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Abslra k 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan j umlah pcnduduk terbenyak di dunia setelah Cine, India dan 
Amerib Serikai. Namun, meskipun demikian, Indonesia merupakan negara dengan jumlah wirausaha yang 
rendah sctelah Cina dan Amerika Serikat yang masing-masing memiliki jumlah wirausaha sebanyak 10,1%, 
dan 8, 3%~pada tahun 2011. Jumlah wirausaha di Indonesia sampai dengan lanuari 2012 berkisar 1,56%, di 
mana jumlah ini lebih rendah dan jumlah wirausaha di Malaysia dan Singapura yang masing-masing 
sebenyak 2,5'-. dan 3,8%. Paper ini bertujuan unruk menganalisis faktor·faktor yang menyebabkan 
rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia, khususnya faktor-faktor yang bcrkaitan dengan kcbijakan ekonomi 
dan tiogkal korupsi di Indonesia. Melode analisis yang digunakan dalam paper ini adalah metcde lrualitatif. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa rendahnya jumlah enfreprenetlrs (wirausaha) di indonesia disebabkan 
oleh korupsi yang pada akhimya menyebabkan: (i) tidak efisiennya birokrasi di sektor pemerinteh, khususnya 
birokrasi yang berkaitan dengan jumlah prosedur, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengurus 
perizinan mendirikan suatu usaha, dan (ii) minimnya jumlah infrastruktur di Indonesia. Paktcr lain yang 
menyebabkan rendahnya wirausaha di Indonesia adalah kebijakan fisbl yang masih diarahkzln pada 
peningkatan Produk Domestik Brute melalui peningkatan konsumsi dan kebijakan moneter yang belum 
mampu menurunkan suku bunga kredit untuk modal kelja dan investasi. 
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PENDAHULUAN 
Entrepreneur (wirausaha) dapat dikatakan scbagai suatu perubahan pada pola 

aktivitas manusia (McDaniel, 2005) . Perubahan pola dalam aktivitas manusia ini 
terjadi pada akhir tahun 1700-an, ketika revolusi industri yang terjadi di Inggris 
memberikan pengaruh terhadap dunia modem yang mulai berkembang. Entrepreneur 
didefinisikan sebagai seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan segala risiko 
dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi dengan tujuan untuk memperoleh profit 
dan pertumbuhan usaha dengan eara mengidentifikasi berbagai peluang dan 
memanfaatkan sumber daya yang diperlukan (Zimmerer, et al, 2008) . Sedangkan, 
entrepreneursh ip (kewirausahaan) didefmisikan sebagai suatu proses yang diawali 
dengan mengidentifikasi peluang bisnis, membuat perencanaan untuk memanfaatkan 
peluang tersebut dengan membuat perusahaan atau bisnis barn. mengumpulkan sumber 
daya untuk merealisasikan perencanaan yang telah dibuat, dan mengembangkan sistem 
manajemen yang baik untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan yang cepat 
(Tiffin, 2004). Dengan demikian, istilah entrepreneur mengarah pada seseorang yang 
melakukan kegiatan usaha (pelaku usaha), sedangkan entrepreneurship menunjukkan 
proses yang dijalani oleh pelaku tersebut. 

Kehadiran entrepreneur sangat berperan terhadap perekonomian suatu negaca. 
Kontribusi entrepreneur bagi pertumbuhan ekonomi pertama kali dikemukak an oleh 
Joseph A. Schwnpe ter yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi terjadi dengan 
adanya entrepreneur yang meningkatkan aktivitas ckonomi yang statis kepada 
aktivitas ekonomi yang bertumbuh dengan cara memperkenalkan inovasi-inovasi barn 
(Wa lzer dan Athiyaman, 2007). Wennekers dan Thurik (1999) juga menunjukka n 
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