
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengangguran dan kemiskinan menjadi salah satu problematika terbesar yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia.  

Tabel 1.1 Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2016) 

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus 2015, pengangguran terbuka 

mencapai angka 7,560,822 jiwa. Tingkat pengangguran terdidik yang berstatus sarjana 

sangat mengkhawatirkan dengan total 653.586 orang pada Agustus 2015. Masalah 

utama dalam dunia ketenagakerjaan yang dihadapi adalah tingginya tingkat 

pengangguran karena pertambahan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan 

jumlah lapangan kerja yang tersedia (Ginting & Yuliawan, 2015). Dari fenomena di 

atas, disimpulkan bahwa orang Indonesia cenderung untuk menjadi pegawai daripada 

menjadi pemilik usaha. Hal ini didukung oleh tabel 1.2, di mana dapat dilihat bahwa 

dari total 114.819.199 jiwa hanya 41.782.873 yang bekerja sebagai pemilik usaha. 

No. Pendidikan Tertinggi 

Yang Ditamatkan 

2013 2014 2015 

Feb Aug Feb Aug Feb Aug 

1 Tidak/belum pernah 

sekolah 

112,435 81,432 134,040 74,898 124,303 55,554 

2 Tidak/belum tamat SD 523,400 489,152 610,574 389,550 603,194 371,542 

3 SD 1,421,873 1,374,555 1,374,822 1,229,652 1,320,392 1,004,961 

4 SLTP 1,821,429 1,689,643 1,693,203 1,566,838 1,650,387 1,373,919 

5 SLTA Umum/SMU 1,874,799 1,925,660 1,893,509 1,962,786 1,762,411 2,280,029 

6 SLTA Kejuruan/SMK 864,649 1,258,201 847,365 1,332,521 1,174,366 1,569,690 

7 Akademi/Diploma 197,270 185,103 195,258 193,517 254,312 251,541 

8 Universitas 425,042 434,185 398,298 495,143 565,402 653,586 

  Total 7,240,897 7,410,931 7,147,069 7,244,905 7,454,767 7,560,822 



Berarti hanya sekitar 26% atau sebesar 41.789.873 orang yang bekerja sebagai 

wirausaha. 

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

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2016) 

 

Menurut Suhartini (2011) salah satu faktor yang mempengaruhi minat 

berwiraswasta adalah pendidikan mengenai entrepreneurship. Menurut Kasih (2013) 

dalam kurun waktu 10 tahun belakangan pendidikan kewirausahaan (entrepreneurship) 

di Indonesia menjadi trend. Hal di atas juga didukung dengan adanya Instruksi Presiden 

R.I Nomor 4, tahun 1995 tentang “Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan 

Membudayakan Kewirausahaan”.  Dalam Instruksi Presiden ini disampaikan bahwa 

pelaku utama dalam pengembangan sebuah negara adalah masyarakat itu sendiri. 

Instruksi Presiden ini direspon secara positif dari berbagai universitas, 

melalui pemberian mata kuliah tentang kewirausahaan bagi mahasiswa. Pendidikan 

kewirausahaan yang diberikan menurut Wiratno (2012) ada 5 jenis, yaitu Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Kuliah Kewirausahaan (KWU), Program 



magang kewirausahaan (MKU), Program Kuliah Kerja Kewirausahaan (KKU) dan 

Inkubator Wirausaha Baru (INKUB). Fokus dari kelima jenis pendidikan ini adalah ke 

teori dan pengalaman yang didapat dari magang. Di program mahasiswa wirausaha 

sendiri mengajarkan mahasiswa untuk membuka usaha sendiri, namun harus diseleksi 

terlebih dahulu, jadi tidak semua bisa membuka usaha sendiri. Lalu untuk Inkubator 

Wirausaha Baru lebih ditujukan ke alumni yang ingin menjadi wirausaha dengan biaya 

terjangkau selama jangka waktu tertentu. Namun pendidikan kewirausahaan masih 

belum berjalan dengan optimal, hal ini didukung oleh data pada tabel 1.2, di mana 

masih banyak yang bekerja sebagai pegawai daripada sebagai wirausaha. 

