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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Negara  Timor-Leste merupakan Negara yang resmi merdeka dan  menjadi 

Negara yang berdaulat penuh pada tanggal, 20 Mei Tahun 2002, Pada tahun 

2005 penduduk Timor Leste diperkirakan berjumlah 1.040.880 jiwa. Penduduk 

Timor Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Afrika, 

sebagian kecil keturunan Portugis. Mayoritas penduduk Timor Leste beragama 

Katolik (93%), diikuti Protestan (3%), Islam (1%), dan sisanya Buddha, Hindu 

(1%, masing-masing 0,5%), dan aliran kepercayaan (2%). Karena mayoritas 

penduduk beragama Katolik, dengan pengakuan dunia Internasional melalui 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebagai Negara baru merdeka, dimana 

situasi dunia aktual memasuki pada era globalisasi, yaitu era perkembangan 

global seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan 

demikian, maka Pemerintah Timor Leste pada umumnya dan Kantor 

Kementerian Pendidikan Nasional dan  khususnya pada Bagian manajemen 

Sumber Daya Manusia Timor Leste, tentu dihadapkan pada tantangan dan 

perkembangan global, Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi  proses 

pembangunan di Timor Leste. Salah satu tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi pemerintah saat ini adalah menyangkut masalah kualitas Sumber Daya  

Manusia (SDM) pada umumnya dan khususnya kualitas  Entrepreneur. Untuk 

merespon kondisi tersebut, maka Bagian Manajemen Sumber Daya Manusia 

diharuskan untuk menyusun rencana strategis dalam rangka peningkatan  
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semangat kerja Entrepreneur terhadap pembangunan berikutnya.  (Kusminitarti, 

2014). 

Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada saat ini, menjadi alasan utama 

bertambahnya angka pengangguran di negara-negara berkembang. Ditambah 

lagi adanya kondisi yang menunjukan kecenderungan beberapa pabrik atau 

industri yang banyak merumahkan karyawannya karena mengalami 

kebangkrutan sebagai akibat dari berbagai regulasi dan kondisi makro ekonomi 

yang tidak pernah mampu untuk dihindari. Kondisi yang demikian tentu tidak 

dapat dibiarkan secara terus menerus, oleh karena itu diperlukan langkah yang 

solutif untuk menekan pengangguran sekaligus membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat salah satunya dengan menciptakan wirausahawan-

wirausahawan mandiri. 

Dunia berwirausaha merupakan dunia tersendiri yang unik. Itu sebabnya, 

mengapa entrepreneur atau wirausahawan dituntut selalu kreatif, inovatif, dan 

berdaya saing di setiap waktu. Tuntutan-tuntutan tersebut merupakan bentuk 

keharusan bagi seorang wirausahawan dalam menghadapi persaingan di dunia 

usaha. Beberapa negara-negara di dunia yang memiliki perekonomian dalam 

taraf berkembang, masyarakatnya mulai beralih menjadi seorang wirausahawan. 

Negara-negara tersebut antara lain: 
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Gambar 1.1. Presentase Jumlah Wirausaha Pada Negara-negara 
Berkembang di Dunia. 

Sumber: Viva.co.id, 2015 
 

Berdasarkan gambar 1.1. dapat dijelaskan sebanyak 28,1 persen dari 

populasi penduduk Uganda, adalah pengusaha. Banyak wirausahawan yang 

melihat usaha mereka akan berkembang, apalagi negara ini baru membuat serat 

optik yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan internet. Di Thailand 

terdapat 16,7 persen dari populasi penduduk menjadi wirausaha. Transportasi di 

industri pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar. Jumlah wirausaha di 

Brazil mencapai 13,8 persen, dan hampir dari setengahnya didominasi 

pengusaha perempuan. Adapun di Kamerun sebanyak 13,7 persen penduduk 

menjadi wirausaha dan bergerak di bidang layanan dan makanan. Wirausaha di 

negara Vietnam sebanyak 13,3 persen dari jumlah penduduk. Vietnam terkenal 

untuk warung produktif dan tukang cukur jalanan, sedangkan di Angola sebanyak 

12,4 persen dari total populasi penduduknya bekerja sebagai wirausaha. 

