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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kewirausahaan telah lama menjadi perhatian yang penting dalam 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adanya kewirausahaan pada 

suatu negara selain dapat menyediakan kesempatan kerja, berbagai kebutuhan 

konsumen, serta menumbuhkan kesejahteraan dan tingkat kompetisi suatu negara, 

juga menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan kompetisi ekonomi global 

dalam hal kreativitas dan inovasi. Terlebih bagi negara-negara yang berada di lingkup 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang memberlakukan Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) sehingga berdampak pada persaingan global yang 

menyebabkan setiap tenaga kerja akan bersaing secara bebas dengan tenaga kerja 

dari negara-negara lain. Tenaga kerja yang memiliki daya saing rendah akan tersisih 

dalam memperebutkan peluang kerja yang ada, sehingga akan berimplikasi pada 

meningkatnya tingkat pengangguran. 

Penawaran pekerjaan di sektor formal sangat terbatas sementara masyarakat 

yang tinggal di daerah perkotaan sering menharapkan mendapat pekerjaan formal di 

kantor-kantor. Peluang kerja yang terbatas membuat orang mencari jalan untuk 

bertahan hidup agar dapat hidup layak. Melihat situasi terbatasnya peluang kerja, maka 

salah satu solusi untuk mencegah permasalahan pengangguran adalah dengan 

menciptakan lapangan kerja sendiri dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada 

masyarakat. Hal ini dikarenakan kewirausahaan mampu memberikan dampak besar 

baik bagi pribadi secara sempit maupun bagi suatu negara secara luas. PBB 
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menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki 

wirausahawan sebanyak 2% dari jumlah penduduknya (Handaru et al, 2014). 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya kewirausahaan di suatu 

negara sangatlah penting karena sangat berpengaruh besar bagi perekonomian 

negara. Maka dirasa penting untuk dapat meningkatkan semangat masyarakat suatu 

negara untuk bersedia entrepreneur. Seorang yang melakukan kegiatan 

kewirausahaan disebut dengan entrepreneur atau wirausahawan. Istilah entrepreneur 

pertama kali dikemukakan oleh Richard Cantillon (1755) pada saat melakukan 

penelitian tentang IQ wirausahawan. Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu 

“entreprendre” yang artinya berusaha atau mengusahakan. Dalam encyclopedia of 

America (1984) berarti pengusaha yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko 

dengan menciptakan produksi termasuk modal, tenaga kerja, bahan baku, dan dari 

usaha bisnis tersebut bertujuan mendapat profit (Jonnius, 2013). 

Entrepreneur sebagai seorang yang ingin dan mampu untuk melakukan 

perombakan sistem ekonomi, mengubah ide baru atau penemuan baru menjadi sebuah 

inovasi yang sukses. Inovasi tersebut dapat berwujud: 1) produk baru baik berupa 

barang atau jasa; 2) organisasi atau manajemen baru; 3) cara berproduksi yang baru; 

dan 4) menggunakan bahan baku yang baru (Wibowo dan Kusrianto, 2010:11-12). 

Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan seorang entrepreneur adalah orang-

orang yang memiliki kemampuan dalam memanfaatkan peluang untuk menciptakan 

usaha atau bisnis baru dengan cara yang inovatif dan memiliki kemampuan mengelola 

sumber daya atau bahan baku secara tepat sehingga usaha yang didirikan memiliki 

keunggulan bersaing. Seorang entrepreneur berani melakukan kegiatan produktif 

secara mandiri meskipun kegiatan tersebut memiliki resiko kerugian. Beberapa kisah 

sukses entrepreneur dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 
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Tabel 1.1 Kisah Sukses Entrepreneur 

Perusahaan Kisah Sukses 

PT Ciputra Group, 
PT Jaya Group, 
PT Metropolitan 
Group 

Ciputra, anak pedagang kelontong di sebuah desa 
terpencil di Gorontalo, boleh disebut sebagai Bapak 
Entrepreneur Indonesia. Dengan semangat 
Entrepreneur-nya ia bisa mengubah kotoran menjadi 
Emas. Ancol yang kotor dan terlantar dapat 
diubahnya menjadi Taman Impian Jaya Ancol, yang 
sekarang termasuk kawasan lima besar dunia 
dengan pengujung lebih dari 13 juta orang pertahun. 
Selain berbagai perusahaan yang berhasil 
dibangunnya di Indonesia, kini ia telah membangun 
perumahan elite kelas dunia seluas 301 hektar di 
Hanoi, Vietnam. Hal yang sama juga dilakukannya di 
India, Kamboja, China, Polandia, Amerika Serikat, 
dan sekarang membangun kawasan perumahan 
seluas 1.000 hektar di Nigeria. Mendirikan Universitas 
Ciputra dengan tema entrepreneur yang sangat populer 
di Surabaya serta kawasan hunian Citra Land yang 
mampu memosisikan dirinya sebagai “The Singapore of 
Surabaya” karena keberhasilan dan kelengkapannya 
(Ciputra Entrepreneurial Journey, 2013). 

