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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian mengenai kewirausahaan dalam beberapa dekade terakhir 

berkembang dengan pesat dan menjadi topik yang menarik untuk dibahas 

mendalam. Kajian praktis yang ada menunjukkan bahwa wirausaha menjadi 

keunggulan bersaing bagi negara-negara berkembang untuk dapat bertahan dan 

terus maju dalam dinamika persaingan di era globalisasi (Nastiti, et al., 2010). 

Shane & Venkataraman (dalam Setyawan, 2016) mengungkapkan bahwa 

penelitian bidang kewirausahaan sangat relevan dan menjanjikan karena 

kewirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional. 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga mendorong 

warganya, terutama generasi muda untuk berwirausaha dengan mencanangkan 

Gerakan Nasional Kewirausahaan pada bulan Februari 2011. Gerakan ini 

diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (2017) mengungkapkan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2014 sebanyak 7.244.905 orang dan 

meningkat menjadi 7.560.822 orang (4,36%) di tahun 2015, kemudian menurun 

menjadi 7.031.775 orang (7%) di tahun 2016 dan turun drastis menjadi 7.005.262 

orang (0,38%) di tahun 2017. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2012-2015 berfluktuasi cenderung menurun, yaitu 5,61% di 
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tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 6,01% di tahun 2013 dan turun 

menjadi 5,68% di tahun 2014 dan terus menurun menjadi 4,99% di tahun 2015. 

Sementara untuk Kota Semarang, tingkat pengangguran terbuka di tahun 2012 

sebesar 6,01% kemudian meningkat menjadi 6,02% di tahun 2013 dan terus 

meningkat menjadi 7,76% di tahun 2014 selanjutnya menurun menjadi 5,77% di 

tahun 2015. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Kota Semarang pada 

tahun 2015 menurun, namun skornya di atas Provinsi Jawa Tengah, yang berarti 

tingkat pengangguran di Kota Semarang lebih tinggi dibandingkan tingkat 

pengangguran rata-rata di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran terbuka 

lulusan akademi/perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2014 sebesar 9,51% 

dan meningkat menjadi 11,97% di tahun 2015, selanjutnya turun menjadi 11,19% 

di tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 12,23% di tahun 2017. Tingkat 

pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 4,10% 

kemudian meningkat menjadi 9,46% di tahun 2015 dan menurun menjadi 6,62% 

di tahun 2016.  

Data-data di atas mengungkap masih tingginya tingkat pengangguran 

terdidik di Indonesia, sehingga menjadi pekerjaan rumah (khususnya perguruan 

tinggi) bagaimana menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh dunia industri, 

atau bahkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Apalagi banyak 

lulusan perguruan tinggi yang belum mampu berwirausaha. Mahasiswa cenderung 

berpikir bagaimana caranya mereka bisa diterima bekerja sesuai dengan gelar 

kesarjanaannya dan dengan gaji yang sesuai ketika menyelesaikan kuliahnya. 
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Mereka berpendapat lebih baik menganggur daripada mendapat pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan keahliannya. Lebih lanjut Masrun menyatakan bahwa 

penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi justru kurang berminat menjadi 

wirausaha, tercatat hanya 10% yang berminat menjadi wirausaha. Mereka yang 

pendidikannya rendah justru 49% yang berminat menjadi wirausaha (Masrun 

dalamGinting & Yuliawan, 2015). 

Untuk mengatasi pengangguran dengan pendidikan tinggi dan mindset 

mahasiswa yang kurang berminat dengan wirausaha, maka PT dituntut untuk 

mampu mengembangkan sikap atau minat mahasiswa dalam berwirausaha. 

Pentingnya mahasiswa memiliki jiwa wirausaha karena mereka memiliki bekal 

pendidikan yang memadai (Putra, 2012). Adapun predisposisi terhadap 

munculnya perilaku berwirausaha adaah minat berwirausaha.  

Minat berwirausaha merupakan kecenderungan atau gejala yang 

menunjukkan seseorang tertarik atau senang pada dunia wirausaha (Yusuf, dkk., 

2017). Seseorang yang memiliki minat berwirausaha tinggi akan memiliki 

perhatian, ketertarikan dan rasa senang yang tinggi terhadap setiap hal yang 

berhubungan dengan kewirausahaan. Dengan demikian, minat berwirausaha 

merupakan predisposisi terhadap munculnya perilaku berwirausaha. 

Minat berwirausaha dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satunya 

adalah motivasi. Motivasi merupakan kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, 

tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok 

orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang diinginkannya 

(Dhanim, 2004). Dengan demikian, kuatnya kecenderungan seseorang bertindak 
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dengan cara tertentu tergantung pada besarnya harapan bahwa tindakannya akan 

menghasilkan sesuatu dan adanya daya tarik dari hasil tersebut bagi orang yang 

bersangkutan (Siagian, 2004). 

Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang merupakan 

Perguruan Tinggi Swasta yang konsen terhadap pengembangan minat 

berwirausaha pada mahasiswanya. Universitas ini berharapan lulusannya menjadi 

wirausahawan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, 

tagline dari universitas ini adalah Talenta pro patria et humanitate dan memiliki 

mata kuliah kewirausahaan di berbagai prodi yang dimiliki (tidak hanya fakultas 

ekonomi dan bisnis, namun fakultas lainnya juga memiliki mata kuliah minat 

kewirausahaan). 

Konsentrasi kewirausahaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unika 

Soegijapranata telah berdiri sekitar delapan tahun yang lalu dan jumlah 

mahasiswa yang memilih konsentrasi tersebut relatif banyak dibandingkan 

konsentrasi lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan angkatan tahun 2015 

sebanyak 35 orang bertambah menjadi 43 di tahun 2016 dan kemudian menjadi 52 

orang di tahun 2017 (Data TU FEB Unika Soegijapranata, 2018). Meski demikian 

lulusan dari konsentrasi ini juga relatif banyak yang tidak menjadi pelaku 

wirausaha. Beberapa alasannya yang dimiliki takut gagal, memiliki jaringan yang 

terbatas, dan merasa tidak nyaman jika harus memerintah orang lain. Beberapa hal 

tersebut mengungkapkan adanya indikasi motivasi berwirausaha yang rendah. 

Segi lain, juga dijumpai mahasiwa yang memiliki minat wirausaha tinggi, dengan 

membuka usaha baik online maupu offline sejak kuliah.  
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Berkenaan dengan hal tersebut maka Unika Soegijapranata hendaknya 

lebih mengetahui minat berwirausaha pada mahasiswa. Hasil penelitian Siswadi 

(2013) mengungkapkan bahwa faktor internal (motivasi berprestasi, motivasi 

afiliasi, motivasi kompetensi, dan motivasi kekuasaan) berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha. Hastuti (2012) mengungkapkan bahwa motif berprestasi dan 

motif kekuasaan berpengaruh terhadap minat berwirausaha; sedangkan motif 

berafiliasi tidak berpengaruh. Wiyanto (2013), Afifah (2015), serta Febrianurdi & 

Kurniawan (2017) mengungkapkan bahwa kebutuhan berprestasi berpengaruh 

terhadap intensi kewirausahaan; sementara Fauziah dkk (2014), Kusuma & 

Warmika (2016) serta Ramsey et al (2016) mengungkapkan kebutuhan berprestasi 

tidak berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Ramsey et al (2016) 

mengungkapkan bahwa kebutuhan kekuasaan berpengaruh positif terhadap minat 

berwirausaha. Beberapa hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya 

ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor motivasi 

(kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan) terhadap 

minat berwirausaha. 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari penelitian 

Siswadi (2013). Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian Siswadi, antara lain (1) Pada penelitian Siswadi, kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan menjadi indikator dari faktor internal; 

sementara pada penelitian yang akan dilakukan kebutuhan berprestasi, kebutuhan 

afiliasi dan kebutuhan kekuasaan menjadi variabel-variabel independen dari minat 

berwirausaha; (2) Penelitian terdahulu dilakukan pada mahasiswa di Fakultas 
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Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan penelitian 

sekarang dilakukan pada mahasiswa FEB Unika Soegijapranata; (3) Penelitian 

terdahulu melibatkan faktor eksternal dan pembelajaran kewirausahaan, sementara 

penelitian sekarang tidak melibatkan kedua faktor tersebut. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH FAKTOR MOTIVASI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 

MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) UNIVERSITAS 

KATOLIK (UNIKA) SOEGIJAPRANATA SEMARANG” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian dirumuskan dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh kebutuhan afiliasi terhadap minat berwirausaha  

mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh kebutuhan kekuasaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang? 

4. Bagaimana pengaruh kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan 

kekuasaan terhadap minat berwirausaha terhadap mahasiswa FEB Unika 

Soegijapranata Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kebutuhan berprestasi terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kebutuhan afiliasi terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang. 

3. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kebutuhan kekuasaan terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang. 

4. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh kebutuhan berprestasi, 

kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan terhadap minat berwirausaha 

terhadap mahasiswa FEB Unika Soegijapranata Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Secara teoretis diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

faktor motivasi menurut McClelland (kebutuhan berprestasi, kebutuhan 

afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan) terhadap minat berwirausaha mahasiswa, 

sehingga Manajemen Enterpreneurship semakin berkembang. 

2. Secara praktis diharapkan memberikan informasi dan referensi bagi pihak-

pihak terkait (misalnya manajemen Unika Soegijaparnata Semarang, 

mahasiswa, dan individu-individu yang tertarik dengan kewirausahaan) 
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mengenai upaya meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa yang berkaitan 

dengan faktor motivasi. 

  