Kemudian, untuk Jamaika sebanyak 11,9 persen penduduk di negera ini adalah 

wirausaha dan pedagang kaki lima sedangkan di negara Bostwana dan Chili 
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masing-masing prosentase penduduknya yang bekerja sebagai wirausaha 

adalah 11,1 persen dan 11,0 persen (Viva.co.id, 2015). 

Entrepreneur  memiliki peran yang penting bagi pembangunan ekonomi 

suatu negara karena dengan adanya entrepreneur maka akan ada inovasi atau 

gagasan baru yang akan dihasilkan. Menjadi jelas kiranya meskipun negara kaya 

sumber daya alam tetapi akan termasuk dalam negara berpendapatan rendah 

apabila tidak memiliki wirausaha yang mampu mengolah sumber daya alam 

tersebut untuk kesejahteraan negaranya. Seorang entrepreneur akan memiliki 

peran yang besar dalam perekonomian nasional, seperti menciptakan lapangan 

kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Entrepreneur  merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju 

mundurnya perekonomian, karena bidang entrepreneur mempunyai kebebasan 

untuk berkarya dan mandiri. Jika seseorang mempunyai kemauan dan keinginan 

serta siap untuk berwirausaha, berarti seseorang itu mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri, dan tidak perlu mengandalkan orang lain maupun 

perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan lagi. 

Dalam situasi pasar global yang ada pada saat ini, entrepreneurship 

makin menjadi hal yang sangat menantang, ketidakpastian dan tidak dapat 

diprediksi. Permintaan akan seorang wirausaha yang efektif sangat dirasakan. 

Semua pihak individu, masyarakat, organisasi, perusahaan, pemerintah dan 

negara membutuhkan wirausaha dan nilai-nilai, semangat dan ketrampilan 

entreprenur. Permintaan orang terhadap berbagai jenis barang dan jasa lebih 

bervariasi, dan lebih berdiversifikasi. Hal ini mensyaratkan para wirausaha untuk 

mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik lagi dari waktu-

waktu sebelumnya untuk menangkap peluang-peluang dan untuk menghadapi 
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berbagai tantangan yang potensial (to the potential challenges). Untuk itu, peran 

dari para wirausaha untuk memposisikan bisnis-bisnis mereka di dalam sebuah 

pasar yang kompetitif lewat keunggulan bersaing. 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa tekanan sosial yang ada 

semakin mendesak masyarakat untuk bisa memiliki jiwa dan minat untuk 

berwirausaha. Hal ini sesuai dengan teori subjective norm yang menyatakan 

bahwa norma-norma subyektif (subjective norms) adalah pengaruh sosial yang 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku. Seseorang akan memiliki keinginan 

terhadap suatu obyek atau perilaku seandainya individu terpengaruh oleh orang-

orang di sekitarnya untuk melakukannya atau individu meyakini bahwa 

lingkungan atau orang-orang disekitarnya mendukung terhadap apa yang 

dilakukannya (Saeroji dan Tjahningsih, 2015). 

Berprofesi sebagai entrepreneur adalah sebuah pilihan untuk hidup dan 

pilihan profesi yang terhormat yang harus direncanakan secara baik dan matang. 

