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2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan judul “Peran Orang Tua Terhadap pilihan karir pemuda 

sebagai Entrepreneur” ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai peran orang tua terhadap pilihan karir pemuda sebagai entrepreneur. 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Olawale Fatoki, 

(2014), “Parental and Gender Effect on the Entreprenurial Intention of University 

Students in South Africa”, dimana melakukan penelitian untuk menyelidiki secara 

empiris apakah adanya perbedaan yang signifikan dalam ketertarikannya terhadap 

entrepreneurship yang orang tuanya menjalankan bisnis dan mereka yang orang tuanya 

tidak menjalankan bisnis dan sebagai tambahan, penelitian ini juga bertujuan untuk 

menginvestigasi apakah ada perbedaan signifikan terhadap gender yang tertarik 

terhadap  karir entrepreneurship. Penelitian mengenai bimbingan orang tua dan 

dampak jenis kelamin terhadap ketertarikan entrepreneurship ini menggunakan 

implementasi data kuantitatif convenience sampling, dengan membagikan kuisioner 

kepada mahasiswa tahun terakhir di Afrika Selatan. Hasilnya adalah mahasiswa yang 

memiliki orang tua yang menjalankan bisnis sendiri lebih tertarik dengan 



kewirausahaan dibandingkan dengan orang tua yang tidak memiliki usaha sendiri. 

Keterkaitan jurnal dengan penelitian adalah sama-sama membahas mengenai peran 

orang tua mempengaruhi karir pemuda sebagai entrepreneur. 

Jurnal tolak ukur kedua ditulis oleh Anil BOZ dan Azize ERGENELI, (2013), 

“A Descriptive Analysis of Parents of Women Entrepreneur in Turkey”, dimana 

melakukan penelitian, pentingnya kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian 

negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah pendidikan orang tua 

atau pekerjaan orangtua mempengaruhi motivasi entrepreneur wanita. Penelitian ini 

menggunakan deskriptif kualitatif dengan menanyakan kepada 104 wanita 

entrepreneur dan 108 wanita yang tidak entrepreneur. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara. Hasil dari jurnal ini 

menunjukkan bahwa orang tua dari wanita yang memiliki status entrepreneur 

khususnya ayah dari wanita tersebut, memiliki status wirausaha sedangkan wanita yang 

bukan entrepreneur, ayahnya adalah karyawan. Keterkaitan jurnal dengan penelitian 

adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, sama-sama 

membahas apakah pekerjaan orang tua mempengaruhi motivasi anak untuk 

menentukan pilihan karirnya. 

Jurnal acuan ketiga ditulis oleh Marhaini, Ritha F. Dalimunthe, dan Inneke 

Qamariah, (2014), “Role of Parents in Children’s Career Selection As an 

Entrepreneur”, melakukan penelitian  tentang orang tua adalah salah satu lingkungan 

internal yang berperan dalam menentukan masa depan anak-anak. Tujuan dari 



penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran orang tua terhadap karir anak 

sebagai entrepreneur. Penelitian ini menggunakan hybrid (kualitatif dan kuantitatif) 

purposive sampling dengan survey dan subjectnya adalah orang tua murid di University 

of North Sumatra yang sedang belajar tentang entrepreneurship.  Hasil dari jurnal ini 

menunjukkan kecenderungan besar pada usia orang tua dan tingkat pendidikan orang 

tua dalam menentukan pilihan anak-anak mereka sebagai seorang pengusaha, dan niat 

orang tua menjadikan anak-anak mereka untuk menjadi pengusaha. Peran orang tua 

yang baik memiliki kecenderungan untuk membimbing anak-anak dalam memilih karir 

sebagai pengusaha. Keterkaitan jurnal dengan peneliti adalah sama-sama membahas 

bimbingan orang tua dan ajaran orang tua tentang arahan menjadi seorang entrepreneur 

berpengaruh pada pilihan karir anak tersebut. 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Entrepreneur 

Menurut Wilson dalam (Slamet, 2013) definisi wirausaha adalah 

seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan 

ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan signifikan dengan 

cara mengindentifikasi peluang dan menggabungkan sumber-sumber daya 

yang diperlukan sehingga sumber-sumber tersebut dapat dikapitalisasikan. Dari 

definisi diatas maka orang yang melakukan hal-hal tersebut disurvei untuk 

dilihat karakteristik kepribadian mereka. Hasil survey menunjukkan bahwa 



wirausaha memiliki sejumlah karakteristik dibawah ini yang dapat dijadikan 

contoh: 

 Memiliki hasrat untuk mengambil tanggung jawab. Seseorang 

wirausaha tidak akan melihat sebuah tanggung jawab sebagai 

beban, namun merupakan sebuah proses yang terjadi dengan 

sendirinya dalam mencapai tujuannya. 

 Mengambil resiko menengah. Setiap resiko yang diambil 

dilakukan dengan penuh perhitungan, perencanaan, berdasarkan 

pengetahuan yang dimilikinya. Meskipun suka mengambil 

resiko, namun seorang wirausaha akan menyukasi jenis resiko 

tingkat menengah. 

 Percaya diri. Seorang wirausaha memiliki percaya diri yang 

tinggi dan optimis untuk mencapai kesuksesan. Sebuah pola 

pikir positif selalu ada dalam benaknya sehingga setiap langkah 

dan keputusan yang diambilnya cenderung berhasil. 

 Berhasrat untuk mengetahui umpan balik secepatnya, rasa 

penasaran dari hasil setiap keputusan yang diambilnya ingin 

cepat diketahui, sehingga jika wirausaha salah mengambil 

keputusan, maka dengan cepat dapat diperbaiki. 

 Energik. Ini adalah sifat natural dari wirausaha. Sifat ini 

dibutuhkan secara konsisten dalam mendirikan perusahaan. 



