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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam perkembangan jaman yang semakin maju, kita dihadapkan pada 

kondisi dimana kita harus memilih mengikuti perkembangan jaman atau kita akan 

tersingkir dengan persaingan yang semakin ketat. Persaingan tidak hanya terjadi 

di dunia kerja saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, persaingan usaha, dan lain 

lain. Persaingan ini tentu saja juga berdampak pada perekonomian.Pada masa ini, 

Indonesia bisa dikatakan belum terlalu maju dalam hal perekonomian.Hal ini 

terlihat dari masih banyaknya jumlah pengangguran pada tahun 2015. Menurut 

data dari BPS ( Badan Pusat Statistik ), tercatat jumlah pengangguran yang ada di 

Indonesia telah meningkat jumlahnya sekitar tiga ratus dua puluh ribu orang pada 

bulan Agustus 2014 hingga Agustus 2015. Total jumlah pengangguran yang ada 

di Indonesia sampai tahun 2015 yaitu 7,56 juta orang. Realita ini tentu saja 

membawa pengaruh yang besar kepada para angkatan kerja yang ada.Tingkat 

pengangguran yang sangat tinggi ini disebabkan karena lemahnya daya serap 

lapangan kerja yang ada.Sulitnya mencari pekerjaan dirasakan oleh semua 

kalangan, mulai dari lulusan SMA hingga Sarjana strata rendah hingga tinggi. 

Salah satu cara untuk keluar dari persaingan yang semakin ketat tersebut yaitu 

dengan cara berwirausaha. Berwirausaha dapat menjadi alternatif untuk 

mengurangi pengangguran karena akan membuka lapangan kerja baru yang tentu 

saja dapat lebih kuat menyerap tenaga kerja yang ada. Namun berwirausaha juga 
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tidaklah mudah, kita harus memahami secara dalam hal hal apa saja yang perlu 

diperhatikan sebelum kita memulai sebuah usaha.  

Kewirausahaan menurut Suryana (2013:2), merupakan suatu ilmu untuk 

mempelajari nilai, kemampuan, tingkah laku dan cara seseorang melihat peluang 

dalam menghadapi resiko dan tantangan hidup. 

Kewirausahaan menurut Sutanto (2002), yaitu suatu proses penciptaan 

nilai baru yang di dalamnya terkandung usaha, waktu, resiko, psikologi sosial dan 

mendapat balas jasa sebagai kepuasan diri. Kewirausahaan juga dapat diartikan 

sebagai proses usaha mandiri yang mampu menggabungkan karya, rasa, dan cipta 

atau mampu memadukan tantangan, kepuasan, kreatifitas, kerja keras sehingga 

mampu menambah nilai dari suatu barang atau jasa yang ada dalam kehidupan 

masyarakat (Sutanto,2002). Seorang wirausahawan selalu mengamati lingkungan 

dan peluang apa saja yang ada. Sutanto (2002), juga mengemukakan ada beberapa 

ciri dan karakter wirausahawan yaitu : 

a. Kreatif serta inovatif. 

b. Memiliki ambisi yang tinggi. 

c. Percaya diri dan bersikap energik. 

d. Pandai serta senang dalam bergaul. 

e. Pekerja keras dan memiliki visi ke depan. 

f. Resiko dihadapi dengan berani. 

g. Banyak berinisiatif dan memiliki tanggung jawab. 

h. Kesenangan hidup bebas dan mandiri. 

i. Sikap optimis. 

j. Tidak takut gagal dan memiliki pikiran serta sikap positif. 

k. Jujur, beriman, dan kebaikan diri. 

l. Pikiran maju. 

m. Mampu menggerakkan diri dengan gairah. 

n. Ulet, tidak gampang putus asa, tekun. 

o. Menjaga kepercayaan. 

p. Yakin saat mengambil tindakan. 
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q. Menghargai waktu. 

r. Rela berkorban dan merendah. 

s. Selalu bersyukur atas apa yang didapat. 

