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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia memberikan dampak 

yang buruk bagi kondisi perekonomian Indonesia hingga saat ini dan 

tidak menunjukkan perbaikan. Krisis tersebut sempat membuat harga 

BBM (Bahan Bakar Minyak) melonjak tinggi, walaupun sekarang harga 

BBM turun tetapi tetap menyebabkan naiknya harga barang-barang 

kebutuhan pokok yang dirasa semakin menyusahkan rakyat. Belum lagi 

rakyat dihimpit dengan masalah pendapatan yang belum sesuai dan 

belum tentu bisa memenuhi pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. 

Belum lagi adanya pajak yang semakin tinggi yang harus dibayar oleh 

masyarakat. 

Krisis ini sangat berdampak buruk bagi dunia usaha. Banyak 

perusahaan atau industri terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) para karyawannya atau memperketat penerimaan karyawan 

baru agar bisa tetap bertahan pada situasi ini. Tidak sedikit pula usaha-

usaha yang memutuskan untuk gulung tikar karena tidak dapat bertahan 

pada situasi tersebut. Keadaan ini semakin membuat masyarakat resah 

dan kecewa pada pemerintah karena tidak dapat menemukan 

penyelesaian yang tepat. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 

tahun 2010 mencapai 7,14 persen (Antara News, 2010). Jika 
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dibandingkan dengan beberapa negara tetangga Indonesia, angka 

pengangguran di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Angka 7,14 

persen ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran 

di Malaysia sebesar 3,1 persen atau angka pengangguran di Singapura 

yang mencapai 2,1 persen (Suwarni, dalam Kompas, 2010). Indonesia 

membutuhkan setidaknya kenaikan pertumbuhan ekonomi hingga 8 

persen agar masalah tersebut dapat tapi tentu saja itu bukan masalah 

yang mudah untuk dilakukan (Papanek, dalam Tempo, 2010). Hal 

tersebut semakin sulit untuk dilakukan karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia hanya berorientasi untuk mencari pekerjaan bukan 

untuk membuka lapangan usaha. Mereka hanya bergantung pada 

Pemerintah agar Pemerintah membuka lapangan kerja baru.  

Hal tersebut terlihat saat dibukanya penerimaan CPNS (Calon 

Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 juta orang mengikuti ujian CPNS 

tahun 2013 yang tesnya dilakukan secara serentak di seluruh provinsi di 

Indonesia, untuk memperebutkan sekitar 70.000 lowongan pekerjaan di 

sejumlah kementrian dan instansi di seluruh Indonesia. Tingginya angka 

yang mengikuti tes tersebut menunjukkan masyarakat cenderung untuk 

mencari pekerjaan daripada berwirausaha. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka di Indonesia jumlahnya 

mencapai 7,17 juta dimana 0,19 juta lulusan diploma dan 0,42 juta 

lulusan universitas (Poskotanews, 2013). 

Menurut Masykur, orientasi mencari pekerjaan, menjadi seorang 

pekerja, nampaknya masih menjadi primadona bagi sebagian 

mahasiswa. Sejumlah nama perusahaan, BUMN, serta status pegawai 
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negeri tampaknya menjadi favorit bagi mereka yang telah 

menyelesaikan studi. Banyaknya pendaftar pegawai negeri sipil untuk 

setiap tahun perekrutan, hanyalah salah satu bukti bahwa para alumni 

pendidikan tinggi kita masih terpaku pada stigma selepas kuliah mesti 

bekerja menjadi pegawai kantoran. Penelitian Hidayat (dalam Masykur, 

2007, h.38) mengungkap kecenderungan bahwa sebagian besar 

mahasiswa, termasuk mahasiswa tingkat akhir ataupun yang sedang 

mengambil skripsi, serta para sarjana yang baru saja lulus tidak 

memiliki rencana berwirausaha.  