entrepreneur adalah sebuah jalan kehidupan yang dipilih karena telah diyakini 

dengan kenyataan dan fakta yang ada bahwa entrepreneur mempunyai peran 

yang besar di dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan 

negara. Di samping itu, wirausaha juga merupakan salah satu faktor yang 

penting dan menentukan untuk dapat menjadikan masyarakat dan negara yang 

makmur. Oleh karenanya entrepreneur adalah sebuah profesi yang dalam proses 

penciptaannya, pertumbuhan dan perkembangannya harus dibentuk dengan 

cara yang sistematik karena yang akan dibentuk adalah karakteristik dan jenis 

sosok manusia yang harus berhasil di dalam tugasnya untuk menciptakan dan 

mengembangkan organisasi dan bisnisnya. Karena keberhasilannya, maka 

adalah wajar untuk mengkaji dan mendalami apa sebenarnya yang membuat 
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seorang entrepreneur itu berhasil. Keberhasilan wirausaha tersebut merupakan 

salah satu sebab utama mengapa nilai-nilai, semangat dan jiwa entrepreneur 

harus disebarluaskan ke berbagai profesi yang lain. 

Pada mulanya, entrepreneur dianggap hanya dapat dilakukan melalui 

pengalaman langsung di lapangan dan merupakan bakat yang dibawa sejak lahir 

sehingga entrepreneur tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Dewasa ini, 

entrepreneur tidak hanya bakat bawaan sejak lahir atau urusan pengalaman 

lapangan, tetapi juga dapat dipelajari dan diajarkan. Seseorang yang memiliki 

bakat entrepreneur dapat mengembangkan bakatnya melalui pendidikan. Mereka 

yang menjadi entrepreneur adalah orang-orang yang mengenal potensi dan 

belajar mengembangkan potensi untuk menangkap peluang serta 

mengorganisasikan usaha dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu, 

untuk menjadi wirausaha yang sukses, memiliki bakat saja tidak cukup, tetapi 

juga harus memiliki pengetahuan mengenai segala aspek usaha yang akan 

ditekuninya. 

Pengetahuan berwirausaha mengenai aspek berwirausaha yang 

dijalankan juga perlu diiringi dengan sikap seseorang tersebut sebagai 

wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha yang tercermin dalam diri seseorang 

untuk menunjang minat atau jiwa wirausahanya. Wirausahawan harus 

mempunyai komitmen terhadap usaha yang sedang dijalankannya dan 

tanggungjawab terhadap segala keputusan serta resiko yang diambil untuk 

membangun usahanya. Selain itu wirausaha juga harus mempunyai sikap 

percaya diri dan energi untuk berjuang yang lebih tinggi agar menjadi panutan 

dan motivasi tersendiri bagi karyawan yang membantu membangkitkan 
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usahanya. Jika sikap dan perilaku tersebut telah dimiliki oleh wirausahawan, 

maka diharapkan minat untuk membangun usahanya semakin tinggi. 

Jiwa wirausaha dapat dibentuk sejak dini terutama pada kalangan 

mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus yang dapat menjadi 

penentu kemajuan suatu negara, oleh karena itu mahasiswa yang berkualitas 

baik dari segi kompetensi maupun keterampilan akan mendukung pembangunan 

suatu negara. Rendahnya kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa 

akan menyebabkan sulitnya mahasiswa terserap dalam dunia kerja. 

Ketergantungan mahasiswa akan tersedianya lapangan kerja begitu tinggi di 

mana mahasiswa yang tidak terserap dalam dunia kerja akan menambah tingkat 

pengangguran. 

Kondisi yang dihadapi mahasiswa akan semakin buruk karena 

dihadapkan pada situasi persaingan global. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA) mengharuskan lulusan perguruan tinggi Indonesia bersaing 

secara bebas dengan lulusan dari perguruan tinggi asing. Oleh karena itu, para 

sarjana lulusan perguruan tinggi perlu diarahkan dan didukung untuk tidak hanya 

berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) namun dapat dan siap menjadi 

pencipta pekerjaan (job creator).  

Mahasiswa ketika lulus dari perguruan tinggi dapat dikatakan memiliki 

impian atau citi-cita untuk bekerja di suatu instansi baik pemerintah maupun 

swasta. Kondisi ini, berlaku hampir untuk seluruh mahasiswa di lembaga 

penyedia jasa pendidikan baik yang berstatus negeri maupun perguruan tinggi 

berstatus swasta. Selain itu, berbagai fenomena seperti banyaknya 

pengangguran yang semakin meningkat setiap harinya menjadi salah satu 

masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian. Salah satu tindakan konkret 
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yang dapat dilakukan untuk membentuk jiwa wirausaha pada diri mahasiswa 

melalui pembelajaran kewirausahaan.  

