
 
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

       Bekerja adalah salah satu cara manusia bertahan hidup. Dengan bekerja 

individu dapat mengembangkan potensi diri, menghasilkan sesuatu dan hasilnya 

kelak berguna bagi orang lain. Dalam bekerja, individu menggunakan keterampilan 

yang dimiliki dan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari. Keterampilan dan ilmu 

ini dikembangkan melalui sekolah formal ataupun kehidupan sehari-hari, seperti 

hobi. Di Indonesia, pemerintah dalam. UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) yang 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. 

Seharusnya dengan pengajaran yang disediakan pemerintah dan  kesempatan 

untuk memperoleh pendidikan setinggi sekolah menengah atas, individu Indonesia 

sudah memiliki keterampilan dan ilmu yang cukup untuk bekerja. 

       Pada kenyataannya berdasarkan pada data Survei Angkatan Kerja Nasional 

tahun 2016, pengangguran di Indonesia didominasi oleh angkatan kerja dengan 

pendidikan sekolah menengah atas umum sebanyak 2.280.029, sekolah 

menengah kejuruan sebanyak 1.569.690, pendidikan tinggi (diploma) sebanyak 

251.541 dan pendidikan tinggi (sarjana) sebanyak 653.586 (Pratomo, 2017). 

Terlepas dari faktor ekonomi dan sosial, dengan tingkat akademi yang tinggi 

seharusnya akan lebih mudah bagi lulusan sekolah menengah umum, sekolah 

menengah kejuruan dan perguruan tinggi, mendapat pekerjaan. 

       Penggangguran yang didominasi oleh kelompok terdidik  ini menurut Suryana 

(dalam  Islamia, 2017) dikarenakan lembaga pendidikan  di  negara yang sedang  



 
 
 

berkembang  hanya  menciptakan  lulusan pencari kerja  bukan lulusan  pencipta  

lapangan  kerja. Data Kementerian Pendidikan Nasional dalam artikel “Orang 

Indonesia Lebih Suka Jadi Karyawan Ketimbang Pengusaha” (2011),  

memperlihatkan pada umumnya lulusan SLTA (60,87%) dan perguruan tinggi 

(83,18%) lebih minat menjadi pekerja atau karyawan (job seeker) dibandingkan 

dengan yang berupaya menciptakan kerja. Mahasiswa di perguruan tinggi merasa 

dengan menjadi karyawan, penghasilan yang didapat lebih pasti, kesempatan 

belajar dari orang yang lebih berpengalaman, dan jam kerja yang jelas. Hal ini 

yang membuat banyak mahasiswa dan atau masyarakat pada umumnya, mencari 

pekerjaan yang "aman" dan pasti seperti misalnya menjadi PNS (Pegawai Negeri 

Sipil). 

       Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), ditahun 2016 

sebanyak 4,37 juta orang yang berprofesi sebagai PNS di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan profesi PNS memberikan berbagai keuntungan seperti rasa aman 

karena mendapatkan gaji dan kenaikan gaji setiap tahun, Surat Keterangan (SK) 

PNS bisa dijadikan jaminan dalam peminjaman dana dibank, jam kerja yang tidak 

terlalu padat, mendapat berbagai tunjangan hingga dana pensiun yang menjadi 

incaran setiap orang karena adanya jaminan kehidupan di hari tua. Pengamat 

Reformasi Birokrasi dari FISIP Unpad Yogi Suprayogi Sugandi (dikutip dari CNN 

Indonesia, 2018) menjelaskan bahwa masalah finansial merupakan alasan utama 

masyarakat akan selalu ingin menjadi PNS. 

       Direktur Study for Indonesia Government Indepth (SIGI) sekaligus Pengamat 

Reformasi Birokrasi Indonesia, Medrial Alamsyah, dalam wawancara untuk Vice 

Indonesia (2017) memberikan jawaban tentang obsesi menjadi PNS ini terkait 

budaya Indonesia yang masih mengejar gengsi sosial. Efek dari adanya gengsi 



 
 
 

sosial di masyarakat adalah tak banyak lapangan kerja baru yang tercipta. 

