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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wirausaha merupakan sebuah profesi yang dipercaya dapat memperbaiki dan 

membawa dampak positif bagi perekonomian sebuah negara. Hal ini disebabkan 

karena dapat membuka banyak lapangan pekerjaan baru, berdasarkan fakta yang 

dikemukakan oleh Kodrat dan Christina (2015:5), negara yang sehat harus memiliki 

jumlah wirausaha minimal 2% dari total jumlah penduduk di negara tersebut. Fakta 

tersebut dibuktikan oleh negara-negara yang memiliki perekonomian yang sangat baik 

seperti Amerika Serikat, Cina, Singapura, dan India yang memiliki jumlah pengusaha 

di atas 2%. Berikut merupakan tabel perbandingan jumlah wirausaha di negara-negara 

tersebut. 

Tabel 1.1. Persentase Jumlah Wirausaha di Beberapa Negara  
Nama Negara Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

Jumlah Wirausaha 

(jiwa) 

Persentase 

wirausaha (%) 

Amerika Serikat 323.500.000 38.800.000 12% 

Cina 1.392.500.000 153.175.000 10,1% 

Singapura 5.500.000 400.000 7,3% 

India 1.272.900.000 89.105.000 7% 

Sumber: Republika (2015) 

Berdasarkan fakta dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wirausaha 

merupakan kunci kesuksesan dari perekonomian suatu negara. Dapat responden ambil 

contoh dari negara Amerika Serikat, yang banyak dikenal sebagai negara yang 



2 
 

memimpin suatu perekonomian, dimana hal yang membuat negara Amerika Serikat 

menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat perekonomiannya baik adalah  kondisi 

di negara Amerika Serikat memampukan banyak sekali lapangan kerja yang dibuka 

dan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki juga baik, sehingga hal itu 

menjadi pendorong dari perekonomian negara tersebut, lalu selanjutnya negara Cina 

yang dilihat dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa negara Cina juga termasuk negara yang 

memiliki tingat jumlah lapangan kerja yang baik dikarenakan di negara Cina jumlah 

wirausaha yang dihasilkan cukup banyak sehingga tingkat lapangan kerja yang dimiliki 

juga tinggi yaitu sebesar 10,1 dimana hal ini juga di atas dari rata rata apabila suatu 

negara dikatakan sehat, kemudian negara Singapura yang termasuk juga dalam negara 

sehat karena dapat responden lihat dalam Tabel 1.1 tingkat persentase wirausaha yang 

dimiliki yaitu 7,3 persen dimana hal ini diatas rata rata dari suatu negara yang dikatakan 

sebagai negara sehat, kemudian yang terakhir adalah negara India dimana termasuk 

juga dalam negara sehat karena dapat dilihat dalam Tabel 1.1 tingkat persentase yang 

dimiliki oleh negara India sebesar 7 persen dimana hal ini diatas dari kriteria suatu 

negara yang dikatakan sebagai negara sehat. 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang terus berusaha untuk 

meningkatkan jumlah wirausaha. Indonesia terus berusaha meningkatkan jumlah 

wirausaha untuk membantu perekonomian negara. Menurut Efrata et al (2021) 

menjelaskan bahwa wirausaha merupakan salah satu pilihan yang diharapkan mampu 

mendorong laju dari pertumbuhan perekonomian, selain mampu mendorong laju 

perekonomian juga dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan produk yang inovatif 
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demi meningkatkan persaingan pasar. Hal ini didukung dari data BPS 2020 yang 

menunjukkan jumlah lapangan pekerjaan dari tahun 2015-2020  

 

              Gambar 1.1. Data Jumlah Lapangan Kerja Indonesia 

              Sumber : BPS (2020) 

 

Menurut Endang Suwartini selaku Direktur Industri Kecil dan Menengah, 

Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (LMEA (rri.co.id, 2019) bahwa jumlah 

wirausaha di Indonesia mencapai prersentase sebesar 3,1 persen dari total jumlah 

penduduk Indonesia itu sendiri yaitu sebesar 270 juta jiwa. Persentase ini mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2015 hanya 1,67% dibandingkan total jumlah penduduk. 

