 93). Pada penelitian ini, peneliti 

memilih menggunakan data primer. Data primer adalah data yang didapatkan 

langsung dari sumbernya. Langkah ketujuh adalah memilih dari tiga tipe kuisioner. 

Ada kuesioner yang disebarkan secara personal, kuesioner surat, dan kuesioner 

elektronik. Pada penelitian ini menggunakan distribusi kuesioner secara personal. 

Langkah kedelapan adalah memilih salah satu dari dua teknik pengambilan sampel 

yang terdiri dari 2 tipe yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas 

(Kuntjojo, 2009, 31). Penelitian ini menggunakan sampel non-probabilitas. Teknik 

sampel non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau 
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ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. (Kuntjojo, 2009, 

32). 

Langkah kesembilan adalah proses pengambilan, menghitung reliabilitas dan 

validitas data. Untuk penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan software 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) untuk menghitung reliabilitas 

sebelum menguji validitas. Setelah itu, penelitian ini menggunakan software 

AMOS (Analysis of Moment Structure) untuk menguji validitas konstruk yang 

mencakup validitas konverjen dan diskriminan, uji hipotesis, uji mediasi, dan uji 

kelayakan model. 

 
 

1.6 Justifikasi Penelitian 

 

Joni sebagai staf ahli Bidang Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda dan 

Olahraga juga mengatakan rendahnya minat berwirausaha dikarenakan mayoritas 

pemuda masih berorientasi menjadi pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (Putra, 2016). Kewirausahaan sudah menjadi isu 

di dunia internasional mengenai pengembangan kualitas. Sehingga dibutuhkan 

peningkatan jumlah wirausahawan di negara masing-masing karena kewirausahaan 

memiliki peranan penting bagi majunya suatu negara. Maka jiwa kewirausahaan 

perlu ditumbuhkan pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia sebagai calon lulusan 

universitas dan generasi muda yang akan membantu melanjutkan jalannya roda 

perekonomian Indonesia agar menjadi sumber daya manusia yang unggul. Studi 

ini mencoba menjembatani kesenjangan ini dengan mengusulkan pendekatan 

terpadu untuk menyelidiki hubungan kompetensi manajerial wirausaha terhadap 
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niat membuat perusahaan baru inovatif dengan efikasi diri kewirausahan dan sikap 

kewirausahaan sebagai mediasi. Dalam studi ini, terdapat model penelitian yang 

menggunakan 8 variabel yaitu kompetensi administrasi, kompetensi pengetahuan, 

kompetensi kepemimpinan wirausaha, kompetensi kreativitas, kompetensi 

membangun jaringan, efikasi diri kewirausahaan, sikap kewirausahaan dan niat 

membuat perusahaan baru inovatif. 

Ada empat tipe replikasi menurut Wimmer dan Dominick (2013, 31-32) yaitu 

replikasi literal, replikasi operasional, replikasi instrumental dan replikasi 

konstruktif. Pertama adalah replikasi literal, replikasi literal melibatkan duplikasi 

yang tepat dari analisis sebelumnya termasuk prosedur pengambilan sampel, 

kondisi eksperimental, teknik pengukuran dan metode analisis data. Kedua adalah 

replikasi operasional, replikasi operasional mencoba untuk menduplikasi hanya 

pengambilan sampel dan prosedur eksperimental dari analisis sebelumnya untuk 

menguji apakah prosedur akan menghasilkan hasil yang serupa. Ketiga adalah 

replikasi instrumental, replikasi instrumental mencoba untuk menduplikasi 

pengukuran dependen yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan untuk 

menvariasikan kondisi eksperimental dari penelitian asli. Keempat adalah replikasi 

konstruktif, replikasi konstruktif menguji keabsahan metode yang digunakan 

sebelumnya dengan sengaja tidak meniru penelitian sebelumnya, manipulasi dan 

tindakannya berbeda dari yang digunakan dalam penelitian pertama. 