 Berorientasi pada masa depan. Seorang wirausaha memiliki 

indra untuk melihat peluang, oleh sebab itu sifat ini mendorong 

wirausaha untuk tidak berkutat pada masa lalu, melainkan 

memiliki banyak pemikiran pada situasi masa depan dan 

berusaha untuk memanfaatkan peluang yang baru untuk 

mencapai keuntungan. 

 Keterampilan berorganisasi. ini adalah sebuah kemampuan 

untuk mengatur sebuah organisasi, yang dibutuhkan bagi 

seorang wirausaha. Pada dasarnya mengelola sebuah usaha akan 

selalu berhubungan dengan manusia, sehingga manajemen 

organisasi sangat diperlukan. 

 Menilai prestasi lebih tinggi dari pada uang. Layaknya 

pertandingan yang memerlukan perhitungan skor untuk 

menentukan pemenang, demikian pula halnya dengan seorang 

wirausaha. Orientasi seorang wirausaha adalah pada 

kebanggaan dan hasrat dalam meraih kesuksesan, dan uang 

hanyalah sebuah scoring untuk mengukur kesuksesan tersebut. 

2.2.2. Peran Orang Tua 

Menurut (Jailani, 2014) keluarga adalah lembaga yang utama dan 

pertama bagi proses awal pendidikan anak-anak untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki seorang anak ke arah pengembangan kepribadian diri yang positif 



dan baik. Orang tua (ayah dan ibu) memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

mendidik anak-anak dalam keluarga. Fungsi-fungsi dan peran orang tua tidak 

hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak berupa kebutuhan makan dan 

minum, pakaian, tempat tinggal tapi juga tanggung jawab orang tua jauh lebih 

penting dari itu adalah memberi perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan 

pendidikan, serta penanaman nilai. 

Peranan orang tua adalah fungsi dari orang tua yang memberikan 

masukan atau pertimbangan baik berupa sudut pandang dan pola pikir 

berdasarkan pengetahuan yang didapat dan dimiliki mereka serta pengalaman 

yang memberikan pengaruh secara pribadi dalam mendukung keputusan yang 

diambil oleh anak (Aliyah A. Rasyid, 2015). 

2.2.3. Peran Orang Tua Terhadap Karir 

Menurut (Marhaini, 2014) Para orang tua yang masih dalam kategori 

produktif dapat langsung menggambarkan apa yang terjadi di dunia karya, 

sehingga eksposur ini dapat mempengaruhi anak-anak dalam menentukan karir 

masa depan. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan pada beberapa anak-anak 

bahwa orang tua yang masih dalam usia produktif meminta keterlibatan anak-

anak mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

  Menurut (Marhaini, 2014) orang tua yang berpendidikan lebih 

terbuka dalam komunikasi dengan anak-anak untuk menentukan pilihan karir 

masa depan, sementara orang tua yang berpendidikan tinggi lebih memberikan 



debit anak-anak dalam menentukan/karirnya dengan memberikan gambaran 

yang lebih rinci dari pilihan karir di masa depan anak-anak mereka. 

2.2.4. Peran Orang Tua Terhadap kewirausahaan Pemuda 

Menurut (Marhaini, 2014) Family factors are the initial formation of 

one's personality that will affect the options that will be taken for the choice of 

his life in the future. The family background as the entrepreneur or background 

as the worker both are very influential on the motivation for entrepreneurship. 

Motivation is certainly to be fully supported in starting the business, in terms 

of both moral and material, where the roles of parents on motivation influence 

the financial and business development of entrepreneurship. 

Family is one of the most important groups that form the individuals’ 

attitude toward entrepreneurship, develop their capabilities to step into new 

venture creation, creativity in developing new business ideas and improves 

their intention to choose entrepreneurship as their future career path (Anıl 

Boz, 2013). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan sebelumnya adalah 

keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi seorang pemuda dalam 

menentukan pilihan hidupnya. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua dalam 

keluarga tersebut untuk mendukung karir anak-anaknya sebagai seorang 

wirausaha.  

 



2.3. Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data Diolah 

Rumusan Masalah 

Bagaimana peran orang tua terhadap pilihan karir pemuda sebagai entrepreneur? 

 

Analisis dan Pembahasan 

Simpulan dan Saran 

Landasan Teori 

1. (Jailani, 2014) Fungsi-fungsi dan peran orang 

tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan 

fisik anak berupa kebutuhan makan dan 
minum, pakaian, tempat tinggal tapi juga 

tanggung jawab orang tua jauh lebih penting 

adalah memberi perhatian, bimbingan, arahan, 
motivasi, dan pendidikan, serta penanaman 

nilai. 

2. (Marhaini, 2014) orang tua yang 

berpendidikan lebih terbuka dalam 
komunikasi dengan anak-anak untuk 

menentukan pilihan karir masa depan. 

3. (Slamet, 2013) definisi wirausaha adalah 

seseorang yang menciptakan bisnis baru 
dengan mengambil resiko dan ketidakpastian 

demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan 

signifikan dengan cara mengindentifikasi 
peluang dan menggabungkan sumber-sumber 

daya yang diperlukan sehingga sumber-

sumber tersebut dapat dikapitalisasikan. 
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Metode Penelitian 

Latar Belakang 

Peran orang tua maupun keadaan lingkungan sangat memengaruhi karakter dan pola pikir, serta 

pilihan apakah seseorang memilih karir sebagai entrepreneur ataukah tidak. Saat ini di Indonesia 

persentase masyarakat yang menjadi karyawan lebih banyak jika dibandingkan dengan yang 

menjadi entrepreneur. 



2.4. Model Analisis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Analisis 

Sumber: Data Diolah 
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