Umumnya para mahasiswa lebih memilih untuk menjadi seorang 

pekerja pada perusahaan-perusahaan besar maupun instansi pemerintah 

(menjadi PNS) guna menjamin masa depan mereka. Padahal, tidak 

kurang dari 1703 perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun mencetak 

tak kurang dari 400 ribu lulusan yang akan berebut mendapatkan tempat 

di dunia kerja yang semakin sempit daya tampungnya akibat masih 

terpuruknya ekonomi negeri ini. Mereka menginginkan mendapat 

pekerjaan yang memberikan income sekaligus status sosial yang 

terhormat (Hidayat, dalam Masykur, 2007, h.38). 

Menurut Suryowati, proporsi wirausaha Indonesia baru 0,24 

persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 500.000 orang. Menurut 

sosiolog David McCleiland untuk membangun ekonomi bangsa menjadi 

bangsa yang maju, Indonesia membutuhkan minimal 2 persen wirausaha 

dari populasi penduduknya, atau sekitar 4,8 juta wirausaha. 2 persen 

tersebut sebagai prasyarat pembangunan ekonomi suatu negara. 

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR, Suryani Motik, 
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jumlah wirausaha di Indonesia relatif kecil bila dibandingkan dengan 

Amerika Serikat mencapai 12 persen dari total populasi, Singapura yang 

mencapai 7 persen, China dan Jepang 10 persen, India 7 persen 

sementara Malaysia mencapai 3 persen dari jumlah penduduknya. Untuk 

mengatasi masalah lapangan kerja, maka penciptaan wirausaha menjadi 

semakin penting (Suryowati, Kompas, 2014). 

Sebagai langkah awal, peneliti melakukan wawancara pada 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti 

melakukan wawancara pada 5 orang mahasiswa. Dari wawancara 

tersebut diperoleh hasil bahwa mereka lebih memilih untuk mencari 

pekerjaan daripada berwirausaha atau membuka usaha sendiri. Hal 

tersebut dikarenakan berbagai macam pertimbangan, diantaranya tidak 

adanya keberanian untuk membuka suatu usaha karena tahu kesulitan 

yang harus dihadapi, tidak mau mengambil risiko, tidak adanya mental 

berwirausaha, tidak suka dengan segala sesuatu yang baru dan tidak 

terduga serta adanya keinginnan menjadi PNS atau karyawan karena 

mendapat penghasilan yang pasti. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

dari Hidayat bahwa sebagian besar mahasiswa tidak mempunyai 

rencana untuk berwirausaha, dan lebih cenderung untuk bekerja kepada 

perusahaan besar (David dan Widyorini, 2009, h.140). Dari berbagai 

jawaban yang diberikan, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi 

berwirausaha yang dimiliki oleh mahasiswa masih terhitung rendah. 

Berwirausaha sendiri adalah suatu proses dalam mengerjakan 

sesuatu yang baru (creative), sesuatu yang berbeda (innovative) dengan 

jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan 
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peluang dan perbaikan hidup (Prawirokusumo, dalam Suryana, 2009, 

h.16). Dengan memiliki motivasi berwirausaha yang tinggi, diharapkan 

para mahasiswa lulusan perguruan tinggi tidak hanya berkeinginan 

bekerja untuk menjadi karyawan namun dapat berpikir kreatif dan 

inovatif pada suatu hal baru untuk dijadikan sebagai suatu usaha dan 

dapat mengembangkannya menjadi lapangan kerja tertentu. Mulai 

berpikir untuk tidak tergantung pada dibukanya lapangan kerja yang 

dibuka oleh perusahaan atau pihak pemerintah. 

Berwirausaha sesungguhnya dapat dijadikan sebagai suatu mata 

pencaharian yang sangat menguntungkan. Tidak terbatas pada hal-hal 

tertentu saja serta peluangnya terbuka lebar untuk semua orang, akan 

tetapi sangat disayangkan dunia wirausaha ini tidak banyak peminatnya. 

Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan kurang berkembangnya 

para wirausaha di Indonesia, antara lain adanya pola pikir tradisional 

yang tercermin pada harapan orang tua yang menghendaki anaknya 

cepat selesai sekolah dan setelah itu menjadi pegawai terutama pegawai 

negeri atau BUMN kemudian membangun rumah tangga, punya anak, 

meniti karir sampai jenjang paling tinggi dan akhirnya menikmati 

pensiun di hari tua. Hal lainnya yaitu adanya perasaan takut akan gagal 

dan tidak berani mengambil resiko (David dan Widyorini, 2009, h.141-

142).  