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan para mahasiswa perguruan tinggi 

dipercaya merupakan alternatif jalan keluar untuk mengurangi tingkat 

pengangguran, karena para sarjana diharapkan dapat menjadi wirausahawan 

muda terdidik yang mampu merintis usahanya sendiri. Hal ini merupakan 

investasi modal manusia untuk mempersiapkan para mahasiswa dalam memulai 

bisnis baru melalui integrasi pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan 

penting untuk mengembangkan dan memperluas sebuah bisnis. 

Pembelajaran kewirausahaan berorientasi pada mengubah mind set 

berwirausaha dan memberikan pengalaman berbisnis secara nyata, lebih efektif 

untuk menumbuhkan jiwa dan kemampuan berwirausaha di kalangan 

mahasiswa. Selain itu, menyikapi persaingan dunia bisnis masa kini dan masa 

depan yang lebih mengandalkan pada knowledge dan intelectual capital, maka 

agar dapat menjadi daya saing bangsa, pengembangan wirausaha muda perlu 

diarahkan pada kelompok orang muda terdidik (intelektual). Mahasiswa yang 

adalah calon lulusan perguruan tinggi perlu didorong dan ditumbuhkan minat 

mereka untuk berwirausaha (interpreneurial intention). 

Selain diperlukan pembelajaran kewirausahaan untuk mendorong minat 

berwirausaha mahasiswa, dibutuhkan pula sikap kewirausahaan yang baik pada 

diri mahasiswa. Sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan dapat diartikan 

sebagai reaksi individu terhadap situasi dan menentukan apa yang menjadi 

tujuannya. Dalam hal ini sikap berwirausaha dapat berwujud sebagai reaksi 

terhadap kondisi wirausaha di mana hal tersebut dapat meningkatkan 

kecenderungan untuk mulai berwirausaha. Minat berwirausaha diharapkan akan 
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bertambah ketika adanya sikap berwirausaha yang mampu mendewasakan 

individu tersebut sehingga mempunyai jiwa entrepreneur sesuai dengan tujuan 

hidupnya. Oleh karena itu mahasiswa sebagai agen perubahan dan sebagai 

individu yang sedang menentukan tujuan hidupnya diharapkan mampu 

mempunyai sikap-sikap berwirausaha  demi terciptanya kondisi entrepreneur 

yang mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi.  

Uraian di atas sejalan dengan pernyataan dari Marhaini dalam Saeroji et 

al. 2015) menyatakan bahwa dalam teori subjective norm, perilaku seseorang 

tergantung pada niat, kemudian niat dalam berperilaku tergantung dari sikap 

(attitude) dan norma subjektif. Di sisi lain, keyakinan terhadap perilaku dan 

evaluasi akan menentukan perilaku. Keyakinan normatif dan motivasi untuk 

mengikuti pendapat orang lain akan menentukan norma subjektif. Oleh sebab itu, 

teori mengenai sikap dan norma subjektif juga disebut sebagai teori tindakan 

beralasan (theory of reasoned action). 

Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik dan 

memberikan kemampuan wirausaha kepada para mahasiswanya dan 

memberikan motivasi untuk berani memilih berwirausaha sebagai karir mereka. 

Perguruan tinggi memiliki peranan sebagai salah satu faktor pendorong 

pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara melalui penyelenggaraan 

pendidikan kewirausahaan. Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam 

mendidik dan memberikan kemampuan wirausaha kepada para lulusannya dan 

memberikan motivasi untuk berani memilih berwirausaha sebagai karir mereka. 