PT Medco Memulai bisnisnya melalui kontraktor listrik door to 
door dan pemasangan pipa kecil-kecilan pada tahun 
1980, Arifin Panigoro kemudian masuk ke proyek 
pipanisasi berdiameter besar, membangun kilang 
minyak Cilacap dan proyek-proyek pemngeboran 
minyak. Kina Arifin Panigoro dijuluki raja minyak dan 
merupakan orang terkaya di Indonesia versi majalah 
Global Asia, edisi Juli 2007. 

PT Media Nusantara 
Citra Tbk (MNC) 

Berawal dari modal pinjaman Rp 200 juta dari 
ayahnya, Hary Tanoesoedibyo kemudian mendirikan 
perusahaan sekuritas PT Bhakti Investama di 
Surabaya, sebelum hijrah ke Jakarta dan mendirikan 
PT MNC yang menguasai RCTI, Global TV, MNC TV, 
dan radio Trijaya. Hary Tanoesoedibyo dijuluki “Raja 
Muda Multimedia” serta orang terkaya no.10 versi 
majalah Global Asia edisi Juli 2007. 

PT Djarum Didirikan pada tahun 1951 di Kudus, kini perusahaan 
rokok yang dimiliki oleh Budi Hartono telah 
menjadikannya sebagai orang terkaya di Indonesia 
dengan total kekayaan 4,2 miliar US$ atau sekitar 38 
triliun. Kini bisnisnya telah merambah ke bank dan 
properti dengan menguasai sebesar 51% saham 
BCA dan membangun Grand Indonesia di Jakarta 
Pusat seluas 7ha senilai 230 juta US$ untuk mal, 
perkantoran, dan apartemen mewah 

BdanB Inc Ronny Lukito yang tidak bisa kuliah di ITB karena 
orangnya tak mampu, bermodal dua mesin jahit dan 
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Perusahaan Kisah Sukses 

uang Rp 1 juta membuka bisnis tas. Sempat 13 kali 
produknya ditolak di supermarket, namun dengan 
tekad kuat akhirnya menjadi pengusaha tas terbesar 
di Indonesia. Ronny Lukito sukses membangun 
BdanB Inc dengan merek-merek populer seperti 
Eiger, Export, Broklyn, Extrem, Bodypack, dan 
Neosalt. Ronny Lukito mempekerjakan sekitar 500 
karyawan dan produknya menjadi market leader di 
Indonesia. 

PT Kelola Mina Laut Mohammad Nadjikh dari keluarga tidak mampu 
hingga untuk membiayai kuliahnya di IPB harus 
memberi privat di SMA dan SMP. Berkat inovasi dan 
keuletannya sukses membangun seafood industri 
terbesar di Indonesia. Pabrik cold storage yang 
dimiliki terletak di 20 lokasi dengan 5000 karyawan. 
Mohammad Nadjikh mampu mengekspor berbagai 
jenis ikan laut dan menjadi eksportir terbaik peraih 
Primaniyarta Award dari Presiden RI 

Es Teller 77 Sukiyatno Nugroho yang berhasilkan melahirkan 250 
wirausaha baru yang memegang waralaba Es Teller 
77 di seluruh Indonesia. Sukiyatno Nugroho mulai 
membuka cabang usaha di Singapura, Brunei, dan 
Malaysia.  

Amazon.com Pada tahun 1994, Jeff Bezos menemukan sebuah 
perkembangan pada laporan web proyek tahunan 
sebesar 2300 persen sehingga Bezos meninggalkan 
pekerjaannya di Wall Street menuju Seattle dalam 
sebuah mobil Chevy Blazer tua. Kemudian Bezos 
merancang e-business miliknya dengan mendirikan 
Amazon.com hingga menghasilkan miliaran dolar 
dalam penjualan setiap tahunnya.  

Facebook Didirikan oleh Mark Zuckerberg ketika masih kuliah di 
bidang Cimputer Science, Harvard University. Sejak 
diluncurkan pada 4 Februari 2004, situs jaringan 
sosial ini menjadi situs paling digemari di dunia dan 
kekayaannya kini ditaksir mencapai sekitar 15 miliar 
US$ dan masuk kategori lima perusahaan internet 
paling berharga di USA dengan pendapatan 150 juta 
US$ per tahun dan tercatat sebagai miliarder termuda 
di USA berkat usahanya, dan bukan warisan. 

Sony Corporation Pemilik perusahaan adalah Akio Morita yang 
merupakan sosok mandiri, ulet, kreatif dan inovatif. 
Tahun 2008 Sony Corporation termasuk perusahaan 
inovatif di dunia versi BusinessWeek melalui produk 
televisi, video, dan handphone. 