Pada penelitian ini menggunakan tipe replikasi instrumental karena empat 

alasan. Alasan pertama adalah terdapat penghilangan hipotesis yang pada penelitian 

sebelumnya dinyatakan tidak didukung sehingga pada penelitian ini hipotesis 
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tersebut tidak diikutsertakan. Alasan kedua adalah peneliti memilih untuk 

menggunakan variabel kompetensi pengetahuan dalam variabel kompetensi 

pengetahuan dan teknologi karena dua alasan. Pertama, menurut Anggiani (2018, 

91) sebuah rencana bisnis yang gagal terjadi akibat salah satu dari beberapa faktor. 

 

Salah satu faktor kegagalan tersebut adalah wirausaha yang tidak memiliki 

pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan ancaman atau kelemahan potensial 

untuk bisnis tersebut. Kedua, peneliti tidak ingin penelitian ini terbatas dengan 

teknologi, yang bisa menimbulkan asumsi bahwa penelitian ini mengukur niat 

membuat perusahaan baru inovatif yang berbasis teknologi. Oleh karena itu peneliti 

memilih untuk menggunakan variabel kompetensi pengetahuan dan menghilangkan 

teknologi dalam variabel kompetensi tersebut. 

Alasan ketiga, peneliti memilih untuk menggunakan variabel kompetensi 

kreativitas dalam variabel kompetensi kreativitas dan inovatif karena menurut 

Susilowati dan Wangi (2017) mengatakan bahwa sifat keaslian seorang wirausaha 

menuntut adanya kreativitas dalam pelaksaan tugasnya. Seorang wirausahawan 

harus memiliki ide-ide yang dihasilkan dari suatu kreativitas. Kreativitas ini lah 

yang akan membawa wirausahawan untuk melakukan inovasi terhadap bisnisnya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam niat membuat perusahaan baru yang 

inovatif maka seorang wirausaha haruslah memiliki kreativitas terlebih dahulu. 

Oleh karena itu peneliti memilih untuk menggunakan variabel kompetensi 

kreativitas dan menghilangkan inovatif dalam variabel kompetensi tersebut. 

Alasan yang terakhir adalah peneliti menvariasikan kondisi penelitian yang 

berbeda dengan jurnal acuan. Dimana jurnal acuan menggunakan beberapa 
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universitas yang beragam dan jurusan yang beragam dalam penelitiannya. Namun 

dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu universitas dan satu jurusan 

untuk diteliti. Pada jurnal acuan menggunakan responden yang berada di Iran 

sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan responden yaitu 

mahasiswa / mahasiswi Universitas Pelita Harapan konsentrasi wirausaha. Oleh 

karena itu akan didapatkan hasil yang berbeda dan kesimpulan yang berbeda karena 

semua orang tidak dapat menjadi sampel dalam penelitian ini sehingga hasil 

penelitian hanya bisa digunakan pada sampel populasi yang dipilih. 

 
 

1.7 Garis Besar Penelitian 

 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, penulis sudah 

menyusun penelitian ini secara sistematis menjadi lima bab. Lima bab ini terdiri 

dari pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan dan saran. Bab pertama adalah pendahuluan, di dalam bab pertama 

dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, lingkup 

masalah, metode penelitian, justifikasi penelitian dan garis besar penelitian. 

Bab kedua adalah tinjauan literatur, di dalam bab ini dijelaskan mengenai teori 

yang mendukung penelitian dan variabel dari penelitian ini. Selanjutnya, teori yang 

digunakan dalam bab ini membantu peneliti untuk melakukan analisis dan 

memecahkan masalah hipotesis di penelitian ini. Bab ketiga adalah metodologi 

penelitian. Di dalam bab tiga ini dijelaskan mengenai metode apa saja yang 

digunakan untuk penelitian ini. 
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Bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Di dalam bab ini dilakukan analisis 

terhadap kuesioner penelitian dan melihat hasil statistik antar variabel. Bab kelima 

adalah kesimpulan dan saran. Di bab lima, terdapat kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan juga terdapat saran untuk penelitian selanjutnya. 
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