Sesungguhnya, peluang pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan diluar PNS 

masih sangat banyak di Indonesia. Mahasiswa setelah lulus dari perguruan tinggi 

tentu menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan passion-nya. Dengan 

keterampilan dan passion ini, mahasiswa tidak perlu lagi untuk mencari pekerjaan, 

namun menciptakan sendiri lapangan pekerjaan. Mahasiswa tentu sangat bisa 

untuk berwirausaha, dalam bidang apapun yang diminati  dan mendapatkan 

pengahasilan yang lumayan. Dengan wirausaha mahasiswa mampu berpikir 

kreatif, melihat kesempatan dan bahkan menciptakan peluang pekerjaan baru 

untuk orang lain. Sebagai contoh seperti Steve Jobs (Pendiri Apple), Bill Gates 

(Pendiri Microsoft), Mark Zuckerberg (Pendiri Facebook) yang bekerja sesuai 

bidang yang diminatinya secara mandiri (wirausaha).  

       Wirausaha secara sederhana dapat dimaksudkan adalah seseorang yang 

membentuk dan menjalankan sebuah bisnis. Wirausaha yaitu menjadi kunci dari 

berkembangnya suatu usaha yang dikelolanya. Menteri koperasi, Anak Agung 

Gede Ngurah Puspayoga dalam acara Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 

2017 menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, 

dimana jumlah penduduk 252 juta, terdapat  wirausaha dibidang non pertanian 

mencapai 7,8 juta orang. Sebuah program bernama Wirausaha Muda Mandiri 

(WMM) milik sebuah bank di Indonesia yang sejak pertama kali digelar pada 2007, 

mencatat lebih dari 36.000 wirausaha muda dari 656 perguruan tinggi di seluruh 

Indonesia menjadi bagian dari komunitas ini. 

       Dalam artikel “Apa bedanya pedagang dan wirausaha” (2015) dijelaskan 

bahwa wirausahawan adalah individu yang memiliki kemampuan mengobservasi 

dan mengelola kesempatan bisnis. Wirausawan mengumpulkan sumber daya 



 
 
 

yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan dari padanya serta mengambil 

tindakan yang tepat, agar memastikan kesuksesan. Kegiatan wirausaha memiliki 

risiko investasi yang lebih besar dari pada yang ditanggung oleh pedagang. 

Seorang wirausahawan mempunyai mental yang sangat kuat dan juga tahan 

banting. wirausahawan bisa saja mengalami kegagalan yang besar saat usahanya 

belum bisa diterima oleh masyarakat. Maka, yang membedakan wirausaha dan 

pedagang adalah mental dalam mencapai kesuksesan.  

       Mahasiswa ‘kalah sebelum berperang’ ketika bicara tentang wirausaha. 

Mahasiswa memiliki ketakukan akan kegagalan bahkan sebelum memulai usaha. 

Kendala utama berwirausaha sebenarnya adalah sikap mental. Mahasiswa 

beranggapan bahwa kurangnya pengalaman, takut merugi, kurang percaya diri, 

manajemen waktu, menjadi alasan untuk enggan melakukan wirausaha. 

Sebenarnya prospek mahasiswa dalam berwirausaha sangatlah besar dan 

potensial, misalkan saja mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi memiliki relasi 

yang cukup baik dari kalangan mahasiswa lainnya, karyawan/dosen hingga 

masyarakat sekitar, hal ini menjadi keuntungan buat mahasiswa itu sendiri dalam 

mengembangkan usaha bisnis (Nuryadin, 2015). Dalam wirausaha, keuntungan 

dan keluar masuk uang tidak terjamin dan tidak pasti seperti menjadi karyawan. 

Jika tidak mengembangkan kemampuan toleransi dalam ketidakpastian 

berwirausaha, resiko akan kegagalan dapat memicu stress dan bahkan depresi. 

Terlepas dari sekian banyak kemampuan praktis yang perlu dimiliki untuk menjadi 

wirausaha yang baik, menumbuhkan mental wirausaha merupakan akar dari 

segala perilaku yang berkaitan dengan wirausaha. Mental ini terdiri dari faktor 

psikologis individu ,seperti keyakinan diri dan optimisme dapat menunjang intensi 

yang kuat (Wijaya, 2007). Dengan intensi, sikap mental yang tadinya negatif dapat 



 
 
 

berubah menjadi positif seiring dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang 

dicoba oleh mahasiswa. 

       Memiliki intensi untuk berwirausaha sangat penting untuk menuju perilaku 

wirausaha yang sesunggguhnya. Secara sederhana intensi adalah proses 

pengumpulan informasi yang digunakan seseorang untuk mencapai tujuan 

pembentukan suatu usaha (Suharti & Sirine, 2011). Intensi mengarahkan tindakan 

dan menghubungkan  antara  pertimbangan individu  yang  diyakini secara 

mendalam dalam  usahanya mencapai perilaku wirausaha. Intensi berperan 

sebagai  penghubung antara  pertimbangan  untuk  berwirausaha  dengan  

kegiatan  berwirausaha  yang akan dilakukan oleh individu tersebut. 