Pihak perguruan tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran kewirausahaan 

yang kongkrit berdasar masukan empiris untuk membekali mahasiswa dengan 
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pengetahuan yang bermakna serta mencontohkan sikap-sikap berwirausaha 

yang baik agar dapat mendorong semangat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Minat berwirausaha perlu dan harus ditumbuhkembangkan di kalangan 

masyarakat termasuk mahasiswa karena memiliki manfaat banyak sekali antara 

lain dikemukakan oleh Siswadi (2013) yaitu: (1) memiliki semangat, perilaku, dan 

kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang 

memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik 

pada pelanggan/masyarakat; (2) selalu berusaha mencari dan melayani 

langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan menyediakan 

produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, 

melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta kemampuan 

manajemen; (3) mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, 

mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil 

keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 

sukses. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian dan ketangguhan 

ekonomi adalah melalui pengembangan, pemantapan sikap, perilaku dan 

kemampuan serta minat berwirausaha. Wirausaha akan menjadi penggerak roda 

perekonomian negara serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional yang pada 

gilirannya akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Upaya ini perlu 

didukung oleh semua kalangan baik unsur pemerintah, masyarakat termasuk 

mahasiswa maupun dunia pendidikan secara terarah dan berkesinambungan. 

Dunia pendidikan berperan dalam mencetak seorang wirausaha melalui 

pembelajaran kewirausahaan. 
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Pembelajaran kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teoritis 

mengenai konsep kewirausahaan tetapi membentuk sikap, perilaku, dan pola 

pikir (mindset) seorang wirausahawan (entrepreneur). Pembelajaran 

kewirausahaan juga dapat meningkatkan minat para mahasiswa untuk memilih 

kewirausahaan sebagai salah satu pilihan karir selain pilihan karir menjadi 

pegawai swasta, PNS, atau pegawai BUMN. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan (Boukamcha 2015) menyatakan pentingnya pembelajaran 

kewirausahaan dalam memunculkan keinginan untuk melakukan wirausaha. 

Minat dalam melakukan kegiatan wirausaha akan memprediksi perilaku 

berwirausaha. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hussain dan 

Norashidah (2015) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dari 

pembelajaran kewirausahaan pada minat kewirausahaan. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan teoritis kewirausahaan dan 

pengetahuan tentang pengembangan jaringan sosial merupakan komponen yang 

sangat penting dalam pembelajaran kewirausahaan.  

Sikap berwirausaha merupakan salah satu aspek yang harus disiapkan 

secara mental maupun emosional yang berupa tindakan pada suatu bentuk 

wirausaha. Berdasarkan penelitian (Dahalan et al. 2015) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara sikap atau perilaku berwirausaha terhadap minat 

berwirausaha. Selain itu, penelitian Susetyo dan Lestari (2014) juga 

menyebutkan bahwa sikap berwirausaha mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap minat mahasiswa untuk beriwirausaha. 

Di Timor Leste jumlah wirausahawan (investor daily) tidak sebanding 

dengan jumlah penduduk, sehingga banyak penduduk usia kerja yang tidak  

memperoleh lapangan pekerjaan. Orientasi masyarakat Timor Leste masih pada 
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pencari kerja terutama menjadi pegawai Negeri Sipil (PNS), dari lulusan SLTP, 

SLTA dan Perguruan Tinggi. Masyarakat Timor Leste juga lebih memberi 

apresiasi kepada PNS dari pada wirausaha, sehingga hal ini dapat menjadi 

pemicu masyarakat Timor-Leste kurang berminat untuk menjadi wirausaha. Pola 

pikir ini terbentuk karena untuk berwirausaha diperlukan modal yang besar, dan 

kebanyakan masyarakat Timor Leste menjadi wirausaha karena bakat dan 

keturunan. Ketergantungan masyarakat Timor Leste akan lapangan pekerjaan 

menjadi begitu tinggi, padahal dengan menjadi wirausaha seseorang tidak akan 

tergantung dengan lapangan pekerjaan yang ada bahkan dapat membantu 

pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran. 