Toyota Motor  Pemilik perusahaan adalah Seisi Kato yang 
merupakan anak yatim yang sukses di bidang 
otomotif berkat kerja keras, kegigihan dalam melihat 
peluang. Melalui prinsip 3C (Communication, 
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Perusahaan Kisah Sukses 

Consideration, dan Cooporation) berhasil menjadikan 
Toyota perusahaan otomotif kelas dunia.  

 Sumber: Soegoto (2010: 15-16) 

Beberapa kisah sukses tersebut diatas tidak lepas dari adanya hambatan yang 

pasti akan ditemui para entrepreneur dalam menjalani usahanya. Wismandanikung 

(2013) menyebutkan bahwa hambatan yang seringkali terjadi dalam entrepreneur 

meliputi 1) pola pikir dan mental pegawai (cari aman saja), 2) hambatan mental lahir 

batin (job, income, status, penampilan, pendidikan, dan sebagainya), 3) tidak berani 

ambil risiko (takut gagal), 4) tidak ada modal (sebagai alasan saja), 5) maunya untung 

besar dan tidak mau dari kecil, 6) patah semangat atau kapok (karena pernah gagal 

tetap tidak mau mencoba lagi), 7) lingkungan kurang mendukung (keluarga, sekolah, 

opini masyarakat).   

Hambatan-hambatan tersebut tidak semua orang dapat melaluinya. Oleh 

karena itu, ketika seorang wirausahawan ingin sukses harus mampu menjadikan 

hambatan tersebut sebagai tantangan dan semangat untuk meraih kesuksesan 

entrepreneur. Suharyadi et al, (2007:9) menjelaskan bahwa seorang entrepreneur yang 

sukses memiliki pandangan yang jauh ke depan, sehingga entrepreneur akan terus 

berupaya untuk berkarya dengan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan 

yang sudah ada saat ini. Hal ini menunjukkan apabila perilaku entrepreneur merupakan 

proses yang disengaja dan direncanakan. Perencanaan dimulai ketika seseorang 

memulai memiliki pandangan bisnis jauh ke depan, yang kemudian melalui karya atau 

menciptakan sesuatu yang baru dan berlum pernah ada. 

Kewirausahaan adalah hasil dari perilaku yang disengaja atau direncanakan, 

sehingga dengan menggunakan TPB untuk menyelidiki perilaku entrepreneur dianggap 

layak. TPB telah ditemukan menjadi model yang efektif dan berpengaruh untuk 

mempelajari dan memahami niat entrepreneur yang menjadi prediktor utama dalam 
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menentukan perilaku entrepreneur (Koe et al, 2012). TPB melihat bahwa seseorang 

entrepreneur dapat dipengaruhi oleh keyakinan yang berhubungan dengan variabel 

pribadi seperti keyakinan dan sikap. TPB didasarkan pada gagasan bahwa manusia 

memiliki pertimbangan yang rasional dalam perilakunya dan niat individu dapat 

menyebabkan atau mungkin tidak menyebabkan perilaku tertentu (Kuttim et al, 2014). 

Firmansyah (2013) menguraikan bahwa dalam TPB, niat entrepreneur dan 

keputusan untuk melakukan operasi bisnis tergantung pada sikap kewirausahaan 

(attitude), kemudian bagaimana merasakan tekanan sosial berpengaruh terhadap 

perilaku kewirausahaan (subjective norm) dan bagaimana persepsi mengontrol perilaku 

(perceived behavior control). Selanjutnya teori ini akan menjadi acuan dalam penelitian 

ini. Berdasarkan uraian tersebut secara konseptual  TBP mengemukakan tiga 

determinan niat yang bersifat independen. Pertama adalah attitude (sikap) merupakan 

suatu pola perilaku, tedensi atau kesiapan antisipatifm, predisposisi untuk dapat 

menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana sikap juga diartikan 

sebagai respon terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan (Musdalifah, 2015). 

Mahmoud et al, (2015) menguraikan bahwa sikap merupakan derajat bahwa seorang 

individu merasakan daya tarik dari suatu perilaku tertentu. Oleh karena itu, sikap 

kewirausahaan diartikan sebagai sejauh mana penilaian positif seseorang dari 

menciptakan dan memulai bisnis baru. 