Menurut Ie dan Visantia (Wisesa dan Indrawati, 2016, h.188) 

keberhasilan suatu usaha dipengaruhi oleh beberapa variabel salah 

satunya adalah motivasi. Mempunyai motivasi yang tinggi merupakan 

salah satu hal yang dibutuhkan dalam mendukung mahasiswa untuk 
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berwirausaha dan menghadapi kendala yang ada. Motivasi berwirausaha 

yang tinggi juga akan mampu mengatasi kendala yang dihadapi dan 

akan menciptakan jalan keluar dari kendala tersebut (Koranti, dikutip 

Wisesa dan Indrawati, 2016, h.188). Peran motivasi dalam berwirausaha 

sangat penting sebab di dalam motivasi terdapat sejumlah motif yang 

akan menjadi pendorong tercapainya keberhasilan atau kesuksesan. 

Dari pernyataan diatas seharusnya kita mulai sadar akan 

pentingnya peran wirausaha. Adanya penambahan jumlah wirausaha 

secara tidak langsung akan membantu pemerintah dalam mengurangi 

masalah pengangguran dan membantu perekonomian negara. 

Mahasiswa yang sedang mengambil skripsi dapat dikategorikan 

memasuki tahap dewasa dini, dimana tahap ini mereka diharapkan 

memainkan peranan baru, salah satunya adalah pencari nafkah (Hurlock, 

1990, h.246). Harapan ini menimbulkan rasa tanggung jawab yang 

semakin besar dalam diri mahasiswa terutama pada mahasiswa yang 

sedang mengambil skripsi yang sebentar lagi akan lulus dan bekerja. 

Mahasiswa sebagai salah satu tenaga kerja terdidik diharapkan mampu 

untuk membuka lapangan kerja baru dengan berwirausaha. Terdapat 

beberapa alasan kenapa mahasiswa terutama yang sedang mengambil 

skripsi dianggap sebagai orang berpendidikan paling tinggi dan 

diharapkan menjadi wirausaha daripada orang dengan tingkat 

pendidikan di bawahnya, sebagai berikut (David dan Widyorini, 2009, 

h.140) masih banyaknya pengangguran terdidik di indonesia dan setiap 

tahunnya lulusan baru selalu bertambah. Tercatat pada Agustus 2014 

ada 9,5 persen (688.660 orang) merupakan alumni perguruan tinggi 
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(Beritasore, 2016), mahasiswa yang sedang mangambil skripsi sudah 

menikmati kesempatan pendidikan yang lebih tinggi dan memperoleh 

ilmu manajemen modern sehingga lebih terampil secara pengetahuan 

untuk mengelola suatu usaha, relatif memiliki wawasan dan relasi yang 

luas, daya nalar, analisis, logika berpikir dan intelektualitas yang tinggi 

serta mudah beradaptasi maupun bersosialisasi dalam lingkungan kerja. 

Selain alasan diatas, mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa 

yang diharapkan dapat membantu perekonomian negara perlu diberi 

semangat atau motivasi untuk berwirausaha dan pemahaman mengenai 

kewirausahaan agar tidak ikut-ikutan dengan fenomena umum, yaitu 

mahasiswa cenderung tidak percaya diri untuk bekerja mandiri sehingga 

memilih untuk bekerja di perusahaan atau orang lain dan menjadi 

pegawai pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, mahasiswa terutama 

yang sedang mengambil skripsi seharusnya berpikir untuk membangun 

usaha baru yang siap menampung tenaga kerja bukan berpikir untuk 

mencari kerja. Walaupun nanti usaha yang didirikan tidak bergitu besar, 

jika bisa menampung tenaga kerja otomatis bisa menghidupi seseorang 

atau beberapa orang sehingga bisa membantu perekonomian 

keluarganya (Wicaksana, Kompasiana, 2011). Mahasiswa terutama yang 

sedang mengambil skripsi harus mengubah mindset yaitu setelah lulus 

mencari kerja menjadi setelah lulus membuka lapangan kerja. 

