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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia menempati peringkat ke-empat dalam jumlah negara yang 

berpenduduk padat di dunia. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (2016).  

Tabel 1.1: Perkiraan Penduduk beberapa Negara tahun 2014                                        

Negara Jumlah penduduk 2014 (juta jiwa) 

Tiongkok / China 1.392,50 

India 1.272,90 

Amerika Serikat 323,30 

Indonesia 252,20 
      Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 

 Menurut Farida dan Nurkhin (2016: 274) jumlah penduduk di Indonesia 

menembus angka yang cukup tinggi hal ini akan berdampak pada kenaikan 

tingkat pengangguran karena tidak tersedianya lapangan kerja untuk 

menampung semua angkatan kerja. 

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang ditamatkan                                                                                                                                                              

 Sumber: Badan Pusat Statistik 2016 

Dalam 

angka
Dalam %

Dalam 

angka
Dalam %

Dalam 

angka
Dalam %

Dalam 

angka
Dalam %

Dalam 

angka
Dalam %

1 SD 1.241.882 16,05% 1.452.047 21,52% 1.347.555 19,70% 1.229.652 18,14% 1.004.961 14,09%

2 SLTP 2.138.864 27,64% 1.714.776 25,41% 1.689.643 24,70% 1.566.838 23,11% 1.373.919 19,26%

3 SLTA 2.376.254 30,71% 1.867.755 27,68% 1.925.660 28,15% 1.962.786 28,95% 2.280.029 31,96%

4 SMK 1.161.362 15,01% 1.067.009 15,81% 1.258.201 18,39% 1.332.521 19,65% 1.569.690 22,00%

5 Diploma 276.816 3,58% 200.028 2,96% 185.103 2,71% 193.517 2,85% 251.541 3,53%

6 Universitas 543.216 7,02% 445.836 6,61% 434.185 6,35% 495.143 7,30% 653.586 9,16%

total 7.738.394 6.747.451 6.840.347 6.780.457 7.133.726
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 Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka 

menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan khususnya universitas dalam 

kurun waktu 2011 hingga 2015 masih mengalami peningkatan. Penyebab 

tingginya tingkat pengangguran di Indonesia disebabkan karena permintaan dan 

penawaran pendidikan dan lapangan kerja tidak sesuai, terbatasnya lapangan 

pekerjaan hingga menimbulkan kompetisi yang ketat pada pelamar kerja 

(Kaswan dan Akhyadi, 2015:1). Hal ini menunjukan bahwa lulusan yang 

berpendidikan tinggi tidak menjamin memiliki pekerjaan.  

 Cara pandang untuk menjadi seorang wirausaha dikalangan mahasiswa 

pun masih sangat rendah, karena pada dasarnya para mahasiswa setelah lulus 

dari universitas hanya untuk melamar kerja bukannya untuk menciptakan 

lapangan kerja (Kasmir, 2012: 2). 

Gambar1.1: Tingkat Entrepreneurial Intention di Indonesia 

Sumber:Global Entrepreneurship Monitor 2015 

Menurut Global Entrepreneurship Monitor 2015 dilihat dari segi 

Entrepreneurial Intention yang ada di Indonesia. Data tersebut menyatakan 

bahwa pada tahun 2013 Entrepreneurial Intention yang ada di Indonesia 

memiliki persentase sebesar 35,06%, namun pada tahun 2014 mengalami 
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penurunan persentase menjadi 27,36% dan pada tahun 2015 terjadi 

peningkatan sebesar 0,11% menjadi 27,47% artinya minat berwirausaha di 

Indonesia masih rendah walaupun terdapat peningkatan namun tidak 

mengalami peningkatan yang berarti. 

Menumbuhkan minat berwirausaha pada mahasiswa dianggap sebagai 

alternatif yang tepat untuk mengurangi tingkat pengangguran karena generasi 

muda diharapkan sebagai potensi pembangunan bangsa (Azwar, 2013: 12). 

Wirausahawan yaitu seseorang yang berani mengambil resiko dan 

ketidakpastian dalam menciptakan bisnis baru untuk mencapai keuntungan 

(Kasmir, 2012: 19). Manfaat dengan adanya berwirausaha kita dapat 

membuka lapangan kerja bagi masyarakat, dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Indonesia, pendorong pembangunan pemerintah 

dalam sektor pajak, menjadi panutan bagi masyarakat sebagai pribadi yang 

unggul dengan kata lain tidak menggantungkan diri untuk penghasilannya 

kepada orang lain (Basrowi, 2014:7).  

