
 1  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia saat ini dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dalam hal lapangan 

pekerjaan, terutama menghadapi era globalisasi dan semakin terbukanya pasar dunia, karena 

itu sumber daya manusia diharapkan dapat memiliki kompetensi dan keterampilan khusus 

sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja yang tersedia. Persaingan yang ketat ini 

terlihat salah satunya dalam mencari pekerjaan. Tidak terserapnya seluruh pencari kerja 

berimbas pada masalah pengangguran. 

Masalah pengangguran di Indonesia tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik yang 

dikutip oleh Tempo.Co (2017) tercatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun 

pada Februari 2017 sebesar 5,33 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 

5,5 %. Meski pengangguran di tahun 2017 ini menurun, berdasarkan komposisi daerahnya, 

TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan di pedesaan, dimana pada Februari 2017 

TPT di perkotaan sebesar 6,5 % sedangkan TPT di pedesaan hanya sebesar 4 %. 

Untuk mengurangi angka pengangguran di perkotaan khususnya, salah satu cara yang 

bisa dilakukan adalah dikembangkannya semangat entrepreneurship sedini mungkin. Menjadi 

wirausaha memang merupakan tantangan yang sangat berat, sehingga membuat kebanyakan 

orang mencari aman dengan lebih memilih menjadi pegawai atau karyawan yang menerima 

gaji tetap setiap bulan daripada menjadi wirausaha. Seorang entrepreneur tidak muncul begitu 

saja tetapi ia melewati berbagai proses panjang, di antaranya adalah pembentukan karakter 

wirausaha yang bisa dimulai ketika seseorang masih anak-anak. Kewirausahaan merupakan 

salah satu jenis pelatihan yang dapat mengaktualisasikan diri dalam perilaku berwirausaha dan 

berjiwa wirausaha. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia (dikutip dari www.depkop.go.id, 2017) bahwa saat ini ratio wirausaha di Indonesia  

http://www.depkop.go.id/
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naik  3,1 %  dimana sebelumnya tahun 2013 / 2014 lalu  rasio wirausaha masih 1,6  %  namun 

menurut Menkop Puspayoga, rasio wirausaha sebesar 3,1 % tersebut masih tergolong rendah 

dibandingkan  dengan negara  lain  seperti : Malaysia  5 %, China 10 %, Singapura 7 %. 

Menurutnya, bertumbuhnya wirausaha tak lepas dari peran serta berbagai pihak yang turut 

mendorong minat seseorang untuk berwirausaha.. Adapun berbagai faktor pendukung 

munculnya  minat  berwirausaha diantaranya faktor eksternal seperti : adanya dukungan 

keluarga dan lingkungan sosial. Dukungan orangtua / keluarga  turut berperan dalam 

menyinergikan keberhasilan anak di dalam sekolah dan dunia usaha, orang tua dapat 

mengawasi dan mendorong anak agar lebih tangguh dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan yang dihadapi. Selain itu adanya dukungan dari keluarga maupun lingkungan sosial 

lainnya juga membentuk banyak lulusan dari SMK Terang Bangsa yang kini menjadi 

wirausahawan yang sukses.  

Pelajaran kewirausahaan yang diajarkan di sekolah khususnya SMK Terang Bangsa 

Semarang berwujud dalam beberapa kegiatan yakni: pertama, nilai-nilai pokok pendidikan 

kewirausahaan diajarkan terintegrasi pada semua mata pelajaran. Melalui intensitas yang tinggi 

dalam pengajaran nilai-nilai tersebut diharapkan bisa mempercepat proses internalisasi nilai-

nilai itu oleh anak-anak. Kedua, idealnya pendidikan kewirausahaan berbasiskan kompetensi 

dan pengalaman langsung siswa. Siswa mesti dibekali dengan kompetensi tertentu dan 

dilibatkan secara aktif dalam kegiatan atau praktek kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan 

harus disertai praktek, bukan hanya teori saja. Ketiga, guru tidak dapat mengajarkan bagaimana 

menjadi wirausaha tanpa dia sendiri wirausaha. 