Bagi sebagian besar orang, termasuk mahasiswa, menentukan 

dunia wirausaha sebagai jalan hidup bukanlah pekerjaan yang mudah 

karena dunia usaha dan bisnis seringkali dipandang sebagai dunia yang 

tidak menentu. Pasang surut menjadi seorang wirausaha adalah sebuah 
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kemestian. Kesulitan, tantangan dan kondisi yang serba tidak menentu 

bisa menjadi sebuah sumber stres yang melelahkan karena menyita 

energi psikis yang tidak sedikit (Masykur, 2007, h.39). 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, terlihat bahwa 

motivasi berwirausaha yang dimiliki mahasiswa masih tergolong 

rendah. Tentunya itu bukan keadaan yang menguntungkan dimana saat 

ini Indonesia masih membutuhkan peningkatan wirausaha(wan). 

Motivasi berwirausaha diharapkan telah dimiliki oleh mahasiswa sedini 

mungkin sehingga saat lulus nanti mereka sudah mempunyai bayangan 

bagaimana dunia kerja itu. Misalnya saja dengan membuka usaha kecil-

kecilan seperti berjualan baju lewat internet, berjualan pulsa, membuka 

jasa print, dll. Dengan itu mereka bisa mengetahui sejauh mana 

kemampuan mereka dalam menghadapi dunia usaha. 

Selain alasan diatas, adanya anggapan dari para orangtua yang 

mengatakan “untuk apa sudah sekolah tinggi, jika hanya untuk menjadi 

pedagang atau semacamnya?”, semakin menyebabkan banyak orang 

tidak termotivasi untuk membuka suatu usaha (Siswoyo, 2009, h.117). 

Semakin rendah motivasi berwirausaha yang dimiliki, usaha untuk 

membangun lapangan kerja akan rendah juga. Dunia bisnis sangatlah 

membutuhkan orang-orang yang tangguh yang mampu untuk 

menghadapi dan mengatasi setiap kesulitan yang datang sehingga 

membutuhkan motivasi yang kuat untuk terus maju. Seperti terungkap 

dalam wawancara, para mahasiswa sudah tidak memiliki keinginan atau 

mempunyai ketakutan untuk memulai suatu usaha tertentu tentunya 

memiliki motivasi yang rendah untuk berwirausaha. Motivasi seperti 
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dorongan yang kuat bagi individu untuk melakukan sesuatu. Semakin 

kuat motivasi yang dimiliki, semakin besar usaha yang dikeluarkan 

untuk bergerak menuju tujuannya. 

Kurangnya motivasi berwirausaha terutama pada kalangan 

mahasiswa yang sedang mengambil skripsi harus segera diatasi supaya 

jumlah pengangguran terdidik dapat berkurang, dan hal ini semakin 

urgens mengingat jumlah pengangguran terdidik tiap tahun mengalami 

penambahan. Menurut Rivai, motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang 

spesifik sesuai dengan tujuannya (dalam Purnamasari, 2008). Sikap dan 

nilai tersebut merupakan sesuatu yang invisible yang memberikan 

kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai 

tujuannya. 

Lebih lanjut, Luthans, dkk (dalam Purnamasari, 2008) 

menjelaskan bahwa sumber motivasi berasal dari dalam diri (intrinsic). 

Motivasi muncul karena adanya kebutuhan dari dalam diri seseorang 

yang harus terpenuhi. 

Motivasi sangat dibutuhkan seseorang agar orang tersebut 

bergerak menuju tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dalam hal 

berwirausaha. Untuk memulai suatu usaha atau berwirausaha memang 

diperlukan adanya suatu motivasi dalam prosesnya. Motivasi 

berwirausaha merupakan pendorong bagi seseorang untuk memperoleh 

sukses ketika memulai usaha. 

 Motivasi adalah dorongan atau penggerak tingkah laku manusia. 

