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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Semakin banyak orang yang terdidik, maka dapat dikatakan juga bahwa 

negara tersebut semakin maju. Namun, hal tersebut tidak menjamin banyak orang 

terdidik tidak menganggur, justru semakin banyak orang yang menganggur karena 

orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikannya lebih memilih untuk bekerja 

dengan orang lain daripada menciptakan lapangan kerja. Saat ini, menciptakan 

lapangan pekerjaan memang sangat dibutuhkan, karena dengan menciptakan 

lapangan kerja akan dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dapat 

diketahui, banyak mahasiswa yang telah lulus sarjana namun masih menganggur. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka menunjukan bahwa sangat penting 

dunia entrepreneur di dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan 

entrepreneur di Indonesia pada tahun 2016 masih sangat kecil, yaitu Indonesia 

baru memiliki 1,5% pengusaha dari sekitar 252 juta penduduk. Pada kenyataannya, 

Indonesia masih membutuhkan sekitar 1,7 juta pengusaha untuk mencapai angka 

2%. Sedangkan di negara Asean seperti Singapura tercatat memiliki pengusaha 

hingga 7%, di Malaysia memiliki pengusaha sebanyak 5%, di Thailand sebanyak 

4,5% pengusaha, dan di Vietnam terdapat 3,3% pengusaha (Kementerian Koperasi 

dan UKM 2016) (dalam Mahanani dan Sari, 2018). Indonesia membutuhkan 5,8 

juta pengusaha muda baru apabila Indonesia ingin memenangkan kompetisi di era 

pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) (dalam Mahanani dan Sari, 

2018). 

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi suatu negara adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber 

daya modal, keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan (entrepreneurship) 

merupakan persoalan cukup penting di dalam perekonomian suatu bangsa yang 

sedang berkembang. Maju mundurnya ekonomi suatu negara sangat ditentukan 
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oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausaha ini (Rachbini, 2002) (dalam 

Mahesa dan Rahardja, 2012). Peter Drucker (1993) (dalam Mahesa dan Rahardja, 

2012) menyatakan bahwa seluruh perubahan ekonomi pada akhirnya tergantung 

dari orang yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut, yakni sang 

“entrepreneur”. Saat ini, tidak sedikit orang mulai berlomba-lomba untuk 

membangun dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bahkan anak 

muda di Indonesia saat ini banyak yang mulai menjadi seorang wirausaha 

(entrepreneur). Di usia yang masih sangat muda, para pengusaha muda sudah 

berani untuk mengambil keputusan menjadi seorang wirausaha yang menciptakan 

lapangan kerja untuk orang lain. Dalam hal ini, kewirausahaan dapat membantu 

menyediakan lapangan pekerjaan, berbagai kebutuhan konsumen, jasa pelayanan, 

serta menumbuhkan kesejahteraan dan tingkat kompetisi suatu negara. 

Seorang wirausaha adalah seseorang dengan keahlian dapat menjual suatu 

produk atau jasa. Dengan kreativitasnya, wirausahawan mampu beradaptasi dengan 

situasi dan kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain dapat beradaptasi 

dengan situasi dan kondisi lingkungan, pengetahuan mengenai kewirausahaan 

dapat mendukung nilai-nilai wirausaha terutama bagi mahasiswa, sehingga 

diharapkan dengan adanya pendidikan tentang wirausaha dapat menumbuhkan jiwa 

untuk berwirausaha. Sebagai pelaku bisnis, wirausahawan harus mengetahui 

dengan baik manajemen penjualan, gaya dan fungsi manajemen. Oleh sebab itu, 

perlu adanya pendidikan mengenai kewirausahaan.  

Menjadi seorang wirausaha bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. 

Karena untuk menjadi seorang wirausaha, seseorang harus siap menghadapi setiap 

masalah atau apapun yang akan terjadi kedepannya. Apalagi di jaman yang modern 

ini, sangat banyak anak muda atau pengusaha-pengusaha yang membuka sebuah 

usaha tidak terlalu jauh berbeda. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang wirausaha 

apalagi di umur yang masih sangat muda, para pengusaha muda harus memiliki 

usaha yang inovatif, yang berbeda dari pengusaha yang lain. Sehingga akan banyak 

konsumen yang tertarik untuk membeli produk yang dijual. Kewirausahaan telah 

lama menjadi perhatian penting dalam mengembangkan pertumbuhan 

sosioekonomi suatu negara (Peterson & Lee, 2000) (dalam Mahanani dan Sari, 
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2018). Selain itu, seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, kewirausahaan 

juga semakin menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi 

yaitu kompetisi ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi (Peterson & Lee, 

2000) (dalam Mahanani dan Sari, 2018). Hal ini disebabkan karena organisasi-

organisasi yang terampil dalam berinovasi, sukses menghasilkan ide-ide baru, akan 

mendapatkan keunggulan bersaing dan tidak akan tertinggal di pasar dunia yang 

terus berubah dengan cepat (West, 1997) (dalam Mahanani dan Sari, 2018). Jadi, 

kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di 

pasar melalui proses kombinasi sumber saya dengan cara-cara baru dan berbeda 

(Suryana, 2006) (dalam Mahanani dan Sari, 2018). 