       Katz dan Gartner (dalam Abrorry & Sukamto, 2013) mengungkapkan bahwa 

intensi wirausaha, adalah seseorang yang memiliki efikasi diri, memiliki kesiapan 

dan visi dalam usaha yang dijalankan. Dalam penelitian tentang Underlying 

Factors of Entrepreneurial Intentions among Asian Students oleh Indarti, Rostiani, 

& Nastiti (2010) ditemukan bahwa efikasi diri memberi pengaruh yang kuat dalam 

intensi wirausaha pada pelajar Indonesia. Dalam penelitian lainnya, kebutuhan 

akan prestasi, self efficacy, dan kesiapan instrumen pada mahasiswa Indonesia 

secara signifikan ditemukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan mahasiswa di 

Jepang dan Norwegia (Indarti & Rostiani, 2008). Dukungan sosial dan pendidikan 

mengenai kewirausahaan yang intensif, juga dapat memberi persepsi positif  

tentang kewirausahaan, yang akan meningkatkan intensi seseorang untuk 

berwirausaha (Wibowo, 2017). Koea, Sa’arib, Majidc, & Ismaild (2012) 

mengatakan bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) sangat cocok untuk 

menjelaskan tentang intensi wirausaha dan sangat memungkinkan untuk 

menambah variabel lainnya sebagai faktor yang mempengaruhi intensi wirausaha. 



 
 
 

       Ajzen (dalam Abrorry & Sukamto, 2013) dalam teorinya, Theory of Planned 

Behavior (TPB), intensi dapat terbentuk melalui sikap terhadap perilaku (Attitude 

Toward Behavior), norma subyektif (Normative Beliefs), dan persepsi terhadap 

kontrol perilaku (Perceived Behavioral Conrol). Berdasarkan pada faktor-faktor 

tersebut, intensi individu muncul dan akhirnya menampilkan suatu perilaku. Intensi 

mengindikasikan kuat dan lemahnya keinginan seseorang untuk mencoba, banyak 

usaha yang direncanakan dalam menghadapi tekanan untuk menampilkan sebuah 

perilaku. 

       Keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku menghasilkan Attitude 

Toward Behavior. Hal ini mengenai bagaimana individu mengenal diri dan 

lingkungannya, lalu dihubungkan dengan suatu perilaku, yang dalam hal ini adalah 

pembentukan intensi wirausaha (Ramdhani, 2011). Keyakinan ini didasarkan pada 

evaluasi yang dilakukan individu dan data bahwa wirausaha itu dapat memberikan 

keuntungan baginya. Hasil evaluasi dan data yang diperoleh ini, kiranya 

memberikan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin muncul ketika individu 

melakukan atau tidak melakukannya. Intensi wirausaha dalam teori TPB, juga 

dipengaruhi subjective norm atau norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi 

individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam 

kehidupannya. Jika orang-orang yang berpengaruh ini memberikan nilai positif dan 

mendorong individu untuk berwirausaha, maka nilai positif dan intensi wirausaha 

pun juga terbentuk dalam diri individu itu sendiri (Ramdhani, 2011). 

       Selain norma subjektif terbentuk maka individu akan memiliki persepsi kontrol 

perilaku (Perceived Behavioral Control). Hal ini mengenai persepsi individu 

tentang mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu dan hal ini dapat 

berubah tergantung situasi dan jenis perilaku yang akan dilakukan (Ramdhani, 



 
 
 

2011). Semakin kuat keyakinan terhadap tersedianya sumberdaya dan 

kesempatan yang dimiliki individu, dimana hal ini berkaitan dengan perilaku 

wirausaha, maka semakin kuat pula persepsi kontrol individu terhadap intensi 

wirausaha. Dengan terbentuknya intensi dari tiga faktor dalam teori TPB, maka 

cepat atau lambat intensi ini akan direalisasikan dalam bentuk perilaku wirausaha 

yang sesungguhnya. 