Tanpa adanya motivasi orang tidak akan berbuat apa-apa. Pada dasarnya 
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manusia bergerak karena adanya motif atau kebutuhan tertentu yang 

harus dicapai atau dipenuhi (dalam Rahayu, 2017). 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dan dari 

hasil jawaban yang telah diberikan oleh mahasiswa, peneliti mengambil 

Adversity Quotient (AQ) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

motivasi berwirausaha seseorang. AQ adalah skor yang dicapai 

seseorang dalam merespon instrumen adversity. Adversity sendiri adalah 

kemampuan untuk melewati masa-masa yang penuh tantangan tetap 

bertahan dan berkembang dalam situasi yang sulit serta kemampuan 

mengatasi perubahan kesulitan (Riyanti, 2003, h. 38). Stoltz (2000) 

menambahkan bahwa adversity quotient berperan penting dalam 

memprediksi seberapa jauh seseorang mampu bertahan dalam 

menghadapi kesulitan dan seberapa besar kemampuannya untuk 

mengatasi masalah tersebut. Dengan kata lain tanpa adanya adversity, 

seorang wirausaha tidak akan bertahan dalam menghadapi segala 

ketidakpastian dan kesulitan yang mungkin terjadi. 

AQ dapat juga digunakan untuk membantu individu-individu 

memperkuat kemampuan dan ketekunan mereka dalam menghadapi 

tantangan hidup sehari-hari, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip 

dan impian-impian mereka, tanpa mempedulikan apa yang terjadi. AQ 

juga merupakan kemampuan untuk menggerakkan tujuan hidup ke 

depan (Stoltz, 2000, h. 12).  

Setiap orang memiliki tingkat AQ yang berbeda-beda, oleh 

karenanya ada orang yang mampu bertahan dan ada juga yang gagal 

atau mengundurkan diri. Orang yang memiliki tingkat AQ tinggi lebih 
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mempunyai kendali daripada orang yang memiliki tingkat AQ rendah. 

Apabila seseorang memiliki AQ yang relatif rendah dan karenanya tidak 

mempunyai kemampuan bertahan dalam kesulitan, potensi juga akan 

tetap kerdil, sebaliknya, orang dengan AQ yang cukup tinggi memiliki 

potensi yang besar untuk semakin berkembang. Seseorang yang tidak 

dapat bertahan terhadap kesulitan akan menderita disegala bidang, 

sedangkan seseorang yang memiliki AQ yang cukup tinggi akan 

cenderung bertahan hingga akhir. Seseorang yang bertahan hingga akhir 

akan memetik manfaat dalam segala bidang kehidupan mereka. Hal ini 

sesuai dengan para wirausaha yang selalu bertahan menghadapi segala 

kendala dan hambatan yang menghadang saat membangun usaha 

mereka serta memiliki semangat tinggi dan berjuang untuk mendapatkan 

yang terbaik dari hidup yang merupakan ciri dari seorang wirausaha. 

Untuk menciptakan perubahan didalam kehidupan, maka 

seseorang harus memiliki keuletan dalam menghadapi dan mengatasi 

semua kesulitan, seseorang harus mengembangkan AQ yang cukup 

tinggi. Begitu juga dalam dunia wirausaha seseorang diharapkan 

memiliki AQ yang tinggi karena seseorang bisa semakin bertahan dan 

mengembangkan kemampuannya dalam berwirausaha. Penelitian yang 

dilakukan oleh Masykur (2007, h.43) menunjukkan hasil bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara adversity quotient dengan 

kewirausahaan pada mahasiswa. Hasil tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2003, hal.218), bahwa adversity 

quotient tidak memiliki korelasi terhadap kewirausahaan individu. Dari 

penelitian diatas terdapat ketidakjelasan apakah adversity quotient 
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memiliki korelasi dengan kewirausahaan atau tidak dan membuat 

peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi. 

Selain AQ, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi menurut 

Scorborough dan Zimmerer (dalam Setyorini, 2006, h.171) ada faktor 

intrinsik yaitu kepribadian. Faktor ekstrinsik adalah faktor yang timbul 

akibat pengaruh dari luar diri individu, contohnya ajakan, suruhan, dan 

paksaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 

hubungannya dengan motivasi berwirausaha adalah kepribadian. 