Saat ini, tidak hanya pengusaha laki-laki saja yang dapat berhasil. Namun, 

banyak juga pengusaha perempuan yang mampu berhasil menjadi seorang 

wirausaha. Tidak sedikit perempuan saat ini mau menjadi seorang wirausaha, selain 

karena adanya emansipasi wanita, banyak perempuan menyadari bahwa mereka 

juga harus bisa mandiri tanpa bergantung pada laki-laki. Perempuan berpotensial 

untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan dan dapat 

membantu ekonomi keluarga, dan lebih luas lagi ekonomi nasional, apalagi potensi 

tersebut dapat tersebar ke berbagai sektor maupun bidang. Dengan postensi 

tersebut, perempuan potensial berperan aktif dalam proses recovery ekonomi. 

Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki peluang yang 

cukup besar dalam memulai sebuah wirausaha. Hal tersebut dikarenakan masih 

banyak orang yang menganggur karena mengandalkan melamar kerja atau memilih 

untuk bekerja di bawah pimpinan orang lain daripada membuka wirausaha sendiri.  

Menurut Venesaar et al. (2006.104) (dalam Aidha, 2016), menjelaskan 

bahwa motivasi seseorang menjadi wirausaha dibagi dalam tiga dimensi, yaitu 

Ambition for freedom, Self-realisation, Pushing factors. 

Motivasi merupakan sesuatu hal yang penting pada seseorang agar tercipta 

minat berwirausaha pada dirinya sendiri. Setiap orang pasti memiliki motivasi 

apabila ingin melakukan sesuatu. Karena jika tidak ada motivasi dalam diri 

seseorang maka individu tersebut tidak akan mau melakukan sesuatu yang dirasa 

itu sulit atau dipandang orang lain beresiko besar. Namun, dengan adanya motivasi 



 

4 
 

yang cukup tinggi maka akan dapat menumbuhkan keinginan seseorang untuk 

melakukan sesuatu, sekalipun hal tersebut memiliki resiko yang cukup tinggi. 

Apabila seseorang memiliki faktor-faktor motivasi seperti yang tertera diatas, maka 

secara otomatis individu tersebut dapat memiliki minat berwirausaha. 

Selain harus memiliki motivasi, seseorang yang memiliki minat 

berwirausaha pasti juga telah diberikan pelatihan ataupun pendidikan mengenai 

wirausaha. Hal tersebut diperlukan untuk membuat individu yang memiliki minat 

berwirausaha semakin yakin dan memiliki sikap percaya diri untuk menjadi 

seorang wirausaha. Setiap individu yang memiliki minat berwirausaha pun juga 

mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan dan menghadapi setiap resiko-

resiko kecil maupun besar yang nantinya akan dihadapi. Di perguruan tinggi pun 

sangat diperlukan adanya pelatihan maupun pendidikan mengenai wirausaha, hal 

tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya entrepreneur muda yang baru 

dengan menerapkan ilmu-ilmu wirausaha yang mereka dapatkan. 

Program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang memiliki mata kuliah mengenai kewirausahaan, oleh 

sebab itu peneliti memilih mahasiswa program studi manajemen sebagai objek 

penelitian. Konsentrasi kewirausahaan di program studi manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata Semarang merupakan konsentrasi 

paling muda, namun banyak mahasiswa yang berminat. Untuk memastikan bahwa 

mahasiswa tertarik dengan konsentrasi kewirausahaan, peneliti melakukan survey 

ke beberapa mahasiswa yang telah mengambil konsentrasi kewirausahaan. Melalui 

survey tersebut dapat diketahui bahwa ilmu mengenai kewirausahaan itu penting, 

karena menjadi bekal mahasiswa saat membuka usaha sendiri. 

Banyak dari mahasiswa yang mengambil konsentrasi kewirausahaan 

memiliki minat untuk menjadi seorang wirausahawan di masa yang akan datang, 

namun ada juga yang akan melanjutkan usaha orang tuanya. Berdasarkan 

mahasiswa yang telah di survey, mereka mengatakan bahwa konsentrasi 

kewirausahaan itu tidak terlalu mudah karena dalam memahami dan mengerti 

mengenai ilmu kewirausahaan mahasiswa juga harus dapat mempraktekannya. 

Meskipun demikian, mahasiswa tetap mau mengambil konsentrasi kewirausahaan 
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karena beberapa alasan antara lain adanya minat untuk menjadi seorang wirausaha, 

adanya keinginan untuk mempelajari semua aspek dalam manajemen seperti 

keuangan, pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan ada mahasiswa yang 

menjadikan kewirausahaan pilihan dari awal semester.  

Melalui konsentrasi kewirausahaan mahasiswa mendapatkan mata kuliah 

pengambilan keputusan kreatif. Mata kuliah tersebut mengajak mahasiswa untuk 

terjun langsung menjadi wirausahawan dengan kegiatan ekspo kewirausahaan dan 

turut ambil bagian dalam gerai kejujuran. Dengan mengambil konsentrasi 

kewirausahaan mahasiswa berharap di masa yang akan datang ilmu yang diperoleh 

dapat menjadikan mereka seorang wirausahawan kreatif dan inovatif. Berdasarkan 

latar belakang di atas, penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor-Faktor Motivasi 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang” 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Ambition for freedom berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang? 

2. Apakah Self-realisation berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang? 

3. Apakah Pushing factors berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Ambition for freedom terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unika Soegijapranata Semarang. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Self-realisation terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Pushing factors terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan: 

a. Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terkait 

dengan pengaruh faktor-faktor motivasi pada mahasiswa terhadap minat 

berwirausaha. 

b. Kalangan Akademi 

Bagi para akademisi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

refrensi untuk penelitian dengan topik serupa di masa mendatang. 

 

  


