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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengganguran masih menjadi masalah yang utama di Indonesia. Menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, jumlah lulusan dari perguruan 

tinggi yang bekerja pada tahun 2016 adalah 12,24%. Jumlah tersebut setara 

dengan 14,57 juta dari 118,41 juta pekerja di seluruh Indonesia. Sementara 

pengangguran dari lulusan perguruan tinggi mencapai 11,19%, atau setara 

dengan 787 ribu dari orang yang tidak memiliki pekerjaan. Masih tingginya 

jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi disebabkan oleh sulitnya 

mendapat pekerjaan.  

Pendidikan perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting dalam 

peningkatan mutu sumber daya manusia, karena dapat berguna untuk menuju 

jenjang profesionalisme dalam menentukan pilihan karir. Perguruan tinggi 

seharusnya tidak hanya mengutamakan kelulusan mahasiswa dalam waktu yang 

singkat, akan tetapi juga harus lebih fokus untuk membantu lulusan tersebut 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pilihan karirnya. 

Pemilihan karir dapat diartikan sebagai keputusan psikologis yang 

ditempuh seseorang dalam menentukan pekerjaan atau studi sesuai dengan 

lapangan kerja yang sesuai/cocok, tersedia, dan nafkah yang memadai dan 

kompetensi akademik yang dimiliki (Yusuf, 2005 dalam Suyono, 2014). 

Pemilihan karir bagi mahasiswa perlu dilakukan sendiri pada awal mahasiswa 

melakukan perkuliahan, sehingga akan bermanfaat setelah menyelesaikan 

kuliahnya. Namun pada kenyataannya masih banyak mahasiswa yang belum 

memutuskan arah karir kemana hendak dituju. Minimnya wawasan dan informasi 

tentang karir menjadikan banyak mahasiswa merasa tidak pasti dengan cita-

citanya, bahkan masih ada mahasiswa yang masih bingung dalam menentukan 

arah tujuan yang hendak dicapai. 

Bandura (1997) dalam Sawitri (2014) menjelaskan bahwa proses  

pemilihan karir  bukanlah  hal  yang mudah bagi seseorang dalam pengambilan 
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keputusan, karena harus melibatkan keputusan dalam diri seseorang (individu)  

tentang kejelasan kemampuan yang dimilikiya (kapabilitas), kestabilan minat 

individu, prospek yang harus diambil sesuai pilihan untuk saat ini dan masa yang 

akan datang, aksesibilitas karir yang ditempuh, serta identitas yang ingin 

dikembangkan  dalam  diri. Masih banyak mahasiswa yang tidak mempunyai 

rencana untuk berwirausaha dan lebih memiliki kecenderungan untuk bekerja 

pada perusahaan besar. Untuk itulah peran perguruan tinggi harus mampu 

mengarahkan, menumbuhkan atau memberikan solusi yang terbaik kepada 

mahasiswanya agar mempunyai intensi atau minat untuk merencanakan dengan 

baik dalam berwirausaha. 

Intensi berwirausaha (entreprenurial intention) merupakan kemampuan 

untuk memberanikan diri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memecahkan 

permasalahan hidup, memajukan usaha atau menciptakan usaha baru dengan 

kekuatan yang ada pada diri sendiri  (Yanto, 1996 dalam Andika dan Madjid, 

2012). Intensi mahasiswa untuk berwirausaha menjadi sangat penting karena 

dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru. Sikap yang diyakini dan 

dukungan sosial akan membentuk kecenderungan mahasiswa dalam menentukan 

karir, diantaranya dengan upaya membuka usaha baru sehingga dapat menjadi 

pondasi bagi ekonomi (Putra, dkk, 2015). Ajzen dalam Andika dan Madjid (2012) 

menjelaskan bahwa perilaku seseorang dengan melibatkan sesuatu membutuhkan 

keyakinan yang tinggi dalam pengambilan keputusan. Peningkatan intention 

mahasiswa dalam pengambilan keputusan untuk berkarir dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya karena pentingnya pendidikan kewirausahaan, keyakinan 

dalam diri mahasiswa akan kemampuan yang dimiliki (self efficacy), locus of 

control. 

Pendidikan kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan 

tentang nilai kemampuan kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga 

penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses serta perjuangan dalam menghadapi 

tantangan hidup (Suryana, 2013). Mulai dari sikap, perilaku hingga minat dalam 

pengambilan keputusan dipengaruhi dengan adanya pendidikan kewirausahaan 
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(Buchori Alma, 2013 dalam Putri, 2016). Pendidikan kewirausahaan diharapkan 

bukan hanya sebagai kewajiban penyelenggaraan perkuliahan saja, akan tetapi 

diperlukan pendekatan social, seperti menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar dan pendekatan ekonomi, seperti melakukan wirausaha 

sehingga mampu menghasilkan pendapatan untuk dirinya, orang lain maupun 

pemerintah. 