Menurut Alport (Suryabrata, 2005, hal.205) kepribadian adalah 

organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang 

menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan. 

Kepribadian dalam hal ini menyangkut bagaimana individu 

menjalankan peran dalam lingkungannya. Kepribadian tentu saja akan 

sangat mempengaruhi seseorang dalam pekerjaannya. Berkaitan dengan 

kepribadian, maka tipe-tipe kepribadian individu dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok. Tipe kepribadian sendiri adalah pengelompokan 

karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan dan 

perilaku konsisten. Friedman dan Rosenman (dalam Atkinson, dkk, 

1991, h.225) pada tahun 1974 menggolongkan kepribadian menjadi dua 

tipe, yaitu manusia dengan tipe kepribadian A dan manusia dengan tipe 

kepribadian B. 

Menurut Bortner (dalam Santoso, 2009), orang dengan tipe 

kepribadian A cenderung perfeksionis, tidak mudah puas, mengerjakan 

segala sesuatu dengan serentak dan diluar pekerjaan utama minatnya 
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terbatas. Orang dengan tipe kepribadian A cenderung memiliki 

karakteristik seperti sikap kompetitif yang ekstrim, berusaha keras, 

mengejar prestasi, agresif, rasa bermusuhan, tidak sabaran, sangat 

waspada, berbicara secara eksplosif, sering mengalami kejang otot dan 

selalu merasa dibawah tekanan waktu. Tipe ini juga memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap pekerjaannya sehingga aspek kehidupan lainnya 

terabaikan (Ruvina dan Zamralita, 2007, h.174). 

Seseorang dengan kepribadian tipe B memiliki karakteristik 

sebaliknya. Menurut pendapat Bortner (dalam Santoso, 2009) orang 

dengan tipe B cenderung bersikap rileks, tenang dalam bekerja maupun 

berbicara, sabar, lebih terbuka untuk memperluas pengalaman hidup, 

jarang memiliki perasaan curiga, sedikit mudah terpancing untuk marah, 

teratur dan tidak ada batasan waktu, tidak memiliki perasaan kompetitif 

serta menggunakan waktu luang untuk menikmati hobi dan hidup santai.  

Seorang wirausaha diharapkan memiliki karakteristik yaitu 

percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan resiko, 

kepemimpinan, kreatif, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha 

selalu komitmen dalam melakukan tugasnya sampai berhasil, tidak 

setengah-setengah dalam melakukan pekerjaannya. Karakteristik 

kepribadian tipe A cenderung lebih mempunyai motivasi berwirausaha 

yang tinggi dibanding dengan orang yang memiliki kepribadian tipe B 

jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha. 

Peneliti melakukan wawancara awal untuk mencari tahu apakah 

individu dengan kepribadian tipe A lebih memiliki motivasi yang tinggi 

dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian tipe B. Selain 
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wawancara, peneliti membagikan pertanyaan yang berkaitan dengan tipe 

kepribadian A dan B yang dibuat berdasarkan ciri-ciri karakteristik tipe 

A dan B dari Bortner. Hasilnya menunjukkan tidak semua individu yang 

tidak memiliki motivasi berwirausaha mempunyai kepribadian tipe B 

dan tidak semua individu yang mempunyai motivasi berwirausaha 

memiliki kepribadian tipe A. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti hubungan antara motivasi berwirausaha dengan adversity 

quotient (AQ). Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui perbedaan 

motivasi berwirausaha antara tipe kepribadian A dan B. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasar uraian, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji secara empirik mengenai hubungan antara adversity 

quotient dan motivasi berwirausaha pada mahasiswa. 

2. Menguji secara empirik perbedaan motivasi berwirausaha antara 

mahasiswa dengan tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan Psikologi, khususnya Psikologi Industri / 

Organisasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan 

kewirausahaan dalam kaitannya dengan adversity quotient dan 

kepribadian tipe A dan B. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang tertarik untuk 

mengembangkan motivasi berwirausaha dalam kaitannya dengan 

adversity quotient dan kepribadian tipe A dan B. 

  