Dahalan et al, (2015) menyebutkan bahwa sikap pada dasarnya memiliki tiga 

komponen yang meliputi komponen kognitif terdiri dari keyakinan dan pikiran seseorang 

dalam memiliki sekitar objek dari sikap tersebut. Kemudian komponen afektif terdiri dari 

perasaan positif atau negatif terhadap objek. Selanjutnya adalah komponen konatif atau 

perilaku terdiri dari niat perilaku dan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara 

tertentu terhadap objek. 
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Kemudian yang kedua adalah subjective norm (norma subjektif) yang 

merupakan suatu tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau berperilaku 

tertentu (Mahmoud et al, 2015). Menurut Fishbein dan Ajzen norma subjektif adalah 

persepsi individu dalam berhubungan dengan kebanyakan orang yang penting baginya. 

Individu diharapkan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, orang-

orang yang penting baginya kemudian digunakan sebagai acuan atau patokan untuk 

melakukan perilaku secara langsung (Thahir, 2015). 

Handaru et al, (2014) menjelaskan bahwa norma subjektif ditentukan oleh 

normative belive dan motivation to comply. Jadi, seseorang akan cenderung melakukan 

suatu tindakan berdasarkan hal-hal yang diharapkan oleh orang yang dianggap penting 

atau berdasarkan norma yang berlaku pada saat itu. Senada dengan Darmawan (2015) 

yang juga menyatakan bahwa norma subjektif dipengaruhi oleh dua keyakinan yaitu (1) 

normatif beliefs yaitu keyakinan adanya pihak lain (referant) baik individu atau pun 

kelompok yang akan mendukung ataupun tidak mendukung seseorang berperilaku, 

dan (2) motivation to comply yaitu motivasi seseorang untuk memenuhi harapan pihak 

referan. 

Ketiga dari determinan niat sesuai konsep TPB adalah perceived behaviour 

control (persepsi kontrol perilaku). Firmansyah (2013) menjelaskan bahwa kontrol 

keperilakuan yang dirasakan merupakan variabel yang menunjukkan mudah atau 

sulitnya melakukan tindakan yang dimaksud. Menurut Ajzen kontrol perilaku 

merupakan kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Kontrol 

perilaku menghubungkan bagaimana mudah atau sulit akan mengeluarkan perilaku 

yang pasti. Kontrol perilaku juga menunjukkan mudahnya atau sulitnya seseorang 

dalam melakukan tindakan dan dianggap sebagai cerminan pengalaman masa lalu 

disamping halangan atau hambatan yang terantisipasi (Hidayati, 2014). 
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Wisal (2013) menjelaskan bahwa aspek kontrol perilaku dapat digunakan dalam 

berbagai situasi dan perilaku. Kontrol perilaku ini dapat mempengaruhi perilaku secara 

mandiri atau tidak tergantung pada variabel sikap terhadap perilaku dan norma subjektif. 

Kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana seseorang merasa bahwa yakin dapat 

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku yang berada di bawah kontrol individu 

itu sendiri tergantung pada control belief dan perceived power. Control belief dan 

perceived power itu sendiri juga dipengaruhi oleh self efficacy dan controllability. Self 

efficacy dapat diukur dengan menanyakan seberapa sulit menampilkan perilaku dan 

seberapa tinggi tingkat kepercayaan diri individu dapat menunjukkan perilaku. 

Controllability dapat diukur dengan pertanyaan apakah memunculkan perilaku 

berdasarkan keinginan individu sendiri dan faktor lain di bawah kontrol individu. 

Control belief merupakan sejumlah keyakinan akan kemampuan yang dimiliki 

individu (berdasarkan resources dan opportunity) berperilaku. Control belief ini 

didasarkan oleh pengalaman masa lalu terkait perilaku entrepreneur, tetapi biasanya 

individu dipengaruhi oleh informasi kedua (second-hand information) melalui 

pengalaman orang lain seperti kenalan atau teman. Perceived power merupakan 

seberapa kuat dari resources dan opportunity yang dimiliki itu dapat memudahkan atau 

mempersulit terlaksananya perilaku entrepreneur (Wisal, 2013). 

Melalui tiga determinan konsep TPB tersebut diharapkan dapat mempengaruhi 

niat dan perilaku masyarakat untuk tergerak menjadi seorang entrepreneur. 

Pendekatan perilaku dalam konsep entrepreneurship seperti halnya pendekatan trait 

lebih menekankan perilaku apa saja yang menjadi penentu dalam kewirausahaan yang 

sukses. Dalam pendekatan ini, mitos-mitos mengenai kewirausahaan dipatahkan. 

Misalnya kewirausahaan itu tidak dapat dipelajari. Justru pendekatan perilaku lebih 



9 

 

menekankan peluang bagi siapa saja untuk belajar entrepreneur (Helmi, 2011). Hingga 

pada akhirnya dapat menumbuhkan niat entrepreneur pada setiap individu. 

