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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1   Latar Belakang 

Pembangunan bangsa di zaman globalisasi tidak terlepas dari peran sumber 

daya manusia. Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia menimbulkan 

permasalahan, salah satunya ialah menyempitnya lapangan pekerjaan yang 

berdampak pada tingkat pengangguran. Direktur Statistik Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan BPS Razali Ritonga di kantor pusat BPS (2015) mengatakan 

jumlah angkatan tenaga kerja meningkat sedangkan daya serap tenaga kerja dari 

beberapa industri melemah (https://www.beritagar.id). 

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran di Indonesia 
Jenis Kegiatan Utama Satuan 2014 2015 

Februari Agustus Februari Agustus 
1. Angkatan Kerja Juta orang 125,32 121,87 128,30 122,38 

Bekerja Juta orang 118,17 114,63 120,85 114,82 
Menganggur Juta orang 7,15 7,24 7,45 7,56 

2. Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja 

% 69,17 66,60 69,50 65,76 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,70 5,94 5,81 6,18 
Sumber : Diolah dari data BPS, 2015 

Saiman (2014:23) mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi pengangguran 

dan kemiskinan adalah setiap tenaga kerja baru dibekali dan diarahkan untuk tidak 

lagi berorientasi kepada pegawai namun menjadi pemula wirausahawan atau 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. 

Tabel 1.2 Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama 2015 
Status Pekerjaan Utama 2015 

Februari Agustus 
Berusaha Sendiri 21.653.271 19.529.747 
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap 18.798.629 18.187.786 
Berusaha Dibantu Buruh Tetap 4.210.501 4.072.340 
Buruh/Karyawan 46.617.534 44.434.390 

Sumber : Diolah dari data BPS, 2015 
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Alternatif lain dalam mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa perguruan tinggi. Mahasiswa 

yang memiliki jiwa kewirausahaan diharapkan dapat memperluas lapangan 

pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi. 

                  
Gambar 1.1 Minat Wirausaha dalam enam Negara ASEAN 2014-2015 gender laki laki 
Sumber: Diolah dari data survey GEM regional ASEAN, 2015 

Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Indonesia menduduki urutan kedua 

setelah Filipina dalam minat berwirausaha yakni sebesar 37%. Mahesa dan 

Rahardja dalam Suharto et al., (2015) menguraikan bahwa minat berwirausaha 

adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu 

usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung resiko dan 

mengembangkan usaha yang diciptakannya sendiri. 

Universitas Ciputra didirikan pada tahun 2006 di Surabaya. Universitas 

Ciputra membuka 12 alur studi jenjang sarjana (S1) salah satunya International 

Business Management. Menurut Ciputra (2015), tujuan perkuliahan 

entrepreneurship Universitas Ciputra adalah agar mahasiswa mengalami dan 

dapat menciptakan venture baru (bisnis maupun sosial) yang berkelanjutan 

ataupun mampu mengembangkan bisnis keluarganya secara berkelanjutan dalam 

kancah global serta memiliki dampak yang baik bagi masyarakat (etis) dan 
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diterima oleh masyarakat. Format perkuliahan entrepreneurship di Universitas 

Ciputra menekankan pada praktek riil yang dibimbing oleh fasilitator, baik 

entrepreneurs in residence, praktisi bisnis maupun dosen. 

Program studi International Business Management berkomitmen untuk 

menghasilkan lulusan sarjana ekonomi jurusan manajemen yang mampu 

membaca peluang pasar, memiliki kemandirian dan berinovasi, serta mampu 

memperhitungkan risiko dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu 

keunikan program studi International Business Management adalah 

pendampingan intensif dan holistik untuk perusahaan milik mahasiswa, 

khususnya melalui mata kuliah Entrepreneurial Project. Metode pembelajaran 

yang diterapkan pun bervariasi termasuk problems dan activity based approaches 

(Ciputra, 2015). 

Pendidikan kewirausahaan berupa ilmu dan pemahaman tentang nilai, 

perilaku, dan kemampuan mengenai kewirausahaan dalam menghadapi tantangan 

hidup (Nursito dan Nugroho dalam Anggraeni dan Nurcaya, 2016). Pendidikan 

kewirausahaan memainkan peran membantu mengurangi tingkat pengangguran di 

suatu Negara (Mei et al., dalam Anggraeni dan Nurcaya, 2016).  

Pendidikan kewirausahaan penting bagi calon wirausahawan, namun tidak 

serta merta dapat menciptakan seorang wirausahawan. Selain pendidikan 

kewirausahaan sebagai faktor eksternal, faktor internal juga turut berperan 

terhadap niat berwirausaha, yaitu efikasi diri yang merupakan kepercayaan diri 

seorang bahwa ia mampu berhasil memulai usaha bisnis baru berdasarkan pada 
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penilaian orang tentang kemampuannya dalam melakukan aktivitas tertentu 

(Campo dalam Anggraeni dan Nurcaya, 2016). 

 
Gambar 1.2 Keyakinan Berwirausaha Mahasiswa Universitas Ciputra program studi IBM 
angkatan 2012 
Sumber: Data diolah, 2016 
 

Pada Gambar 1.2 telah dilakukan pra survey pada 15 mahasiswa program 

studi IBM angkatan 2012 yang menghasilkan yakni sebesar 60% belum tahu akan 

berkarir atau berwirausaha. Menurut Baron dan Bryne dalam Pujiyono et al., 

(2016) siswa yang memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran kewirausahaan 

pasti akan menentukan sikap untuk memperoleh prestasi yang ditumbuhkan oleh 

keyakinan dalam dirinya. Efikasi diri merupakan penilaian individu terhadap 

kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu 

tujuan dan menghasilkan sesuatu (Baron dan Bryne dalam Pujiyono et al., 2016). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana pendidikan kewirausahaan dan efikasi diri berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha. Oleh karena itu peneliti mengambil topik penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Efikasi Diri Terhadap 

Minat Berwirausaha”. 
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1.2   Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh antara pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha? 

2. Apakah ada pengaruh antara efikasi diri terhadap minat berwirausaha? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha. 

2. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap minat berwirausaha. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, antara lain: 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan bidang kewirausahaan khususnya mengenai pendidikan 

kewirausahaan dan efikasi diri sebagai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha. 

2. Manfaat praktis 

Bagi Mahasiswa Universitas Ciputra, diharapkan penelitian ini dapat 

memberi informasi dan saran sehingga lebih memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi minat berwirausaha. 

 

 

 