Di Universitas Ciputra (UC) sendiri terdapat pendidikan kewirausahaan. 

Namun pendidikan kewirausahaan yang diterapkan di Universitas Ciputra sangat 

berbeda dibandingkan dengan 5 sistem pendidikan (PMW, KWU, MKU, KKU dan 

INKUB). Di Universitas Ciputra pendidikan kewirausahaan diajarkan dari semester 1 

hingga semester 7 dan berfokus pada real entrepreneurship experiences. Perbedaan 

dengan 5 sistem pendidikan tersebut adalah Universitas Ciputra mengharuskan 

mahasiswa untuk membuat 1 project bisnis yang akan dijalankan hingga semester 7 

yang berarti bahwa pendidikan kewirausahaan tidak hanya diajarkan dalam satu 

semester saja, melainkan selama berada di Universitas Ciputra akan selalu 

mendapatkan pendidikan kewirausahaan, Universitas Ciputra (2015). 

Selain dari pendidikan kewirausahaan, hal yang mampu memberikan 

pengaruh terhadap minat berwirausaha adalah lingkungan keluarga. Ciputra (2008) 

menyatakan bahwa seseorang yang berasal dari keluarga entrepreneur memiliki 



keunggulan yang besar karena dia akan menyerap ilmu dari entrepreneurship secara 

intensif dan terdoktrin nilai dari entrepreneurship sejak dini. Hal ini juga didukung 

oleh beberapa ahli lainnya seperti Sobur (2003:248) dalam Farida & Nurkhin (2016) 

menyatakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan 

manusia yang mula – mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak, dan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Akanbi (2013) mendapatkan hasil bahwa faktor 

keluarga berpengaruh terhadap minat siswa dalam berwirausaha. Oleh karena itu, tidak 

hanya mengkaji tentang pendidikan kewirausahaan saja, tetapi perlu juga untuk 

mengkaji tentang lingkungan keluarga. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin meneliti sebuah penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Universitas Ciputra”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas adalah: 

1. Apakah pendidikan kewirausahaan mempengaruhi minat berwirausaha 

pada mahasiswa di Universitas Ciputra? 

2. Apakah lingkungan keluarga mempengaruhi minat berwirausaha pada 

mahasiswa di Universitas Ciputra? 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pihak yang terkait, 

yaitu : 

1. Manfaat Teoritis : 

a. Dapat menjadi referensi dan kajian untuk menilai pengaruh pendidikan 

kewirausahaan di Universitas Ciputra dan dapat digunakan untuk melengkapi 

kajian teoritis yang berkaitan dengan kewirausahaan yaitu pendidikan 

kewirausahaan, lingkungan keluarga dan minat berwirausaha. 

2. Manfaat Praktis : 

a. Dapat dijadikan referensi pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya 

mahasiswa Universitas Ciputra tentang pengaruh pendidikan kewirausahaan 

dan lingkungan keluarga. Mahasiswa diharapkan mengetahui pentingnya 

pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga dalam membentuk 

karakteristik dan memberikan motivasi untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha. 



b. Dapat menjadi salah satu informasi dan sumbangan pemikiran terhadap arah 

kebijakan yang ditempuh pemerintah khususnya dibidang pendidikan 

kewirausahaan. 

1.5 Lingkup Penelitian 

 Agar dalam pembahasan lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu 

adanya ruang lingkup penelitian, yaitu: 

 Pendidikan kewirausahaan di Universitas Ciputra yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Entrepreneurial Project (EP). 

 Karena pendidikan kewirausahaan yang digunakan di penelitian ini 

adalah Entrepreneurial Project, maka peneliti hanya akan menggunakan 

mahasiswa International Business Management (IBM) – Reguler Classs 

semester 7 di Universitas Ciputra sebagai populasi penelitian. 


