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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Data terkini dari Global Entrepreneurship Monitor (GEM) menunjukkan 

bahwa Indonesia baru mempunyai sekitar 1,65 persen pelaku wirausaha dari total 

jumlah penduduk 250 juta jiwa. Jumlah perilaku wirausaha yang dimiliki 

Indonesia tertinggal ketimbang tiga negara di kawasan Asia Tenggara yakni 

Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketiganya mencatatkan angka 7 persen, 5 

persen, dan 3 persen dari total jumlah penduduk masing-masing 

(www.kompas.com, 2016). Kendati begitu, menurut GEM, hasrat rakyat 

Indonesia untuk menjadi pelaku wirausaha menduduki posisi kedua. Posisi ini 

cuma satu level di bawah Filipina. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat 

dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10 persen dari jumlah 

populasi.  

 

Gambar 1.1. Data Mengenai Entrepreneurship di Indonesia 
Sumber: GEM (Global Entrepreneurship Monitor), 2016 
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Pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tahun 2013 Nascent 

Entrepreneurship Rate (tingkat kewirausahaan  yang baru lahir) sebesar 5,70%, 

mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 4,38%, sedangkan tahun 2015 

sebesar 6,11%. Entrepreneurial Intention (minat kewirausahaan) tahun 2013 

sebesar 35,06%, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 27,36%, sedangkan 

tahun 2015 sebesar 27,47%. Hal ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan 

terhadap kesadaran pentingnya Entrepreneurship.  

 Peneliti melakukan survei awal yang dilakukan pada tanggal 2 September 

2015 pada 46 mahasiswa/i Universitas Ciputra jurusan International Business 

Management (regular class) angkatan 2013. Metode yang digunakan adalah 

random sampling dengan mendistribusikan kuesioner dimulai pukul 12.00 – 18.00 

WIB. Ada dua pertanyaan yang diberikan, yaitu mengenai alasan mahasiswa 

memilih berkuliah di Universitas Ciputra dan apa rencana mahasiswa setelah 

lulus. 

Gambar 1.2 Alasan Mahasiswa Memilih Kuliah di Universitas Ciputra 
Sumber: lampiran B-1 (data diolah), 2016 
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dari responden memilih berkuliah di Universitas Ciputra karena faktor lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar responden memilih berkuliah di 

Universitas Ciputra agar mendapatkan pendidikan berbasis Entrepreneurial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 1.3 Rencana Mahasiswa Setelah Lulus dari Universitas Ciputra 
 Sumber: lampiran B-1 (data diolah), 2016 

  
Gambar 1.3 menunjukkan bahwa, cukup banyak responden yang 

berencana membuka bisnis baru setelah lulus. Berdasarkan survei awal yang 

disebarkan, 80,5% dari responden berencana menjadi entrepreneur (kalkulasi dari 

melanjutkan bisnis, bisnis baru, dan family business), 13% memilih untuk bekerja 

pada perusahaan sebagai karyawan, dan 6,5% belum tahu. Hal ini menunjukkan 

bahwa, sebagian besar responden memiliki minat menjadi entrepreneur. 

Hasil penelitian Pretheeba (2014) membuktikan bahwa kegiatan 

kewirausahaan ditentukan oleh niat. Orang-orang tidak akan menjadi pengusaha 

secara tiba-tiba tanpa pemicu tertentu, dan yang paling penting, yaitu niat. 

Menarik untuk meneliti hal-hal yang dianggap bisa mempengaruhi niat seseorang 

untuk memulai berwirausaha. Sikap berwirausaha merupakan dasar bagi 

pembentukan niat. Di dalam sikap terhadap perilaku terdapat dua aspek pokok, 

yaitu keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku 

tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu, dan merupakan 
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aspek pengetahuan individu tentang obyek sikap dapat pula berupa opini individu 

hal yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Semakin positif keyakinan 

individu akan akibat dari suatu obyek sikap, maka akan semakin positif pula sikap 

individu terhadap obyek sikap tersebut, demikian pula sebaliknya (Wijaya, 2008).  

Bezzina (2010) dalam penelitian menyatakan bahwa banyak penelitian 

seperti penelitian yang dikembangkan oleh Robinson et al. (1991) menunjukkan 

bahwa entrepreneur memiliki needs for achievement yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan non- entreprenenur. Sedangkan penelitian dari Mueller & 

Thomas (2000) menyatakan bahwa karakteristik internal locus of control bisa 

membedakan antara entrepreneur yang sukses dan tidak sukses. Karakteristik  

needs for achievement, internal locus of control merupakan beberapa karakteristik 

yang bisa menunjang seorang entrepreneur untuk bisa menjadi sukses, dan bisa 

membedakan seorang yang entrepreneur atau bukan.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah internal locus of control berpengaruh terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

2. Apakah needs for achievement berpengaruh terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

3. Apakah risk taking propensity berpengaruh terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

4. Apakah sikap kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra? 
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5. Apakah internal locus of control berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

6. Apakah needs for achievement berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

7. Apakah risk taking propensity berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha pada mahasiswa Universitas Ciputra? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan pengaruh internal locus of control terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra  

2. Menjelaskan pengaruh needs for achievement terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra  

3. Menjelaskan pengaruh risk taking propensity terhadap sikap 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra  

4. Menjelaskan pengaruh sikap kewirausahaan  terhadap minat 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra.  

5. Menjelaskan pengaruh internal locus of control terhadap minat 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra. 

6. Menjelaskan pengaruh needs for achievement terhadap minat 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra. 

7. Menjelaskan pengaruh risk taking propensity terhadap minat 

kewirausahaan pada mahasiswa Universitas Ciputra. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur, pengetahuan, 

serta pemahaman mengenai  ciri-ciri kepribadian, sikap 

kewirausahaan dan minat kewirausahaan, serta diharapkan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan peneliti 

mengenai pengaruh ciri-ciri kepribadian dan minat kewirausahaan. 

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh personality traits entrepreneur 

terhadap minat kewirausahaan pada mahasiswa Universitas 

Ciputra. 

1.5 Lingkup Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                            

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi tiga aspek personality traits 

yaitu locus of control, needs for achievement, dan risk taking propensity 

(Nishantha, 2009). 

Faktor-faktor yang membentuk minat kewirausahaan menurut Wijaya 

(2008) adalah sikap berwirausaha, norma subjektif dan efikasi diri. Batasan dalam 

penelitian ini adalah peneliti hanya fokus pada sikap berwirausaha karena menurut 

peneliti kepribadian setiap orang berbeda-beda sehingga dapat membentuk sikap 

dan ingin menguji bahwa sikap dapat membentuk adanya minat atau tidak. 

 