       Memiliki intensi wirausaha, akan mempermudah calon wirausawan untuk 

menyusun rancangan dan mengantisipasi tantangan dalam  berwirausaha. Dalam 

mengantisipasi kesulitan dan tantangan ini terdapat peran modal psikologis yang 

terbentuk sebelum dan dalam pelaksanaan wirausaha. Hubungan adanya modal 

psikologis dengan intensi berwirausaha pada penelitian  Puspita (2016) ditemukan 

nilai korelasi r sebesar 0,740 yang artinya modal psikologis memiliki hubungan 

dalam tingkatan kuat pada intensi wirausaha. Modal psikologis atau psychological 

capital adalah yaitu mengoptimalkan potensi psikologis yang dimiliki oleh 

seseorang (Abrorry & Sukamto, 2013). Osigweh (dalam Nurfaizal, 2016) 

mengungkapkan bahwa berkembangnya dimensi dalam psychological capital 

dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki individu. Dimensi-dimensi dalam 

psychological capital tersebut adalah (1) self-efficacy dan kepercayaan diri dalam 

melakukan dan mencapai sukses dalam tugas atau usaha; (2) hope, keadaan 

psikologis yang positif untuk mencapai tujuan; (3) optimism, atribusi positif pada 

suatu peristiwa; dan (4) resiliency, kemampuan tangguh dan bertahan dalam 

situasi paling buruk sekalipun.  

       Melalui psychological capital individu dengan keyakinan diri yang tinggi, 

diyakini memiliki kepercayaan diri bahwa mereka akan mampu mencapai tujuan 

dalam wirausaha (Abrorry & Sukamto, 2013). Dengan kepercayaan ini maka 



 
 
 

individu juga dapat mengurangi stress dan menghilangkan pikiran mengenai 

ketidaksanggupannya dalam proses melakukan wirausaha. Hal yang sama juga 

terjadi pada individu dengan optimisme yang tinggi. Mereka percaya akan tetap 

mampu memperoleh hasil yang baik pada situasi apapun. Individu yang memiliki 

harapan, memungkinakan mereka untuk melihat banyak kemungkinan dan 

kesempatan dalam menghadapi tantangan. Akhirnya, individu yang pernah 

mengalami keadaan sulit pada masa lalu, memiliki resiliensi, dan berdasarkan 

pengalaman itu individu dapat melewati tantangan pada saat ini dan nanti, tanpa 

stress berlebih. Dimensi-dimensi tersebut jika berkembang baik, maka membentuk 

mahasiswa wirausaha yang tangguh.  

       Pada penelitian sebelumnya oleh Abrorry & Sukamto (2013) ditemukan bahwa 

ada hubungan yang positif antara psychological capital dan entrepreneural 

intention pada siswa SMK. Korelasinya bersifat positif, dimana semakin tinggi 

psychological capital akan semakin tinggi entrepreneural intention, begitu pula 

sebaliknya dimana semakin rendah psychological capital akan semakin rendah 

entrepreneural intention pada siswa. Penelitian sebelumnya menggunakan latar 

tempat di sekolah menengah kejuruan, sedangkan peneliti menggunakan latar 

tempat universitas. Sebagai calon lulusan universitas, dan mengurangi 

penggangguran dari kelompok terdidik, menjadi wirausaha ada baiknya perlu 

pertimbangkan. 

      Dalam penelitian ini peneliti ingin mendukung para mahasiswa untuk memiliki 

intensi wirausaha. Theory of Planned Behavior digunakan untuk menangkap 

aspek intensi dari  individu dalam wirausaha. Tanpa intensi wirausaha, mahasiswa 

akan menemukan kesulitan baik dalam perancangan wirausaha maupun dalam 

proses wirausaha itu sendiri.  Intensi memotivasi seorang calon wirausahawan 



 
 
 

dimana individu ini dapat memprediksi kemampuan selama perjalanannya menjadi 

wirausaha. Psychological capital mengarahkan intensi ke perilaku positif dalam 

pelaksanaan dan antisipasi tantangan atau kesulitan dalam berwirauasaha. Maka, 

dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkap adanya hubungan positif antara 

psychological capital dengan intensi wirausaha pada mahasiswa. 

1.2 Tujuan Penelitian. 

       Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan psychological capital 

dengan intensi wirausaha pada mahasiswa. 

1.3 Manfaat Penelitian. 

1.3.1.  Manfaat teoritis 

       Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan psikologi, khususnya 

bidang psikologi sosial mengenai perilaku wirausaha. 

1.3.2.  Manfaat praktis 

       Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi mengenai 

intensi wirausaha dan psychological capital terutama bagi mahasiswa yang 

menekuninya. 

  