Saat ini kegiatan wirausaha yang digalakkan oleh banyak daerah adalah 

program Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM telah dinilai 

memiliki ketahanan yang relatif baik dibandingkan dengan usaha skala yang lebih 

besar. Peranan dari UMKM pun juga sangat strategis dan penting ditinjau dari berbagai 

aspek. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor 

ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam menciptakan lebih banyak kesempatan 

kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha dengan skala lebih 

besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukkan PDB cukup signifikan. Keempat, 

memiliki sumbangan kepada devisa negara dengan nilai ekspor yang cukup stabil 

(Hadiyati, 2011). Adanya pemberdayaan UMKM juga akan mampu melahirkan program 

unggulan berupa program kewirausahaan dan program kemitraan. Program 

kewirausahaan akan menjadi basis dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal 

ini dipandang penting dan strategis karena sumber daya manusia adalah elemen dasar 

yang menjadi subyek atau pelaku pembangunan. Semakin langkanya sumber daya 

alam dapat diatasi bila sumber daya manusia berkualitas (Hadiyati, 2011). UMKM di 

indonesia diatur pada UUD No. 20 Tahun 2008 yang mengklasifikasikan usaha mikro 

ialah usaha yang menpunyai kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 

(lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan dan memiliki omzet pertahun paling 

banyak Rp 300 (tiga ratus juta rupiah), usaha kecil ialah usaha yang  menpunyai kriteria 

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta, dan memiliki 

hasil penjualan lebih dari Rp 300 juta  sampai dengan Rp 2,5 miliar pertahun, 

sedangkan usaha menengah menpunyai kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

500 juta sampai dengan Rp 10 miliar dan omzet sebesar Rp 2,5 miliar sampai dengan 
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Rp 50 miliar pertahun. UMKM di Timor Leste diatur pada Undang-undang No. 5 tahun 

2005 dan dapat dilihat pada  Tabel 1.2 Berikut: 

Tabel 1.2 Kriteria Pengklasifikasian UMKM di RDTL 

No Criteria Asset  

($) 

Rendimento Annual 

($) 

1 Micro Empresa 100 ate 5.000 6.000 

2 Medio Empresa 5.000 ate 100.000 6.000 ate 500.000 

3 Alto Empresa 100.000 ate 

1.000.000 

500.000 ate 5.000.000 

Sumber: MoF, Imposto Timor Leste 

Sumber-sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi adalah adanya usaha-

usaha yang bersifat dagan dan produksi dari masyarakat suatu daerah, oleh karena itu 

pemberdayaan UMKM akan mampu melahirkan program unggulan berupa program 

kewirausahaan dan program kemitraan, karena dampak positif dari wirausaha berupa 

penciptaan lapangan kerja sehingga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu 

daerah atau Negara. Program kewirausahaan akan menjadi basis dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dipandang penting dan strategis karena 

sumber daya manusia adalah elemen dasar yang menjadi subyek atau pelaku 

pembangunan. Semakin langkanya sumber daya alam dapat diatasi bila sumber daya 

manusia berkualitas (Hadiyati, 2011). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan peranan wirausaha 

akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan pada 

keadaan ekonomi suatu Negara, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional sangat 

ditentukan  oleh dinamika perekonomian daerah, sedangkan perekonomian daerah 

pada umumnya ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala mikro kecil dan menengah. 
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Unit usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan 

urat nadi perekonomian daerah dan nasional. Maka dapat diketahui bahwa 

pemberdayaan UMKM sebagai pengembangan kewirausahaan pada suatu daerah 

atau negara merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Total minimal 2% jumlah 

entrepreneur dari total penduduk suatu negara telah dinyatakan akan mampu 

membawa dampak besar pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “Analisis Pengaruh Sikap 

Entrepreneurship, Norms Subjective, Dan Perceived Behaviour Control Terhadap 

Behavior UMKM Masyarakat Atsabe Dengan Niat Ber-Entrepreneur Sebagai 

Variabel Intervening”.  

Penelitian akan dilakukan di Atsabe Timor Leste. Timor Leste merupakan 

negara kecil di kawasan ASEAN, yang baru merestaurasi kembali kemerdekaannya 

pada tanggal 20 Mei 2002, setelah tertunda selama 24 tahun lamanya. Sebagai negara 

baru, tentunya negara ini mengalami berbagai masalah dalam menjalankan roda 

perekonomiannya. Tingkat angkatan pencari kerja yang terus meningkat, ketersediaan 

lapangan kerja yang minim, keterpurukan mental pejabat negara, serta para kontraktor 

menyebabkan negara Timor Leste hanya tergantung pada sumber daya alam minyak 

dan gas yang telah di eksploitasi oleh Australia sejak 3 dekade yang lalu. Minyak dan 

Gas adalah faktor terbesar saat ini bagi Timor Leste dalam menjalankan 

perekonomiannya. Ketergantungan ini dapat dilihat dari, penerimaan negara sebesar 