Di Timor Leste pengangguran meningkat mulai terjadi tahun 2006 ketika  

dipicu oleh pergolakan dalam militer Timor Leste. Negara Timor Leste mengalami 

krisis besar, tentara dan polisi mengambil alih jalan-jalan di Dili, memaksa 

150.000 orang mengungsi. Akibat krisis tersebut, PBB memperingatkan bahwa 

masalah mendasar yang telah memberikan kontribusi terhadap penyebaran 

kekerasan di kalangan warga sipil, salah satunya adalah pengangguran massal 

(UCA News, 2014). 

Di atas kertas, pengangguran itu tidak berdampak buruk bagi 

perekonomian Timor Leste. PDB negara itu bertumbuh sebesar delapan persen 

tahun lalu, menurut Bank Pembangunan Asia, dan ini akan terus berlanjut hingga 

tahun 2015. Tapi, Paulo Alves, direktur tenaga kerja di Sekretaris Negara untuk 

Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan, mengingatkan tidak adanya 

lapangan kerja di Timor Leste, membuat negara itu termiskin di kawasan Asia 

Tenggara. Buktinya, Timor Leste telah mengumpulkan lebih dari  10 miliar dolar 

sejak kemerdekaan tahun 2002 dari cadangan minyak dan gas di lepas pantai, 
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namun tetap menjadi negara berpenghasilan rendah, dengan tingkat kemiskinan 

ekstrim dan masalah sosial yang kompleks (UCA News, 2014). 

Setiap tahun, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang lulus dari sekolah 

menengah. Hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 dari mereka mampu untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sementara mereka yang berasal dari 

keluarga miskin langsung mencari pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

keluarga mereka. Menurut laporan Bank Dunia tahun 2030 sebanyak 470.000 

orang akan berusaha untuk masuk kerja, konsekuensi dari fakta bahwa Timor  

Leste memiliki salah satu tingkat kelahiran tertinggi di dunia, dengan lebih dari 40 

persen penduduk Timor Leste di bawah usia 15 tahun (UCA News, 2014).  

Saat ini, negara Timor Leste tidak memiliki sektor padat karya seperti 

industri garmen, yang di banyak negara-negara lain – seperti Bangladesh atau 

Indonesia – menarik sejumlah besar bahkan tenaga kerja tidak terampil. 

Pertanian, yang mempekerjakan lebih dari 60 persen dari penduduk Timor Leste, 

hanya musiman, dan sektor ini dianggap tidak bisa memperbaiki taraf hidup 

masyarakat. Pemerintah Timor Leste sendiri berupaya untuk mengurangi tingkat 

pengangguran, terutama yang terjadi pada mahasiswa setelah lulus dari 

perguruan tinggi.  

Pemerintah Timor Leste melalui Dirjen Perguruan Tinggi mencanangkan 

pembelajaran mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan 

karena semakin tingginya tingkat pengangguran dan sempitnya lapangan 

pekerjaan, menuntut generasi muda Timor Leste untuk mampu membuka 

peluang usaha yang mandiri. Hal ini dikarenakan pendidikan formal pada 

perguruan tinggi saat ini hanya berfokus pada upaya mengembangkan sisi 

pengetahuan mahasiswa memahami bagaimana suatu bisnis seharusnya 



14 

 

dijalankan, dan bukan pada upaya mengembangkan sisi untuk berwirausaha. 

Fenomena ini disebabkan sistem pendidikan di Timor Leste yang lebih 

menekankan pada sisi hard skill daripada soft skill, sehingga sisi kognitif 

mahasiswa yang lebih diutamakan daripada sisi afektif dan psikomotoriknya. Hal 

ini berakibat lulusan pendidikan formal secara umum memiliki pemahaman 

pengetahuan yang relatif baik mengenai kewirausahaan, tapi tidak memiliki 

ketrampilan dan mind set berwirausaha.  