Bila responden lihat dalam Gambar 1.1 maka peningkatan yang terjadi dari tahun ke 

tahun bisa dikatakan baik hingga pada tahun 2020 hal itu menandakan bahwa negara 

Indonesia sendiri juga memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang 

memampukan menciptakan beberapa lapangan kerja. Akan tetapi meskipun tingkat 

presentase yang telah dicapai oleh negara Indonesia sendiri ini sudah termasuk dalam 

105.000.000

110.000.000

115.000.000

120.000.000

125.000.000

130.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Data Jumlah Lapangan Kerja Indonesia

Data Jumlah Lapangan Kerja Indonesia



4 
 

kategori baik, tetapi hal ini masih kurang apabila dibandingkan oleh negara negara lain 

yang ada di Tabel 1.1. Oleh karena itu dibutuhkan dorongan secara terus menerus dari 

institusi pemerintah maupun swasta untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang 

awalnya bermental menjadi seorang karyawan menjadi seorang wirausaha. Salah satu 

institusi swasta yang mendorong jumlah wirausaha yaitu Universitas Ciputra.  

Universitas Ciputra merupakan univeristas yang berbasis kurikulum 

Entrepreneurship. Mahasiswa dibekali dengan pola pikir, tindakan dan strategi strategi 

yang berhubungan dengan kewirausahaan sejak semester satu. Pada kurikulum 

semester satu, para mahasiswa dididik untuk memiliki dasar dasar kewirausahaan 

dimana tidak berorientasi pada profit saja, tetapi dapat peduli terhadap sesama dan 

lingkungan. Pada kurikulum semester dua, mahasiswa didorong untuk membentuk 

bisnis secara kelompok dan dididik untuk memiliki business model yang kokoh dan 

dapat membantu permasalahan serespondenr. Pada kurikulum semester tiga, 

mahasiswa didorong untuk mengeksekusi bisnis mereka ditinjau dari segi pemasaran, 

keuangan, sumber daya manusia, operasional dan mempertimbangkan teknologi. Pada 

kurikulum semester empat sampai tujuh, mahasiswa sudah diberikan keputusan untuk 

memasuki guild-guild yang sesuai dengan peminatan mereka yang di mana juga akan 

ditempuh hingga mereka lulus nanti 

Kurikulum di Universitas Ciputra telah dibuat sedemikian rupa agar para 

mahasiswa dapat menjalankan bisnis yang dikelola dari semester dua hingga setelah 

lulus. Tetapi peneliti melihat sebuah permasalahan di mana ada cukup banyak 
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mahasiswa dan juga alumni yang awalnya tidak mengambil cluster family business di 

semester 4, ternyata ingin melanjutkan bisnis keluarga meskipun di akhir setelah 

mereka lulus tetap melanjutkan bisnis keluarga. Peneliti mengadakan pra-survei 

sederhana pada tanggal  16 Januari 2020, dengan menggunakan Google Form  kepada 

60 orang mahasiswa tingkat akhir non family business terhadap preferensi mereka 

setelah lulus. Berikut adalah Tabel 1.2 menjelaskan hasil pra-survei 

Tabel 1.2. Data Perbandingan Preferensi Kegiatan Mahasiswa Tingkat Akhir 

Setelah Lulus Kuliah 

PREFERENSI KEGIATAN 

SETELAH LULUS KULIAH 

 

JUMLAH PERSENTASE 

Menjalankan start up business 19 orang 31,7% 

Melanjutkan studi 6 orang 10% 

Menjadi intrapreneur 10 orang 16,7% 

Melanjutkan family business 25 orang 41,7% 

TOTAL 60 orang 100% 

Sumber: Data diolah peneliti (2020) 

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat ternyata banyak mahasiswa non Guild family 

business yang tetap ingin melanjutkan bisnis keluarga setelah lulus. Peneliti ingin 

mencari faktor faktor yang mendorong mahasiswa non Guild family business untuk 

tetap melanjutkan bisnis keluarga.  

 Berdasarkan hasil pra survey yang ada, peneliti mencari beberapa penelitian 

terdahulu untuk mencari faktor faktor yang merefleksikan seseorang untuk 

melanjutkan bisnis keluarga. Peneliti menggunakan beberapa sumber referensi dari 

jurnal dan juga buku untuk mencari faktor faktor yang dapat mendorong keputusan 

seseorang untuk melanjutkan bisnis keluarga. Peneliti menemukan ada beberapa faktor 
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yaitu keluarga besar, pola asuh orang tua, rasa tanggung jawab, komitmen, teman 

sebaya, kompetensi. 