94% dari minyak dan gas sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1.1 Prediksi GDP Timor Leste dari minyak dan gas dalam 20 tahun 
Sumber: (Kementrian Perencanaan dan Keuangan-RDTL, 2005) 
 

Ketergantungan negara Timor Leste pada sumber daya alam minyak dan gas 

yang telah di eksploitasi oleh Australia sejak 3 dekade yang lalu, serta tingkat angkatan 

pencari kerja yang terus meningkat, ketersediaan lapangan kerja yang minim, 

keterpurukan mental pejabat negara dan para kontraktor menyebabkan negara Timor 

Leste hanya tergantung pada sumber daya alam. Ketergantungan terhadap sektor 

minyak dan gas yang tidak didukung oleh sektor mikro seperti UKM (Usaha Kecil 

Menengah) menyebabkan ketersediaan lapangan kerja yang minim, sehingga 

menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi di Timor Leste. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran di Timor Leste Periode 2006 – 2014 (dalam 
persen)  
Sumber: Tradingeconomics.com 
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Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan tingkat pengangguran di Timor Leste 

tahun 2014 mencapai 11% dan merupakan yang tertinggi dalam periode waktu lima 

tahun terakhir. Tingginya angka pengangguran merupakan tantangan terbesar yang 

dihadapi Timor Leste setelah merdeka. Hal ini terjadi karena minimnya kesempatan 

kerja sebagai akibat kurangnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan 

swasta. Perusahaan-perusahaan swasta merasa belum memiliki jaminan terhadap 

stabilitas keamanan dan politik di negara Timor Leste (Bbc.com). 

Ketergantungan kesempatan kerja dari perusahaan swasta menyebabkan 

tingginya tingkat pengangguran. Masalah serius yang harus segera ditanggani adalah 

bagaimana mengurangi ketergantungan bagi angkatan pencari kerja, dengan 

menanamkan pola pikir wirausaha pada setiap orang Timor Leste terutama lulusan 

perguruan tinggi. Tingkat pengangguran terdiri dari usia produktif antara 15 sampai 35 

tahun. Penulis mencermati bahwa perekonomian Timor Leste terbagi antara sektor non 

migas (pertanian) dan migas (minyak dan gas). Sebanyak 11% dari usia produktif 

bekerja pada sektor pertanian, jumlah itu diambil dari 76,899 orang Timor Leste, yang 

beraktivitas pada sektor pertanian dan diantaranya pekerja itu berusia antara 40 sampai 

55 tahun, dengan kebanyakan dari mereka masih tergantung pada produksi pertanian 

subsistem.  

Hingga kini perusahaan swasta baru mempekerjakan sebanyak 40 ribu orang 

pekerja lokal dan 15 ribu pekerja asing yang berpotensial. Menurut SEPFOPE 

(Secretaria de Estado Para Formacao Prefesional e Emprego), melalui survei angkatan 

kerja yang dilakukan pada tahun 2013 angka pengangguran di Timor Leste mencapai 

11% dari total usia produktif sebanyak 699,620 orang (enam ratus sembilan puluh 

sembilan ribu enam ratus dua puluh) dari total penduduk sebanyak 1.212.107 juta jiwa, 

dimana terdiri dari Male = 618,789 dan Female = 593,318 (Sumber: Satistic Timor leste 
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population projection 2014). SEPFOPE dalam mengurangi tingkat pengangguran di 

Timor Leste telah bekerja sama dengan Negara-negara di ASIA untuk urusan ketenaga 

kerjaan, dalam hal ini kerjasama yang telah dilakukan yaitu dengan Pemerintah Korea 

Selatan dimana saat ini sebanyak 1,800 orang tenaga kerja asal Timor Leste telah 

bekerja disana, dan dengan Pemerintah Australia dimana sebanyak 85 orang tenaga 

kerja jumlah ini masih kecil karena tipe pekerjaan yang ada merupakan kerja musiman 

sehingga terjadi rotasi pada pengiriman tenaga kerja. Selain kedua Negara yang 

disebut diatas, adapun Negara-negara Eropa (Inggris dan Irlandia) yang menjadi 

tempat tujuan para tenaga kerja Timor Leste, namun para pekerja tersebut tidak 

dibawah kordinasi Pemerintah dalam arti kedatangan mereka ke Negara-negara 

tersebut atas inisiatif sendiri dengan memanfaatkan kebijakan Pemerintah yang 

menperbolehkan warga Negaranya untuk memiliki Dwi Kewarganegaraan. Sementara 

jumlah pekerja di dalam negeri per tahun 2014 baru mencapai 62,200 orang (enam 

puluh dua ribu dua ratus). Hal ini tentu masih jauh dari ekspetasi sebuah pemerintah 

dalam menangani masalah pengangguran, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat 

dalam menumbuhkan jiwa entrepreneurship sehingga bisa melahirkan incubator bisnis 

yang didalamnya terdiri dari beberapa jajaran yang berkepentingan, dalam penelitian ini 

peneliti tidak membahas tentang apa itu incubator bisnis, namun penyebutannya 

merupakan sebuah gagasan penulis yang mungkin kedepan butuh penkajian. 