Self efficacy  merupakan kepercayaan seseorang atas kemampuan dirinya 

untuk menyelesaikan pekerjaan (Bandura, 1997 dalam Andika dan Madjid, 2012). 

Keyakinan pada kemampuan diri mahasiswa, seperti kemampuan dalam 

berwirausaha mampu menjadikan motivator untuk bertindak atau berperilaku 

dalam pengambilan keputusan. Persepsi pribadi mahasiswa memegang peranan 

penting dalam pengembangan intensi seseorang dalam pengambilan keputusan. 

Efikasi diri yaitu kepercayaan (persepsi) individu mengenai kemampuan dapat 

membentuk suatu perilaku berwirausaha. Menurut Pajeres (1996) dalam 

Widyastuti dan Pratiwi (2013) bahwa jika seseorang tidak percaya bahwa dapat 

mencapai hasil yang diinginkan, maka seseorang trsebut akan mempunyai 

dorongan yang kecil untuk bertindak atau bahkan mengeluarkan usaha yang kecil 

untuk aktivitasnya. 

Locus of control merupakan keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi 

selalu berada dalam kontrolnya dan seseorang tersebut mengambil peran serta 

bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan (Kretner dan Kinicki 

dalam Adnyana dan Purnami, 2016). Hisrich, et.al (Adnyana dan Purnami (2016) 

menjelaskan bahwa beberapa karakteristik individual seperti locus of control 

memiliki peran yang penting terhadap niat dan kesuksesan kinerja suatu entitas 

bisnis. Dengan demikian semakin tinggi keyakinan mahasiswa pada kemampuan 

yang dimiliki pada dirinya dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan 

maka akan semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Penelitian tentang intensi berwirausaha telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Putri (2015) Pendidikan bahwa pendidikan 

kewirausahaan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk 

berwirausaha. Sedangkan penelitian Patricia (2016) menemukan bahwa dukungan 
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sosial rekan kerja dan pendidikan kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap niat 

berwirausaha.  

Hasil penelitian Adnyana dan Purnami (2016) menunjukkan bahwa 

pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control berpengaruh positif 

terhadap niat berwirausaha. Akan tetapi hasil penelitian Busan (2014) 

menunjukkan bahwa locus of control tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untuk berwirausaha. Penelitian yang dilakukan Vemmy (2012) menemukan 

bahwa dukungan orang tua dan self efficacy mempunyai pengaruh terhadap intensi 

kewirausahaan. 

Hasil penelitian Sawitri (2014) yang menunjukkan bahwa semakin kuat 

keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya, maka keraguan terhadap 

intensi berwirausaha akan semakin rendah. Hal serupa juga ditunjukkan hasil 

penelitian Widyastuti dan Pratiwi (2013) yang menemukan bahwa self efficacy 

dan dukungan sosial berpengaruh positif terhadap kemantapan pengambilan 

keputusan bagi karir siswa. Namun hasil temuan Andika dan Madjid (2016) 

menunjukkan self efficacy tidak berpengaruh terhadap intention dalam 

berwirausaha.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan terjadi penelitian 

yang inkonsisten, terutama pada variabel pendidikan kewirausahaan, self efficacy, 

locus of control, Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Adnyana dan Purnami (2016). Dengan permasalahan tersebut di atas menarik 

untuk dilakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN, SELF EFFICACY DAN LOCUS OF CONTROL 

TERHADAP INTENSI MAHASISWA DALAM BERWIRAUSAHA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Maka dapat diketahui bahwa masalah yang dihadapi oleh mahasiswa 

adalah masih rendahnya niat mahasiswa untuk melakukan wirausaha. Dengan 

permasalahan tersebut bagaimana upaya yang dilakukan pihak perguruan tinggi 

dalam meningkatkan intensi bagi mahasiswa untuk berwirausaha, sehingga 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  
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1. Apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa? 

2. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha pada 

mahasiswa? 

3. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap intensi berwirausaha 

pada mahasiswa? 

4. Apakah pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa? 

5. Bagaimana tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa 

2. Mengetahui pengaruh self efficacy terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa 

3. Mengetahui pengaruh locus of control terhadap intensi berwirausaha pada 

mahasiswa 

4. Mengetahui pengaruh ketiga variabel secara bersama-sama terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa. 

5. Mengetahui tanggapan responden terhadap masing-masing variabel penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :  

a. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagai masukan bagi pihak 

mahasiswa terutama dalam meningkatkan keinginan berwirausaha terkait 

dengan pendidikan kewirausahaan, self efficacy dan locus of control. 

b. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami disiplin ilmu 

manajemen kewirausahaan serta sebagai bahan penunjang untuk penelitian 

selanjutnya. 


