
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini gelar ijazah pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang 

akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

minat dan keahlian serta memberi imbalan yang memadai. Kesulitan 

lulusan perguruan tinggi memperoleh pekerjaan bisa terlihat dari angka 

pengangguran lulusan perguruan tinggi Indonesia yang terbilang cukup 

besar dan bahkan meningkat di tahun ini (Gewati, 2016). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017) pada Februari 

2017, di Indonesia ada 12,23% (856.644 orang) dari total penganggur 

yang merupakan lulusan perguruan tinggi. Angka tersebut meningkat 

dibandingkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi pada 

Agustus 2016 yang hanya  11,19% (786.971 orang). 

Besarnya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi memang 

tidak bisa ditampik. Hal ini salah satunya disebabkan karena jumlah 

tenaga kerja yang ada di Indonesia berbanding terbalik dengan 

ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini diharapkan dapat membuka 

pandangan di kalangan lulusan perguruan tinggi untuk mencari 

alternatif pekerjaan yang lain. Alternatif yang dimaksudkan adalah 

berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau lebih dikenal 

dengan berwirausaha. Wijaya (2007, h.117) mengungkapkan 

berwirausaha merupakan salah satu pilihan yang rasional mengingat 
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sifatnya yang mandiri, sehingga tidak tergantung pada ketersediaan 

lapangan kerja yang ada. 

Wirausaha merupakan kemampuan melihat dan menilai peluang 

bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya dan mengambil 

tindakan serta risiko dalam rangka menyukseskan bisnis (Kurniasih, 

Lestari & Herminingsih, 2013, h.130). Alma (2011, h.1) 

mengungkapkan semakin maju suatu negara semakin banyak orang 

terdidik dan banyak pula orang menganggur maka semakin dirasakan 

pentingnya dunia wirausaha. Dengan kata lain pembangunan akan lebih 

berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka 

lapangan kerja. Wirausaha merupakan potensi pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat dengan memiliki 

banyak wirausahawan.  

Zimmerer (dalam Suharti & Sirine, 2011, h.125) menyatakan 

bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di 

suatu negara terletak pada peranan perguruan tinggi melalui 

penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan. Pihak perguruan tinggi 

bertanggungjawab dalam mendidik dan memberikan kemampuan 

wirausaha kepada para mahasiswanya dan memberikan motivasi untuk 

berani memilih berwirausaha sebagai karirnya. 

Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang melalui salah satu konsentrasi yang dimiliki, yaitu 

konsentrasi kewirausahaan berupaya mendorong mahasiswanya untuk 

menjadi wirausahawan setelah lulus nanti. Mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi kewirausahaan akan mendapatkan pendidikan 
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kewirausahaan baik melalui teori maupun praktek, dengan harapan 

ketika berada di tingkat akhir mahasiswa sudah memiliki kemampuan 

dan sudah siap untuk terjun ke dunia wirausaha nantinya. 

Salah satu prediktor untuk mengetahui siap atau tidaknya 

mahasiswa tingkat akhir untuk menjadi wirausaha di masa yang akan 

datang adalah dengan mengukur intensi berwirausahanya (Krueger, 

Reilly & Carsrud, 2000, h.412). Choo & Wong (dalam Indarti & 

Rostiani, 2008, h.4) mengungkapkan intensi berwirausaha dapat 

dijadikan sebagai pendekatan yang masuk akal untuk memahami siapa-

siapa yang akan menjadi wirausahawan. 

Supatra (2009, h.7-8) menyatakan bahwa intensi memainkan 

peranan yang khas dalam mengarahkan tindakan, yakni 

menghubungkan antara pertimbangan yang mendalam yang diyakini 

dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan tertentu. Dalam kasus 

ini, intensi berwirausahalah yang memainkan peranan sebagai 

penghubung antara pertimbangan untuk berwirausaha dengan kegiatan 

berwirausaha yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Oleh karenanya, 

intensi berwirausaha menjadi sangat penting, sebab intensi tersebut 

merupakan sumber lahirnya wirausaha-wirausaha baru. 