Saat ini, sekolah menengah kejuruan sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia, 

karena pada tingkat ini peserta didik tidak hanya diajarkan materi pengetahuan saja, namun 

diberi bekal ketrampilan sesuai minat masing masing peserta didik. Sedemikian halnya pada 

SMK Kristen Terang Bangsa. SMK Kristen Terang Bangsa yang memiliki empat program 



 3  

 

keahlian, yaitu program keahlian Pemasaran, Broadcasting TV, Agribisnis Tanaman Pangan 

dan Holtikultura, dan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Peserta didik di sekolah ini 

dibekali dengan materi dan praktik yang dibutuhkan oleh dunia industri, dan diharapkan setelah 

lulus dari SMK Kristen Terang bangsa dapat langsung terjun ke dunia kerja. Lulusan yang siap 

kerja dan siap berwirausaha  merupakan tantangan pendidikan di sekolah kejuruan. Oleh karena 

itu kewirausahaan diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan 

supply dan demand dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Mengutip dari website SMK 

Kristen Terang Bangsa (dikutip dari smkterbang.sch.id, 2017) bahwa pada SMK Kristen 

Terang Bangsa Semarang, pemberian materi wirausaha antara lain untuk menumbuhkan 

semangat kewirausahaan sejak dini dan merupakan langkah yang baik untuk menyiapkan 

lahirnya lebih banyak lagi wirausaha di Indonesia.  

Kegiatan kewirausahaan yang digalakkan di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang 

diberikan dalam bentuk teori dan praktek, melalui kegiatan teori, siswa diajarkan untuk 

memahami hakikat wirausaha, sedangkan dengan kegiatan praktek diharapkan tumbuh sikap 

mental mandiri, kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa wirausaha yang tinggi pada diri siswa 

sehingga mampu menciptakan dan membuka peluang usaha dalam kehidupan persaingan 

global yang semakin ketat.  

Penelitian terkait hal ini telah dilakukan oleh Emilda Jusmin (2012), tentang “Latar 

belakang keluarga, kegiatan praktik di unit produksi sekolah, dan pelaksanaan pembelajaran 

kewirausahan terhadap kesiapan berwirausaha siswa SMK di Kabupaten Tanah Bumbu” 

memberikan hasil penelitian bahwa tingkat kesiapan berwirausaha siswa SMK masih rendah, 

latar belakang keluarga, kegiatan praktik, pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan 

berpengaruh signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kesiapan berwirausaha. 

Penelitian lain dari Retno Budi Lestari (2012) yang berjudul “Pengaruh Pendidikan 

Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa di STIE MDP, STMIK MDP, dan 

http://smkterbang.sch.id/about.php
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STIE MUSI” telah memberikan kesimpulan bahwa  pendidikan kewirausahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat berwirausaha, dan minat berwirausaha mahasiswa juga 

diperkuat oleh faktor demografis seperti gender,  pengalaman kerja,  dan pekerjaan orang tua. 

Penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa penelitian sebelumnya diantaranya 

penelitian Muladi Wibowo (2011), yang berjudul “Pembelajaran Kewirausahaan dan Minat 

Wirausaha Lulusan SMK” menyimpulkan bahwa minat siswa SMK untuk berwirausaha 

setelah lulus sekolah bisa disebabkan oleh faktor internal, faktor eksternal, faktor pembelajaran 

dan faktor kesiapan instrumen. Kegiatan pembelajaran kewirausahaan memberikan kontribusi 

yang paling tinggi terhadap minat siswa SMK di Kota Surakarta untuk berwirausaha setelah 

lulus dari sekolah. Pembelajaran yang dianggap memberikan kontribusi minat siswa meliputi 

praktek kerja industri, mata pelajaran kewirusahaan dan pelatihan sekolah di bidang 

kewirausahaan. Penelitian Nurul Indarti & Rokhima Rostiani (2008) tentang “Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa : Studi Perbandingan antara Indonesia, Jepang dan Norwegia” 

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensi kewirausahaan berbeda antara 

satu Negara dengan Negara lainnya, dimana variable yang paling menentukan  intensi 

kewirausahaan yaitu kepribadian, kesiapan instrument dan demografi. Penelitian dari Yudi 

Siswadi (2013), yang berjudul “Analisis Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Pembelajaran 

Kewirausahaan yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Berwirausaha” juga menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara ketiga variable bebas tersebut dengan minat 

mahasiswa dalam berwirausaha. Serta penelitian dari Bambang Supriyatno (2017) tentang 