Kesiapan pemuda Timor Leste untuk pasar tenaga kerja, kendatipun ada 

kemajuan di bidang pendidikan, namun masih terlalu banyak anak muda yang 

mencapai masa dewasa tanpa pendidikan, sekitar 20 persen pemuda Timor Leste yang 

ada, hanya 12 persen yang menyelesaikan pendidikan menengah, dan berhasil 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jumlah pengangguran di Timor Leste juga 

diakibatkan semakin banyak pemuda berpendidikan yang bercita-cita untuk 
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meninggalkan sektor-sektor tradisional dan tidak formal, terutama pertanian. Demikian 

pula, dampak pertumbuhan ekonomi di masa datang terhadap lapangan kerja tidak 

menjanjikan karena sektor swasta tidak bertambah dan hampir tidak berkembang 

beberapa tahun terakhir ini. 

Terjadinya kemiskinan, kesenjangan sosial dan spasial, pengangguran usia 

produktif, dan menipisnya cadangan energi merupakan tantangan besar bagi negara 

Timor Leste dalam memasuki pasar bebas dan persaingan global. Permasalahan 

tersebut dapat diatasi dengan menekan tingkat pengangguran, karena dengan bekerja 

seseorang memperoleh pendapatan sehingga dapat mencegah terjadinya kemiskinan 

dan mengurangi kesenjangan sosial. Bukan hal yang mudah dalam menyelesaikan 

masalah pengangguran di Timor Leste yang merupakan masalah yang terjadi sejak tiga 

dekade lalu, namun beberapa bidang yang menjanjikan dapat diidentifikasi dengan 

mempertimbangkan prospek-prospek sumber daya alam dan kesempatan demografis 

yang dihadapi oleh Timor Leste dalam mengatasi masalah pengangguran. Solusi yang 

bisa ditempuh untuk dapat keluar dari kompleksitas persoalan diatas menuntut jiwa, 

pikiran dan tindakan kreatif dan inovatif, diantaranya melalui penciptaan wirausaha 

muda (young entrepreneur) dalam jumlah dan kualitas memadai. 

Program-program pelatihan entrepreneurship oleh IADE perlahan-lahan 

merubah pola pikir para pemuda. Langkah-langkah yang dilakukan tersebut membuat 

anak muda Timor Leste bermigrasi ke dalam dunia usaha dengan berpacu dalam 

kreatifitas menciptakan peluang-peluang usaha yang inovatif. Beberapa perguruan 

tinggi di Timor Leste juga berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam 

diri mahasiswa karena menjadikan materi kewirausahaan menjadi mata kuliah 

sehingga diharapkan dapat mendorong dan menstimulus para mahasiswa dalam 

menciptakan usaha-usaha kecil, agar dapat membantu menciptakan lapangan kerja. 
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Salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara 

terletak pada peranan perguruan tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan. Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik dan 

memberikan kemampuan wirausaha kepada para lulusannya dan memberikan 

motivasi untuk berani memilih entrepreneur sebagai karir mereka. Pihak perguruan 

tinggi perlu menerapkan pola pembelajaran kewirausahaan yang kongkrit berdasar 

masukan empiris untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang bermakna 

agar dapat mendorong semangat mahasiswa untuk entrepreneur (Suharti dan Sirine, 

2011).  

Wirausaha merupakan solusi tepat untuk menyelesaikan masalah 

pengangguran dan kemiskinan di Timor Leste terutama yang terjadi pada mahasiswa 

lulusan perguruan tinggi, karena dengan hanya berbekal ijazah tanpa kecakapan 

entrepreneurship yang handal maka mahasiswa hanya tergantung pada lowongan 

kerja yang ada tanpa adanya kemampuan untuk menciptakan kesempatan kerja. 

Melalui wirausaha seorang mahasiswa tidak hanya mampu menciptakan lapangan 

kerja bagi diri sendiri, namun juga membantu dalam membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat Timor Leste. Hal inilah yang dilakukan oleh Universitas Da Paz (UNPAZ) 

yang memiliki program agar tidak ada lagi lulusan perguruan tinggi yang menganggur, 

namun mampu entrepreneur sendiri serta serta membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat di Timor Leste. Model pembelajaran di UNPAZ selain menerapkan teori 

juga mengadakan pelatihan dan praktek kewirausahaan pada mata kuliah 

Entrepreneurship. Praktek pelatihan dan kewirausahaan yang diterapkan oleh UNPAZ 

menyebabkan mahasiswa dapat memperoleh bekal pembelajaran entrepreneur, 

sehingga mengimplementasikannya untuk entrepreneur. 
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Kontribusi entrepreneur-entrepreneur di Timor Leste cukup signifikan, hal ini 