Van Gelderen, dkk (2008, h.543) mengemukakan intensi 

berwirausaha dapat diukur dengan pendekatan empat aspek, yaitu: 

desires, preferences, plans dan behavior expectancies. Empat aspek 

tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengetahui intensi 

mahasiswa dalam berwirausaha melalui wawancara singkat pada 30 
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mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang mengambil konsentrasi kewirausahaan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 dan 24 

Maret 2017 pada 30 mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang mengambil konsentrasi 

kewirausahaan didapatkan hasil, ada 12 orang mahasiswa yang 

menyatakan ingin sekali memulai suatu usaha (berwirausaha). Lebih 

lanjut, 12 orang mahasiswa tersebut lebih memilih untuk terjun ke 

dunia wirausaha daripada bekerja menjadi karyawan, para mahasiswa 

tersebut pun sudah memiliki rencana, harapan dan target tentang 

usahanya nanti. Keinginan untuk berwirausaha juga dinyatakan oleh 10 

orang mahasiswa lainnya, namun perbedaannya mahasiswa tersebut 

mengungkapkan berwirausaha adalah alternatif pilihan kedua, di mana 

pilihan pertama yang dipilih yaitu bekerja sebagai karyawan. Sepuluh 

mahasiswa tersebut lebih memilih bekerja sebagai karyawan karena 

merasa belum memiliki keberanian dan kemampuan untuk terjun 

langsung ke dunia wirausaha. Sedangkan sisanya, delapan orang 

mahasiswa lain mengatakan tidak tertarik untuk berwirausaha. 

Melalui wawancara, peneliti menemukan ada mahasiswa yang 

memiliki intensi berwirausaha yang kuat, namun ada juga yang 

memiliki intensi berwirausaha yang masih lemah. Mahasiswa yang 

mempunyai intensi berwirausaha kuat dapat dilihat dari adanya 

keinginan yang kuat dari mahasiwa tersebut untuk berwirausaha dan 

besar kemungkinan mereka akan membuka suatu usaha nantinya. 

Mahasiswa yang memiliki intensi berwirausaha kuat lebih memilih 
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berwirausaha daripada bekerja menjadi karyawan, mahasiswa tersebut 

pun juga sudah memiliki rencana, harapan dan target tentang usahanya 

nanti. Sedangkan mahasiswa yang mempunyai intensi berwirausaha 

lemah dapat dilihat dari keraguan mereka untuk mulai membuka suatu 

usaha karena merasa belum memiliki cukup kemampuan dan 

keberanian untuk berwirausaha sehingga mahasiswa tersebut lebih 

memilih untuk bekerja sebagai karyawan. Intensi berwirausaha yang 

lemah juga bisa dilihat dari ketidaktertarikan mahasiswa untuk terjun ke 

dunia wirausaha. 

Berdasarkan wawancara dengan 12 mahasiswa yang memiliki 

intensi yang kuat untuk berwirausaha, diketahui enam orang 

diantaranya memiliki orang tua yang menjadi wirausahawan. Enam 

orang mahasiswa tersebut mengaku memiliki niatan untuk 

berwirausaha karena termotivasi melihat orang tuanya bisa sukses 

menjadi wirausahawan, bahkan dua orang diantaranya juga sudah 

memulai usaha kecil-kecilan seperti menjadi reseller online shop dan 

menjual pulsa. Sedangkan dari 18 orang mahasiswa yang memiliki 

intensi yang lemah untuk berwirausaha, diketahui delapan orang 

diantaranya memiliki orang tua yang berwirausaha. Meskipun lima 

orang dari 18 mahasiswa tersebut mengaku pernah mencoba membuka 

usaha kecil-kecilan, seperti menjual pulsa, reseller online shop dan 

menjual voucher game, namun intensi berwirausahanya masih lemah. 