“Pengaruh Kepercayaan  diri dan Motivasi terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Negeri” yang menghasilkan kepercayaan diri dan 

motivasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Selain faktor eksternal yang berupa dukungan keluarga dan lingkungan sosial, faktor 

pembelajaran kewirausahaan seperti ketrampilan dan pengalaman langsung dalam 
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berwirausaha juga diasumsikan dapat meningkatkan minat seseorang dalam berwirausaha. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Lent, Brown & Hacket (dalam Farzier & Niehm, 2008) bahwa 

minat karir berwirausaha seseorang dibentuk melalui pengalaman langsung atau pengalaman 

yang mengesankan dan hal ini akan menyediakan kesempatan bagi individu untuk 

mempraktekkan, memperoleh umpan balik dan mengembangkan ketrampilan yang mengarah 

pada efikasi personal dan pengharapan atas hasil yang memuaskan. Sedangkan faktor intrinsic 

berupa dorongan dari dalam diri yang dapat menumbuhkan minat berwirausaha yaitu motivasi 

berprestasi dan self efficacy. Hal ini didukung penelitian Nastiti dkk (2010) yang  menyatakan 

bahwa minat berwirausaha siswa dipengaruhi oleh kebutuhan akan pencapaian / prestasi, locus 

of control, efikasi diri dan kesiapan instrument. 

Berdasarkan data tersebut dan berdasarkan beberapa penjelasan di awal, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh antara Faktor Internal, Faktor 

Eksternal, Faktor Pembelajaran Kewirausahaan dan Faktor Kesiapan Instrumen 

terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK Terang Bangsa Semarang.” 

1.2 Masalah Penelitian 

Sehubungan hal di atas maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh faktor internal terhadap minat berwirausaha siswa SMK 

Terang Bangsa Semarang ?  

2. Apakah terdapat pengaruh faktor eksternal terhadap minat berwirausaha siswa SMK 

Terang Bangsa Semarang ? 

3. Apakah terdapat pengaruh faktor pembelajaran kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha siswa SMK Terang Bangsa Semarang ? 

4. Apakah terdapat pengaruh kesiapan instrumen terhadap minat berwirausaha siswa 

SMK Terang Bangsa Semarang ? 
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5. Apakah terdapat pengaruh secara bersama – sama antara faktor internal (motivasi 

berprestasi, kepribadian) faktor eksternal (dukungan keluarga, lingkungan sosial),  , 

faktor pembelajaran kewirausahaan (ketrampilan dan pengalaman langsung) dan faktor 

kesiapan instrument (pendidikan kewirausahaan) terhadap tingginya minat 

berwirausaha siswa SMK ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan penelitian 

a) Untuk menganalisis pengaruh faktor internal terhadap minat berwirausaha siswa 

SMK Terang Bangsa Semarang 

b) Untuk menganalisis pengaruh faktor eksternal terhadap minat berwirausaha siswa 

SMK Terang Bangsa Semarang 

c) Untuk menganalisis pengaruh faktor pembelajaran kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha siswa SMK Terang Bangsa Semarang 

d) Untuk menganalisis pengaruh kesiapan instrumen terhadap minat berwirausaha 

siswa SMK Terang Bangsa Semarang 

e) Untuk menganalisis pengaruh secara bersama – sama antara faktor internal 

(motivasi berprestasi, kepribadian), faktor eksternal (dukungan keluarga, 

lingkungan sosial), faktor pembelajaran kewirausahaan (ketrampilan dan 

pengalaman langsung) dan faktor kesiapan instrument (pendidikan 

kewirausahaan) terhadap tingginya minat berwirausaha siswa SMK 
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2) Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, terutama mengenai 

minat berwirausaha terkait faktor internal, faktor eksternal, faktor pembelajaran, dan 

kesiapan instrumen, selain itu juga untuk memperkaya wawasan pengetahuan 

b) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut : 

1) Bagi siswa 

Sebagai acuan untuk mengembangkan minat dan potensi kewirausahaan dalam 

diri. 

2) Bagi Sekolah 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi sekolah sebagai 

pemerhati materi kewirausahaan dalam mengembangkan minat berwirausahanya 

melalui faktor internal, eksternal, pembelajaran kewirausahaan dan kesiapan 

intrumen di sekolah. 

3) Bagi Universitas 

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan wawasan pengetahuan sekaligus 

sebagai pembuktian mengenai seberapa besar pengaruh faktor internal, faktor 

eksternal, faktor pembelajaran, dan kesiapan instrumen terhadap minat 

berwirausaha  
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini meliputi lima bab yaitu 

BAB I 

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II 

Merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, konsep 

dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini 

BAB III 

Merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan jenis 

data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian, definisi 

dan pengukuran variable yang diperlukan dalam penelitian ini dan 

metode analisis data 

BAB IV 

Merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai 

perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian dan pembahasannya 

BAB V 

Merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan saran yang diberikan. Saran 

dapat berupa rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut oleh peneliti 

lain atau berupa rekomendasi yang bersifat operasional sehingga harus 

mudah dipahami dan dijalankan oleh perusahaan 

 

 

 

 