Kewirausahaan tidak muncul dengan sendirinya, namun melalui beberapa 

proses. Salah satu yang mendorong terbentuknya keinginan berwirausaha yaitu 

motivasi. Motivasi (Robbins,2001) yaitu suatu proses yang mengarahkan 

seseorang untuk berusaha mencapai tujuan. Motivasi (Robbins,2001) adalah 

kesediaan seseorang untuk bekerja keras demi tujuan organisasi, yang tentunya 

dikondisikan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Sedangkan 

menurut Basrowi (2011), motivasi yaitu sesuatu yang muncul dari dalam diri 

seseorang yang mendorong mereka untuk melakukan suatu aktivitas tertentu 

untuk mencapai tujuan.Motivasi sangat penting di dalam segala aktivitas karena 

dengan adanya motivasi, diharapkan mereka mampu mencapai hasil yang 

maksimal dan memuaskan. 

Motivasi tentunya juga berpengaruh terhadap minat.Minat menurut Slameto 

(2003:180) adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menyukai atau 

memberikan perhatian khusus terhadap sesuatu tanpa ada yang menyuruh.Hal 

yang diminati seseorang harus dijalankan dengan perasaan senang agar tercipta 

kepuasan ketika menjalankannya.Berwirausaha juga harus diawali dengan 

minat.Minat berwirausaha berarti adanya ketertarikan seseorang untuk 

memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan wirausaha.Minat berwirausaha 

tidak selalu terbawa dari lahir tetapi muncul dan berkembang dengan adanya 

faktor – faktor yang mempengaruhi (Slameto 2003). Menurut Bygrave (2003), 

faktor – faktor yang mempengaruhi munculnya minat berwirausaha merupakan 

gabungan dari adanya interaksi antara kepribadian seseorang dengan lingkungan 

tempat dia tinggal. 

McClelland (dalam Robbins 2001) mengemukakan bahwa motivasi 

dipandang sebagai sebuah kebutuhan.Ia mengemukakan ada 3 kebutuhan yaitu: 

a. Kebutuhan akan prestasi. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan. 

c. Kebutuhan akan afiliasi. 
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Kebutuhan akan prestasi mengandung dorongan untuk mengungguli prestasi 

orang lain, dorongan kuat untuk sukses. Kebutuhan akan kekuasaan yaitu berupa 

dorongan seseorang untuk mengendalikan orang lain, mempengaruhi orang lain 

untuk bertindak seperti yang ia harapkan. Sedangkan kebutuhan akan afiliasi 

mengarah pada dorongan untuk memiliki hubungan yang baik dengan melibatkan 

derajat atau strata tertentu. 

Dari beberapa pendapat diatas maka didalam penelitian ini peneliti akan 

menganalisis pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti akan mengukur bagaimana 

pengaruh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan 

akan afiliasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Unika Soegijapranata 

Semarang. Untuk mengukur pengaruh dari masing – masing variable tersebut, 

peneliti akan menggunakan teori kebutuhan David McClelland.  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

motivasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini yaitu ; 

a. Bagaimana pengaruh faktor motivasi kebutuhan akan prestasi terhadap 

minat berwirausaha pada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang ? 

b. Bagaimana pengaruh faktor motivasi kebutuhan akan kekuasaan 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang ? 

c. Bagaimana pengaruh faktor motivasi kebutuhan akan afiliasi terhadap 

minat berwirausaha pada mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang ? 

d. Bagaimana pengaruh secara bersama – sama antara faktor motivasi 

kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan 
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akan afiliasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhfaktor motivasikebutuhan akan 

prestasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor motivasi kebutuhan akan 

kekuasaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor motivasi kebutuhan akan 

afiliasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. 

d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara bersama sama antara faktor 

motivasi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan 

kebutuhan akan afiliasi terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang ? 

1.4 Manfaaat Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa Unika. 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengaruh 

motivasi terhadap minat berwirausaha. 

b. Bagi Pembaca. 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya 

dan dapat menjadi referensi tambahan untuk peneliti yang ingin melakukan 

penelitian sejenis di kemudian hari. 

c. Bagi Peneliti. 

Dari adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh 

faktor motivasi kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan 

kebutuhan akan afiliasi terhadap minat berwirausaha. Peneliti menjadi bisa 

menerapkan studi selama perkuliahan kedalam realita nyata. 

 