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa ada 

perbedaan intensi berwirausaha pada 30 orang mahasiswa Program 

Studi Manajemen yang notabene sama-sama mendapatkan bekal dan 
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pendidikan kewirausahaan di kampus. Berdasarkan wawancara tentang 

intensi berwirausaha, keikutsertaan mahasiswa dalam pendidikan 

kewirausahaan belum tentu berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. 

Latar belakang orang tua yang berwirausaha dan pengalaman 

berwirausaha pun juga belum tentu berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengetahui 

faktor dominan yang lebih berpengaruh terhadap intensi berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Manajemen. 

Dalam literatur kewirausahaan, faktor terpenting yang membentuk 

intensi berwirausaha adalah faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis 

menjelaskan pola bertindak melalui intensi seseorang dalam memilih 

berwirausaha sebagai karir (Sagiri & Appolloni, 2009, h.72). 

Ferreira, Raposo, Rodrigues, Dinis & Paco (dalam Firmansyah, 

Djatmika & Hermawan, 2016, h.46) mengemukakan bahwa mahasiswa 

yang menghindari berwirausaha sebagai pilihan karir adalah mahasiswa 

yang memiliki kelemahan dari sisi faktor psikologis. Hal itu 

dikarenakan saat memulai sebuah bisnis seseorang akan dihadapkan 

pada banyak kesulitan yang bisa berujung pada kegagalan. Mahasiswa 

yang memiliki kelemahan dari sisi faktor psikologis cenderung mudah 

patah semangat dan menyalahkan orang lain atas kegagalan yang 

didapatnya. Karena itu, banyak mahasiswa yang akhirnya lebih 

memilih bekerja menjadi karyawan karena risikonya rendah dan bebas 

dari kegagalan. Perbaikan dari sisi psikologis diperlukan untuk 

menghilangkan asumsi apapun yang bisa menurunkan intensi 

berwirausaha pada mahasiswa. Ferreira, dkk (dalam Firmansyah, dkk., 
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2016, h.46) mengungkapkan salah satu faktor psikologis yang perlu 

dikembangkan untuk meningkatkan intensi berwirausaha yaitu 

adversity quotient. 

Adversity quotient merupakan konsep yang dapat melihat 

seberapa jauh seseorang mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan 

dan seberapa jauh seseorang mampu untuk mengatasi kesulitan tersebut 

(Stoltz, 2004, h.8). Seorang individu yang memiliki adversity quotient 

tinggi diduga akan lebih mudah menjalani profesi sebagai seorang 

wirausahawan, karena memiliki kemampuan untuk mengubah 

hambatan menjadi peluang (Stoltz dalam Wijaya, 2007, h.123-124).  

Adversity quotient dapat diukur menggunakan skala  Adversity 

Response Profile (ARP) yang telah disusun oleh Paul G. Stoltz (2004). 

Skala tersebut mencakup empat aspek pembentuk adversity quotient 

yaitu CO2RE, yang terdiri dari : Control (pengendalian), Origin-

Ownership (asal-usul dan pengakuan), Reach (jangkauan) dan 

Endurance (Daya Tahan).  

Peneliti juga melakukan wawancara mengenai adversity quotient 

yang berkaitan dengan intensi berwirausaha pada beberapa mahasiswa 

Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang mengambil konsentrasi kewirausahaan. Dari 30 orang 

mahasiswa yang peneliti temui, 12 orang mahasiswa menyatakan 

keyakinan dan percaya diri untuk menghadapi rintangan/kesulitan yang 

muncul saat berwirausaha. Mahasiswa tersebut memandang 

rintangan/kesulitan tersebut sebagai peluang untuk melatih kreativitas, 

inisiatif dan kemandiriannya dalam berwirausaha. Sedangkan 18 orang 
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mahasiswa mengaku merasa ragu-ragu, kurang percaya diri dan takut 

gagal sehingga mahasiswa tersebut tidak siap menghadapi 

rintangan/kesulitan yang muncul saat berwirausaha. Dari hasil 

wawancara tersebut, peneliti mengasumsikan hanya mahasiswa yang 

mampu bertahan dan mengatasi rintangan/kesulitan sajalah yang 

memiliki intensi berwirausaha yang kuat. 

