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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Masalah pengangguran di Indonesia  merupakan salah satu masalah yang 

sangat klasik dan masih belum dapat diatasi secara tuntas hingga saat ini . 

Terbatasnya jumlah lapangan kerja y n ang tersedia dan terus bertambahnya jumlah 

penduduk merupakan faktor yang menyebabkan angka pengangguran yang tinggi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Bulan Februari 2018 angka 

pengangguran di Indonesia telah mengalami penurunan menjadi 5,13% atau 6,87 

juta jiwa dibandingkan dengan tahun lalu . Selain itu , jumlah angkatan kerja pada 

Februari 2018 naik 2,39 juta orang atau sejumlah 133,94 juta orang dan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen yang telah mengalami 

pengingkatan sebesar 0,18 persen dibanding Februari 2017. (BPS , 2018) 

Meskipun telah mengalami penurunan , masalah pengangguran ini harus 

segera ditangani secara tuntas agar tidak menimbulkan masalah sosial seperti 

kejahatan atau kriminalitas dan kemiskinan yang merajalela. Selain itu dengan 

menangani masalah pengangguran yang ada , dapat mewujudkan kesejahteraan 

menyeluruh bagi seluruh masyarakat dan juga memajukan perekonomian Negara . 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menangani masalah ini adalah dengan 

menambah jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga dapat menampung 

masyarakat yang termasuk ke dalam angkatan kerja . Namun , upaya tersebut 

bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan dan diwujudkan begitu saja .  

Rendahnya jumlah wirausahawan di Indonesia yang berdampak pada 

sedikitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi hambatan dalam merealisasikan 

upaya tersebut. Berdasarkan data BPS , persentase jumlah wirausaha di Indonesia 

hanya 3.1% dari total penduduk dimana angka tersebut berada di bawah Negara lain 

seperti  Singapura di posisi 7% , Malaysia di posisi 5% , Thailand di posisi 4,5% 

dan Vietnam di posisi 3,3% . (Kominfo,2017) 
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Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya angka pengusaha di Indonesia 

, antara lain kurangnya pengetahuan untuk berwirausaha , pola pikir masyarakat 

yang belum berkembang dan hanya ingin berada di zona aman dan nyaman 

sehingga mereka hanya berminat untuk bekerja dengan orang lain ,  sifat 

masyarakat yang terlalu ambisius ingin meraih kesuksesan secara instant dan faktor 

lainnya yang berdampak pada rendahnya minat dan motivasi masyarakat untuk 

menjadi seorang wirausaha serta menyebabkan rendahya jumlah wirausaha di 

Indonesia.   

Perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat dan motivasi 

masyarakat berwirausaha khususnya bagi para generasi muda yang telah memasuki 

golongan angkatan kerja ( 15 – 64 tahun ) yang sampai saat ini hanya menjadi para 

pencari kerja atau job seeker selepas lulus dari studi mereka . Peran lembaga 

pendidikan, termasuk Universitas sangat diperlukan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan jiwa entrepreneur dalam diri mahasiswa . Lembaga pendidikan 

sebagai sarana dan lingkungan belajar sudah selayaknya memiliki proses yang tidak 

hanya memberikan pengetahuan  (transfer of knowledge), ataupun sikap dan 

perilaku ( transfer of attitude) saja tetapi juga memberikan pembinaan dan pelatihan 

keterampilan yang dibutuhkan (Saroni dalam Wiranti, 2013:3-4). Dengan demikian 

, dalam upaya menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa dapat memiliki 

pengetahuan , sikap dan keterampilan atau keahlian berwirausaha yang dapat 

mendukung serta memotivasi mereka untuk menjadi wirausaha .  

Universitas Katolik Soegijapranata sebagai salah satu Universtas yang 

menghasilkan para Sarjana memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam 

upaya menyiapkan setiap lulusan untuk menjadi wirausahawan sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Negara ini . Untuk itu , terdapat 

pilihan Konsentrasi Kewirausahaan yang disediakan oleh Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

dengan tujuan untuk dapat mendidik mahasiswa menjadi calon wirausaha tangguh 

atas dasar akal budi, etika dan ilmiah akademisi serta meningkatkan kecakapan dan 

keterampilan “sense of  business” .  
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Dalam Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata terdapat Mata kuliah Pengantar Kewirausahaan yang 

merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen . 

Selain itu , dalam Konsentrasi Kewirausahaan Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata juga menyediakan mata 

kuliah pilihan bagi mahasiswa yang mengambil Konsentrasi Kewirausahaan, 

diantaranya : 

1. Kewirausahaan ,  

2. Pengambilan Keputusan Kreatif ,  

3. Inovasi ,  

4. Industri Kecil  

5. Bisnis Keluarga dan  

6. Perdagangan Elektronis  

Seluruh mata kuliah pilihan yang disediakan dalam Konsentrasi Kewirausahaan dan 

mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata tersebut merupakan bentuk 

aplikasi dalam kurikulum yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

yaitu mempersiapkan setiap lulusan untuk menjadi wirausaha .  

Oleh adanya pendidikan entrepreneurship di Konsentrasi Kewirausahaan 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata ini 

mahasiswa sebagai calon entrepreneur dididik untuk memiliki pengetahuan 

kewirausahaan (entrepreneurial knowledge) , keterampilan kewirausahaan 

(entrepreneurial skill) dan sikap kewirausahaan (entrepreneurial  attitude) . 

Dengan kata lain, mahasiswa dididik untuk dapat memahami apa itu entrepreneur 

, dapat berperilaku sebagai entrepreneur dan berani untuk menjadi entrepreneur 

sehingga dapat menyediakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan juga 

menyerap tenaga kerja yang lain .  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan , Keterampilan Kewirausahaan dan Sikap 

Kewirausahaan Terhadap Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Program Studi 
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Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ” 

sebagai penelitian skripsi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah disampaikan oleh peneliti , maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu:   

1. Apakah terdapat pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan terhadap 

Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ?  

2. Apakah terdapat pengaruh Keterampilan Kewirausahaan terhadap 

Motivasi Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ?  

3. Apakah terdapat pengaruh Sikap Kewirausahaan terhadap Motivasi 

Berwirausaha Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan , keterampilan kewirausahaan dan sikap kewirausahaan terhadap 

motivasi berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata  .  

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang akan didapatkan ketika penelitian ini 

berhasil dilaksanakan, yaitu : 

a. Bagi peneliti 

a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor yang mendukung 

motivasi mahasiswa untuk menjadi wirausahawan .  

b. Peneliti dapat mengetahui apakah faktor berwirausaha tersebut ada di 

dalam diri peneliti atau tidak . 
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b. Bagi Lembaga Pendidikan 

a. Menjadi informasi yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran 

sehingga dapat mendorong dan mengarahkan mahasiswa untuk menjadi 

wirausahawan . 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan  

a. Sebagai tambahan informasi untuk memperkaya informasi dan 

menambah wawasan bagi para pembaca penelitian ini. 

b. Sebagai referensi di dalam dunia pendidikan dan dapat menjadi bahan 

atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

d. Bagi Calon Sarjana 

a. Dapat mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh ke dalam    

kehidupan nyata yang terjadi di tengah masyarakat. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang konsep teoritis sebagai dasar 

untuk menganalisis permasalahan yang merupakan hasil 

studi pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian; populasi, sampel, 

dan teknik sampling; metode pengumpulan data yang terdiri 

dari jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

validitas dan reliabilitas instrumen; dan analisis data yang 

terdiri dari alat analisis data dan pengujian hipotesis.  
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian, 

analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