Menurut Yanti dan Marimin (2017) keluarga adalah pusat dan inti belajar 

pertama bagi manusia. Faktor keluarga besar menjadi salah satu pendorong seseorang 

melanjutkan bisnis keluarga. Banyaknya anggota keluarga yang menjalankan bisnis 

serupa atau bahkan sama dapat mendorong seseorang untuk melanjutkan bisnis 

keluarga. Menurut Giantari dan Ramantha (2019) lingkungan pendidikan dapat 

menjadi salah satu pendorong seseorang untuk melanjutkan bisnis keluarga. Kurikulum 

dan atmosfer kewirausahaan yang kental dalam sebuah institusi pendidikan memegang 

peran penting pendorong minat wirausaha seseorang. Criago et al  (2017) menyebutkan 

bahwa peran pola asuh orang tua memiliki peran penting bagi seseorang untuk 

memiliki jiwa wirausaha. Nilai nilai yang ditanamkan dari kecil dapat mendorong anak 

untuk melanjutkan bisnis keluarga. Chapman dan Ward (2011) menyebutkan bahwa 

dalam menjalankan bisnis, risiko tidak dapat dihindari oleh karena itu seseorang 

membutuhkan rasa aman dalam menjalankannya. Menurut Giantari dan Ramantha 

(2019) motivasi intrinsik merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan suatu hal. Dorongan dari dalam diri seseorang dapat menjadi faktor 

mendorong seseorang untuk melanjutkan bisnis keluarga. Berdasarkan hal ini urgent 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang membuat mahasiswa IBM RC 2017 yang sudah mendapatkan pengajaran akan 

kewirausahaan tetap untuk melanjutkan bisnis keluarga saat setelah lulus nanti  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah variabel keluarga besar merupakan faktor yang merefleksikan 

mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family Business untuk 

Melanjutkan Bisnis Keluarga? 

2. Apakah variabel pola asuh orang tua merupakan faktor yang merefleksikan 

mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family Business untuk 

Melanjutkan Bisnis Keluarga? 

3. Apakah variabel rasa tanggung jawab merupakan faktor yang merefleksikan 

mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family Business untuk 

Melanjutkan Bisnis Keluarga? 

4. Apakah variabel komitmen merupakan faktor yang merefleksikan mahasiswa 

dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family Business untuk Melanjutkan 

Bisnis Keluarga? 

5. Apakah variabel kompetensi merupakan faktor yang merefleksikan mahasiswa 

dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family Business untuk Melanjutkan 

Bisnis Keluarga? 

6. Apakah variabel teman sebaya kompetensi merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga? 
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1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah variabel keluarga besar merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel pola asuh orang tua merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

3. Untuk mengetahui apakah variabel rasa tanggung jawab merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

4. Untuk mengetahui apakah variabel komitmen merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

5. Untuk mengetahui apakah variabel kompetensi merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

6. Untuk mengetahui apakah variabel teman sebaya merupakan faktor yang 

merefleksikan mahasiswa dan alumni Universitas Ciputra Non Guild Family 

Business Untuk Melanjutkan Bisnis Keluarga. 

1.4. Manfaat Penelitian 
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1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu manajemen khususnya bidang 

kewirausahaan untuk mengetahui faktor faktor pendorong seseorang untuk 

melanjutkan bisnis keluarga 

 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pola pikir dalam 

mengembangkan kurikulum kewirausahaan khususnya non guild family business 

Universitas Ciputra seperti bagaimana pola pikir dalam membangun bisnis yang dari 

awal hingga akhir dan mampu bertahan serta menjadi suatu keberhasilan dari 

kurikulum Universitas Ciputra  

 

1.5. Batasan penelitian 

Peneliti membatasi populasi untuk responden penelitian ini yaitu mahasiswa 

dan alumni Universitas Ciputra non guild family business yang melanjutkan bisnis 

keluarga . 

 

 

 

 