Saat ingin mulai membuka suatu usaha, mahasiswa akan 

menemukan beberapa kesulitan. Mahasiswa yang memiliki adversity 

quotient  yang rendah akan mengalami tekanan saat menghadapi 

kesulitan tersebut sehingga dirinya menjadi putus asa. Kesulitan-

kesulitan tersebut pada akhirnya melemahkan intensi berwirausaha. 

Berbeda halnya dengan mahasiswa yang memiliki adversity quotient  

yang tinggi, kesulitan-kesulitan yang ada tidak akan melemahkan 

intensi berwirausaha. Pada kenyataannya, dengan menghadapi 

kesulitan-kesulitan tersebut justru akan menjadi pemicu untuk 

menguatkan intensi berwirausaha (Firmansyah, dkk. 2016. h.46). 

Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara adversity 

quotient dengan intensi berwirausaha diperoleh hasil bahwa adversity 

quotient terbukti mempunyai pengaruh terhadap intensi berwirausaha 

(Wijaya, 2007; Zahreni & Pane, 2012; Fradani, 2016; Firmansyah, 

dkk., 2016). Wijaya (2007), Fradani (2016) dan Firmansyah, dkk. 

(2016) menggunakan sampel siswa SMK pada penelitiannya, Zahreni 

& Pane (2012) menggunakan sampel mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Sumatera Utara (USU) pada penelitiannya. Penelitian-
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penelitian tersebut menggunakan sampel subjek yang belum 

mendapatkan pendidikan kewirausahaan secara intensif. 

Hasil temuan penelitian sebelumnya, Mangundjaya (2009) yang 

berjudul “The Relationship of Resilience and Entrepreneurial 

Intentions” yang menguji hubungan antara adversity quotient dengan 

intensi berwirausaha pada kelompok mahasiswa dan kelompok 

karyawan, didapatkan hasil bahwa adversity quotient tidak 

memengaruhi intensi berwirausaha pada kelompok mahasiswa, 

sedangkan pada kelompok karyawan diketahui adversity quotient 

memengaruhi intensi berwirausaha. Dari hasil penelitian, diketahui 

meskipun mahasiswa memiliki skor adversity quotient cenderung 

rendah, namun mahasiswa tersebut memiliki intensi yang kuat untuk 

berwirausaha.  

Oleh karena hasil penelitian terdahulu ada perbedaan, peneliti pun 

tertarik untuk melakukan penelitian yang sama namun dengan sampel 

yang berbeda, yaitu pada mahasiswa Program Studi Manajemen 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang mengambil 

konsentrasi kewirausahaan. Peneliti tertarik menggunakan sampel 

mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang mengambil konsentrasi kewirausahaan 

dengan pertimbangan subjek sudah mendapatkan pendidikan 

kewirausahaan secara intensif di kampus sehingga pengetahuan dan 

ketrampilannya di bidang kewirausahaan dirasakan cukup tinggi. Selain 

itu, mahasiswa yang dijadikan sampel adalah mahasiswa tingkat akhir 
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yang sepatutnya sudah memiliki gambaran dan keinginan untuk 

berkarir di bidang formal ataupun informal. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian kali ini 

dilakukan karena ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

adversity quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa 

Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji secara 

empiris hubungan antara adversity quotient dengan intensi 

berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas 

Katolik Soegijapranta Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan untuk pengembangan Psikologi Industri dan 

Organisasi, khususnya mengenai hubungan antara adversity 

quotient dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi 

intensi berwirausaha yang dimiliki mahasiswanya. 