dapat dilihat dari penerimaan pajak Negara yang bersumber dari UMKM, terhitung dari 

tahun 2012 hingga 2015 mencapai $198,072,270.05 (seratus Sembilan puluh delapan 

juta tujuh  puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dollar lima cen). Kontribusi ini hanya 

berasal dari 5,557 (lima ribu lima ratus lima puluh tujuh) pelaku UMKM yang merupakan 

pembayar aktif, sementara pada Kementrian Perindustrian Perdagangan dan 

Lingkungan Hidup jumlah pelaku UMKM yang teregistrasi sebanyak 9,722 (Sembilan 

ribu tujuh ratus dua puluh dua). (sumber: Departemen Perpajakan dan Departemen 

Perdagangan Dalam Negeri) Maka bila dihitung secara matematika berarti ada 4,165 

pelaku UMKM yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah yang 

bersumber dari pajak. Mengapa ini terjadi adalah pertanyaan yang akan muncul namun 

pada penelitian ini peneliti tidak akan membahas tentang permasalahan ini, mungkin 

pada penelitian berikutnya akan dilakukan penelitian baik dari peneliti sendiri maupun 

dari peeliti-peneliti lain. 

Menelusuri keinginan atau kemauan atas pengetahuan entrepreneur 

masyarakat Timor Leste, maka dapat penulis sampaikan dalam tulisan ilmiah ini, bahwa 

terdapat beberapa Municipio (Kota Madia) di Timor Leste yang merupakan daerah yang 

terkenal dengan jiwa entrepreneurship, diantaranya adalah Municipio Ermera, tepatnya 

Posto administrativo municipio Atsabe. Kota tersebut menjadi icon untuk kategori 

masyarakat yang sudah entrepreneur sejak jaman kolonial Portugues sampai ketika 

bergabung dengan pemerintahan Indonesia yang dipimpin Soeharto. Masyarakat di 

kota tersebut unggul dalam entrepreneur dan tersebar diseluruh teritori. 

Atsabe merupakan salah satu wilayah di Timor Leste yang memiliki jumlah 

wirausaha mencapai 10% dari total jumlah penduduknya sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh  Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Atsabe 

Laki-laki Wanita 

10.034 3.897 

Jumlah wirausaha  UKM dan UK = 1.393 

(10%) 

    Sumber: Data diolah 

Masyarakat di wilayah Atsabe tersebut sebagian besar bukan merupakan 

lulusan perguruan tinggi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan entrepreneur 

dari bangku perkuliahan serta berkonsentrasi pada kewirausahaan, namun faktor yang 

berada di lingkungan sekitar yang mempengaruhi pola pikirnya untuk menjadi seorang 

entrepreneur. Lingkungan sekitar yang mayoritas merupakan lingkungan masyarakat 

yang berprofesi sebagai entrepreneur mengajarkan tentang pengetahuan serta 

keterampilan menjadi entrepreneur. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan 

sebelumnya maka perumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah ada pengaruh sikap entrepreneurship terhadap niat ber-

entrepreneur masyarakat Atsabe? 

2. Apakah ada pengaruh norma subjektif terhadap niat ber-entrepreneur 

masyarakat Atsabe? 

3. Apakah ada pengaruh perceived behaviour control  terhadap niat ber-

entrepreneur masyarakat Atsabe? 

4. Apakah ada pengaruh niat ber-entrepreneur terhadap perilaku UMKM 

masyarakat Atsabe? 
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5. Apakah ada pengaruh perceived behaviour control terhadap behaviour 

UMKM masyarakat Atsabe? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sikap entrepreneurship 

terhadap niat ber-entrepreneur masyarakat Atsabe. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis norms subjective terhadap niat ber-

entrepreneur masyarakat Atsabe. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perceived behaviour control terhadap 

niat ber-entrepreneur masyarakat Atsabe. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis niat ber-entrepreneur terhadap 

behaviour UMKM masyarakat Atsabe. 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived behaviour control 

terhadap perilaku UMKM masyarakat Atsabe. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun 

akademis sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan kajian teoritis 

terutama yang berkaitan dengan perilaku entrepreneur pada masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perguruan tinggi di Timor 

Leste terutama dalam mengidentifikasi perilaku entrepreneur pada 
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mahasiswanya. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

bagi pemerintah daerah Atsabe dalam mengidentifikasi pengaruh sikap 

entrepreneurship, norms subjective dan perceived behaviour control 

terhadap niat ber-entrepreneur serta pengaruhnya terhadap behaviour 

entrepreneur pada masyarakat yang menjadi entrepreneur. 