Timor Leste saat ini membutuhkan para wirausaha muda untuk dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi Negara.jumlah wirausaha di Timor Leste baru 

mencapai 0,24 persen dari jumlah penduduk Timor Leste mencapai 1 juta. Peran 

perguruan tinggi, dalam hal ini dapat memotivasi para sarjananya menjadi young 

enterpreneus, yang merupakan bagian dari salah satu faktor pendorong 

pertumbuhan kewirausahaan. Siklus yang kemudian terjadi adalah dengan 

meningkatnya wirausahawan dari kalangan sarjana akan mengurangi 

pengangguran, serta menambah jumlah lapangan pekerjaan. Tidak ada satu 

Negara maju tanpa di topang pertumbuhan entrepreneur. Timor Leste harus 

memperbesar jumlah wirausahawan minimal dua persen dari jumlah penduduk 

atau sekitar. 

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan 

banyak pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan pentingnya 

dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh 

wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan 

pemerintah sangat terbatas. Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi 

pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Di 

negara Timor Leste dihadapkan kenyataan bahwa jumlah wirausahawan yang 
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dimiliki masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga upaya 

pembangunan jiwa wirausaha di Timor Leste merupakan persoalan mendesak 

bagi suksesnya pembangunan negara. 

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Timor Leste untuk mengurangi 

tingkat pengangguran pada generasi muda melalui pembelajaran kewirausahaan 

mendapatkan tanggapan positif dari Universidade Da Paz (UNPAZ) yang 

merencanakan bekerja keras pada tahun 2025 agar tidak ada lagi lulusan 

perguruan tinggi yang menganggur dan akan menjadi tuan bagi dirinya sendiri 

serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di usia kerja, sehingga 

berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran di Timor Leste. Sejalan 

dengan rencana tersebut, maka model pembelajaran di UNPAZ selain 

menerapkan teori juga mengadakan pelatihan dan praktek kewirausahaan pada 

mata kuliah Entrepreneurship. Adanya praktek pelatihan dan praktek 

kewirausahaan diharapkan mahasiswa dapat memperoleh bekal pembelajaran 

berwirausaha, sehingga dapat mengimplementasikannya untuk berwirausaha. 

Pengetahuan akan pembelajaran kewirausahaan di Universidade Da Paz 

akan membuka cakrawala mahasiswa tentang kewirausahaan, dengan itu dapat 

memicu minat mahasiswa untuk menjadi wirausaha. Kewirausahaan bukanlah 

milik orang-orang yang berbakat, tapi siapa saja dapat mengembangkan jiwa 

kewirausahaan dengan mengembangkan cara berfikir positif, keberanian, 

kemauan, inovatif, dan lebih dari sekedar mencari peluang usaha tetapi 

membuka peluang usaha maka jiwa kewiraushaan akan dapat terbentuk.. 

Sikap berwirausaha yang dibekali oleh Universidade Da Paz juga akan 

membantu mahaiswa untuk mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya 

dimiliki oleh seorang wirausaha. Sikap-sikap yang dapat dikembangkan pada diri 
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mahasiswa adalah sikap percaya diri serta berkomitmen untuk terus berupaya 

mengembangkan usahanya. Selain itu sikap mental pejuang keras dan berpikir 

inovatif juga diperlukan seorang mahasiswa untuk mampu menjadi 

wirausahawan yang berdaya guna dan tahan banting menghadapi persaingan 

bisnis. 

Universidade Da Paz pada tahun ajaran 2005 sampai 2015 telah 

menetapkan bahwa mata kuliah Kewirausahaan diwajibkan untuk seluruh 

mahasiwa Fakultas Ekonomi. Pemberlakuan materi kewirausahaan wajib 

terhadap seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi, bertujuan setelah lulus dari 