Karakter yang harus dimiliki seorang wirausaha kerja keras dan disiplin, 

mandiri, bertanggung jawab, berfikir positif, dapat mengendalikan emosi, 

belajar dari pengalaman, merasakan kebutuhan orang lain, memperhitungkan 

resiko, menghasilkan sesuatu untuk orang lain (Basrowi, 2014: 10).  

Untuk menjadi seorang wirausaha yang baik dan benar diperlukan 

berbagai aspek salah satunya adalah memiliki pendidikan formal (Basrowi: 

2014: 10). Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

seorang wirausaha, karena selama ini sebagian orang berasumsi bahwa 
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pengalaman lebih penting daripada pendidikan menurut Chruchill (1987) 

dalam (Basrowi,2014: 78).  

Pendidikan kewirausahaan penting bagi seorang wirausaha karena dengan 

adanya pendidikan kewirausahaan seorang wirausaha dapat mengatasi segala 

masalah dalam bisnisnya serta dapat menjaga kelangsungan bisnis nya sendiri 

(Alma, 2016: 8). Saat ini pendidikan kewirausahaan dapat diajarkan di 

sekolah hingga universitas dan telah berkembang sangat pesat (Alma, 2016: 

5). Menurut  Evaliana (2015: 61) tujuan dari pendidikan kewirausahaan untuk 

dapat menanamkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa tidak hanya 

sekedar pemenuhan kewajiban mata kuliah.  Dalam penelitian Silvia (2013, 

7) menyatakan bahwa mahasiswa yang menempuh pendidikan kewirausahaan 

maka minat berwirausahanya lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang 

tidak menempuh pendidikan kewirausahaan. 

Minat wirausaha tidak hanya dibangun melalui pendidikan saja, namun 

bisa dibangun melalui lingkungan disekitar. Lingkungan memiliki peranan 

yang penting dalam kewirausahaan (Schaper, 2011: 9). Lingkungan 

merupakan wadah terjadinya hubungan antara kelompok maupun individu 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kita baik 

secara pandangan, sikap, tingkah laku dan pola pikir (Ratumbusyang, 2015: 

19). 

Universitas Ciputra merupakan pionir perguruan tinggi yang berbasis 

dalam bidang kewirausahaan yang ada di Indonesia. Motto yang dimiliki yaitu 

“Creating World Class Entrepreneurs”. Salah satu jurusan di Universitas 
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Ciputra yaitu jurusan International Business Management mewajibkan para 

mahasiswa jurusan IBM  mengambil mata kuliah entrepreneurial project 

sebagai mata kuliah wajib dari semester satu hingga tujuh. Sehingga, 

Universitas Ciputra merupakan wadah yang mampu menciptakan lingkungan 

kewirausahaan.  

Dengan demikian timbul keinginan peneliti untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dari variabel lingkungan dan pendidikan kewirausahaan 

terhadap variabel minat berwirausaha. Kemudian peneliti juga ingin 

mengetahui sejauh mana peran pendidikan kewirausahaan sebagai variabel 

moderasi yang memperkuat atau memperlemah antara variabel lingkungan 

dan variabel minat wirausaha dengan penelitian yang berjudul “PENGARUH 

VARIABEL LINGKUNGAN TERHADAP MINAT WIRAUSAHA 

DENGAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL 

PEMODERASI”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Berikut ini adalah tujuan dalam penelitian ini: 

Tujuan penelitian ini yaitu menitikberatkan pada peran pendidikan 

kewirausahaan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel lingkungan dan pendidikan 

kewirausahaan terhadap minat wirausaha. Selain itu tujuan penelitian ini juga 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel lingkungan dan 

variabel pendidikan kewirausahaan terhadap variabel minat wirausaha. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah variabel lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

minat wirausaha? 

2. Apakah variabel pendidikan kewirausahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap minat wirausaha? 

3. Apakah peran pendidikan kewirausahaan memoderasi pengaruh antara 

variabel lingkungan dan variabel minat wirausaha? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan manfaat dalam penelitian ini: 

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

pandangan baru yang berhubungan dengan lingkungan, pendidikan 

kewirausahaan, dan minat wirausaha.Penelitian ini juga diharapkan 

menjadi sumber referensi yang optimal bagi penelitian lain di masa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

perkembangan Ilmu Kewirausahaan kedepan.  

 

 


