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1.1. Latar Belakang Masalah 

Entrepreneurship adalah salah satu faktor penentu bagi kemajuan suatu negara. 

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika negara  tersebut memiliki banyak entrepreneur. 

Misalnya di Jepang, lebih dari 20% penduduknya adalah entrepreneur. Di Amerika Serikat, 

11,5% bisnis dimiliki entrepreneur. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik menunjukkan 

bahwa dari 4,4 juta perusahaan yang ada di Indonesia hanya 400.000 (0,18%) dimiliki oleh 

entrepreneur perseorangan (Siswadi, 2013). Hal tersebut menunjukkan perkembangan 

entrepreneurship di Indonesia sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti 

Jepang dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat untuk berwirausaha melalui peningkatan kebijakan 

dan program pengembangan kewirausahaan, bisnis dan koperasi untuk menciptakan lapangan 

kerja termasuk inklusi keuangan (ILO Indonesia, 2015). 

Entrepreneurship (keiwausahaan) adalahsuatu proses mengejar peluang tanpa batas 

dengan sumber-sumber yang sudah dimiliki (Bielefeld, 2016). Orang yang terjun ke dunia 

entrepreneurshipdisebut entreprenuer. Secara umum, entrepreneurterinspirasi dari adanya 

motivasi penarik (pull motivation) seperti: Saya melakukan ini karena saya melihat adanya 

peluang, atau motivasi pendorong (push motivation) seperti: Saya melakukan ini karena memang 

diperlukan (Staniewski & Awruk, 2015). Entrepreneurship merupakan sebuah proses dinamis 

dari visi, mengubah, dan menciptakan. Entrepreneurship membutuhkan pengaplikasian energi 



dan gairah terhadap penciptaan dan implementasi ide-ide baru dan solusi  kreatif (Bastaman dan 

Juffiasari, 2015).  

Berkaitan  dengan teori motivasi, seorang entrepreneur senantiasa memiliki kebutuhan 

untuk berprestasi, yang disebutnya sebagai need for achievement (nAch), yaitu semacam 

kebutuhan pribadi untuk mencapai prestasi tertentu. Kebutuhan inilah yang membedakan 

entrepreneur dengan individu yang lain (Bukirom, Indradi, Permana dan Martono, 2014). 

Namun kenyataannya, banyak orang takut untuk mengambil keputusan melakukan start-up 

bisnis. Start-up bisnis adalah tahap awal dari keputusan pendirian usaha. Pada tahap ini, 

beberapa visi perusahaan di masa depan dikembangkan, dan yang terpenting adalah tindakan 

untuk melakukannya (Samitowska, 2011). Beberapa hambatan yang membuat banyak orang 

takut untuk mengambil keputusan melakukan start-up bisnisdiantaranya seperti: kurangnya 

modal, kurangnya kesadaran akan peluang bisnis, kurangnya dukungan pemerintah, kurangnya 

kemampuan manajerial, takut gagal, pengajaran mata kuliah yang tidak tepat, takut kehilangan 

investasi, tekanan keluarga, tidak ada role model pada industri yang dipilih, dan kurangnya 

kemampuan memaparkan bisnis (Enninful, Amponsah dan Nduro, 2016). 

Persaingan yang ketat dalam seleksi pekerjaan menjadi tantangan bagi masyarakat untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak, atau bahkan menjadi pengangguran. Hal tersebut 

mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk mengubah karakter masyarakat dari pencari kerja menjadi pencipta 

lapangan kerja (Vilathuvahna dan Nugroho, 2015). Salah perjuangan atau cara yang dapat 

dilakukan untuk mewujudkan manusia yang memiliki moral, sikap, dan keterampilan 

entrepreneurship adalah melalui pendidikan. Pendidikan membuat wawasan individu menjadi 

lebih percaya diri, bisa memilih, dan mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kreativitas 



dan inovasi, membina moral, karakter, serta peningkatan intelektual (Rosmiati, Junias dan 

Munawar, 2015).   

Mendorong semangat entrepreneurship dan mengembangkan ketrampilan 

entrepreneurship adalah bagian dari misi Universitas Ciputra Surabaya untuk memajukan 

perkeomomian Indonesia. Oleh karena itu, Universitas Ciputra Surabaya mencoba melakukan 

pendekatan untuk mendorong semangat dan mengembangkan jiwa entrepreneurship. Salah 

satunya adalah dengan mengadakan pelatihan bagi masyarakat umum. Universitas Ciputra 

Surabaya mempunyai lembaga kusus untuk menangani pengabdian masyarakat dalam naungan 

Lembaga Pengabdian Manyarakat (LPM), dimana struktur orgaisasi LPM Universitas Ciputra 

berada di bawah naungan direktoral kelembagaan yang berdiri sejak tahun 2007. 

LPM memiliki program yang mendorong jiwa entrepreneurshipbagi masyarakat di 

lingkungan sekitar Universitas Ciputra. Program tersebut adalah Kuliah Singkat 

Entrepreneurship (KSE). Pengadaan KSE dilakukan melalui bekerjasama dengan beberapa pihak 

seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat  (BAPEMAS) Surabaya, Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, serta anggota pramuka Surabaya. Sasaran 

program KSE adalah warga sekitardi lingkungan Universitas Ciputra. Program KSE memberikan 

pembekalan kepada masyarakat berkaitan dengan mindset entrepreneurship, bagaimana 

melakukan start-up bisnis, bagaimana menjalankan bisnis dengan baik, termasuk hal-hal yang 

dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan dalam bisnis. 

Gambar 1.1. Jumlah Peserta KSE yang Melakukan Start-up Bisnis 



 

Sumber: Data diolah (2016) 

 

Hasil survei awal peneliti pada Kuliah Singkat Entrepreneurship (KSE) yang ditampilkan 

pada Gambar 1.1 menunjukkan bahwalima belas orang (28%) dari lima puluh empat peserta 

Kuliah Singkat Entreprteneurship (KSE) belum melakukan eksekusi bisnis. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih jauh apa saja faktor-faktor yang menjadi 

penghambat keputusan peserta Kuliah Singkat Entrepreneurship (KSE) dalam melakukan start-

up bisnis.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peserta Kuliah Singkat 

Entrepreneurship (KSE) dalam melakukan start-up bisnis?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat peserta Kuliah Singkat Entrepreneurship 

(KSE) dalam melakukan start-up bisnis. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

72% 

28% 

Sudah melakukan start-up bisnis Belum Melakukan start-up bisnis



1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Membantu LPM (Lembaga Pengabdian Masyarakat) sebagai pertimbangan, 

masukan, solusi untuk melakukan program kerja selanjutnya. 

b. Memberikan manfaat bagi pembaca sebagai refrensi dalam bidang manajemen 

eksekusi bisnis. 

c. Memberikan manfaat referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat keputusan start-up bisnis, sehingga 

dapat menjadi acuan untuk perkembangan bisnis kedepannya. 

b. Menambah wawasan bagi penulis terkait entrepreneurship, kususnya berkaitan 

dengan keputusan start-up bisnis. 



 