perguruan tinggi akan berkurang minat lulusan untuk mencari pekerjaan akan 

tetapi muncul jiwa wirausahawan yang menjadikan para lulusan Fakultas 

Ekonomi Universidade Da Paz menjadi wirausahawan. Salah satu metode yang 

digunakan Fakultas Ekonomi Universidade Da Paz adalah mahasiswa didorong 

untuk melakukan kegiatan wirausaha, dengan membuat dan memasarkan 

produk yang dihasilkannya. Hal ini dilakukan untuk mendorong kreativitas 

mahasiswa dan mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswa dalam 

menjadi wirausahawan. Mahasiswa diharapkan setelah lulus, tidak lagi menjadi 

pencari kerja, tapi menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Dengan kata lain 

mahasiswa menjadi entrepreneur. Entrepreneur artinya setelah lulus, mahasiswa 

diharapkan membuka lapangan kerja. Bagi sebagian mahasiswa, kegiatan ini 

dianggap sebagai salah satu media latihan bagi minat berwirausaha, namun bagi 

sebagian yang lain, aktivitas ini hanya tuntutan untuk mendapat nilai semata.  

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran entrepreneur 

Terhadap Minat Untuk Menjadi Wirausaha dengan Mediasi Sikap Kewirausahaan  
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Pada Mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi.” Beberapa penelitian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian ini adalah Mueller dan Anderson (2014) yang 

menunjukkan belajar wirausaha menjadi proses yang dinamis yang berhubungan 

dengan pengembangan pribadi. Proses pembelajaran kewirausahaan melibatkan 

pengembangan sekumpulan kualitas pribadi yang berinteraksi dan muncul dalam 

kondisi ketika individu ingin membangun sebuah usaha. Selain itu, juga 

penelitian yang dilakukan oleh Pihie et al. (2013) yang menunjukkan bahwa 

mahasiswa dari universitas negeri dinilai lebih tinggi dalam semua dimensi 

pengetahuan kognisi termasuk deklaratif, prosedural dan kondisional. Namun, 

minat kewirausahaan mahasiswa dari perguruan tinggi swasta lebih tinggi 

daripada mahasiswa perguruan tinggi negeri. Selain itu penelitian Dahalan et al. 

(2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap atau 

perilaku berwirausaha terhadap minat berwirausaha. Temuan ini menyoroti 

pentingnya pengetahuan tentang kapasitas kognisi untuk meningkatkan 

pembelajaran kewirausahaan dan sikap entrepreneur sehingga berdampak pada 

minat untuk menjadi entrepreneur. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian di dasarkan pada 

latar belakang penelitian adalah: 

1. Apakah Pembelajaran Entrepreneur berpengaruh terhadap Subjective Norm 

pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi? 

2. Apakah pembelajaran Entrepreneur berpengaruh terhadap Sikap 

Entrepreneur  pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi? 

3. Apakah pembelajaran Entrepreneur berpengaruh terhadap Minat 

berentrepreneur  mahasiswa pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi? 
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4. Apakah Subjective Norm berpengaruh terhadap Minat Etrepreneur  pada 

mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi? 

5. Apakah Sikap Entrepreneur berpengaruh terhadap Minat Etrepreneur pada 

mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh Pembelajaran Entrepreneur  terhadap subjective 

norm pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi. 

2. Menganalisis pengaruh Pembelajaran Entreprenur terhadap Sikap 

Entrepreneur  pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi. 

3. Menganalisis pengaruh Pembelajaran Entrepreneur terhadap Minat 

Berentrepreneur pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi. 

4. Menganalisis pengaruh Subjective Norm terhadap terhadap Minat 

Entrepreneur   pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi. 

5. Menganalisis pengaruh Sikap Entrepreneur terhadap Minat Entrepreneur 

mahasiswa pada mahasiswa UNPAZ Fakultas Ekonomi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan kajian teoritis terutama 

yang berkaitan dengan pembelajaran kewirausahaan dan dampaknya terhadap 

minat berwirausaha pada mahasiswa.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi UNPAZ mengenai pengaruh 

pembelajaran kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa, 

sehingga dapat dilakukan langkah-langkah konkret untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha pada mahasiswanya. 

 


