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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan penduduk terpadat di dunia. Menurut hasil 

sensus penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2010 jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 206.264.595 juta jiwa (www.bps.go.id). Dengan jumlah 

penduduk Indonesia sebanyak itu, tentu saja dibutuhkan lapangan pekerjaan yang 

cukup besar untuk bisa menampung seluruh penduduk Indonesia. Pemerintah di 

harapkan dapat mengatasi jumlah pengangguran karena jumlah lapangan 

pekerjaan yang ada saat ini tidak mencukupi. Mengutip data survey tenaga kerja 

nasional tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional 

(Bappenas) data tersebut mengungkapkan, dari 21,2 juta masyarakat Indonesia 

yang masuk dalam angka kerja, sebanyak 4,1 juta orang atau sekitar 22,2% adalah 

pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di dominasi oleh lulusan diploma 

dan universitas sekitar 2 juta orang. Mereka sering di sebut dengan 

“pengangguran akademik” (kompas.com). 

Banyaknya pengangguran di lulusan universitas menunjukkan bahwa 

pengangguran terdidik di Indonesia merangkak naik. Tahun 2006 jumlah 

pengangguran lulusan universitas 376.000 orang, tahun 2007 jumlah 

pengangguran lulusan universitas 409.900 orang, tahun 2008 jumlah pengangguan 

lulusan universitas 626.200 orang dan tahun 2009 jumlah pengangguran lulusan 

universitas 626.600 orang (socialworkers.or.id). Lulusan universitas harus 

bersaing untuk mencari lapangan pekerjaan yang ada. Di samping itu, perusahaan 

semakin selektif di dalam menerima karyawan baru. Tidak ada jaminan seorang 

mahasiswa mendapat pekerjaan. Selain itu, lulusan universitas yang sudah 

mendapat pekerjaan belum tentu akan dapat bekerja dengan nyaman selamanya 

karena mereka harus bersaing dengan para pekerja yang lain untuk dapat bertahan. 

Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, tidak menutup kemungkinan 

bayang-banyang kebrangkutan perusahaan dan pemutusan kerja perusahaan kapan 

saja akan terjadi sehingga lulusan universitas bisa menanggur kapan saja. 
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Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang bisa di lakukan adalah menjadi 

seorang wirausaha. Wirausaha tidak membutuhkan modal yang besar tetapi ide 

yang kreatif dan inovatif. Dengan ide yang kreatif dan inovatif dapat mengubah 

suatu produk yang tidak memiliki nilai jual menjadi produk yang memiliki nilai 

jual yang tinggi. Seperti contoh waralaba-waralaba yang ada di masyarakat 

sekarang ini. Seperti tela-tela dengan menggunakan bahan baku ketela yang di 

goreng dan diberi aneke pilihan rasa, jamur krispi dengan menggunakan bahan 

baku jamur dengan di goreng dengan tepung dan diberi aneka pilihan rasa, siomay 

shanghai merupakan sioamay dengan bahan baku ayam, udang dan tengiri dengan 

di isi berbagai macam rasa. Bahan baku yang di gunakan merupakan bahan baku 

yang umum ada di pasar, tetapi setelah di olah dengan sedikit kreatifitas dan 

inovasi di produk tersebut menghasilkan produk yang memiliki nilai jual yang 

sangat tinggi.  

Pengembangan pendidikan berwawasan kewirausahaan bisa dilakukan 

sejak dini. Dunia pendidikan harus berperan aktif di dalam menyiapkan 

sumberdaya manusia terdidik yang mampu menghadapi berbagai tantangan 

kehidupan baik local, regional, nasional maupun internasional. Di dunia 

pendidikan tidak cukup hanya dengan menguasai teori-teori, tetapi juga mau dan 

mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Wirausaha muda berani 

mengahadapi masalah dan berani mengambil keputusan atas masalah yang 

dihadapi. Dengan banyaknya bermunculan wirausaha-wirausaha muda diharapkan 

memotivasi banyak orang untuk menjadi seorang wirausaha termasuk lulusan 

univeritas. Semakin banyak wirausaha muda semakin banyak pengangguran yang 

berkurang karena tersedianya lapangan pekerjaan. 

Menurut Yohnson (2003), ada 15 indikator yang mendorong sarjana 

menjadi wirausaha muda. 15 indikator tersebut antara lain tantangan pribadi, 

melanjutkan tradisi keluarga, menghasilkan untuk menjadi lebih makmur, 

meningkatkan status sosial, stress dengan pekerjaan yang tetap, variasi dan 

petualanagn dalam bekerja, mencoba produk dan ide bisnis baru, tinggal dan 

bekerja di lokasi yang diinginkan, membutuhkan uang lebih untuk bertahan hidup, 

dapat mengontrol waktu dan jam kerja sendiri, lebih mau memimpin daripada 
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dipimpin orang lain, PHK, bos yang buruk pada pekerjaan lama, ingin 

meningkatkan kesenangan pribadi, lebih baik menggunakan kemampuan dan 

keterampilan. Menurut Hapsari (2010), ada 11 indikator yang mendorong sarjana 

menjadi wirausaha. 11 indikator tersebut adalah melanjutkan bisnis keluarga, 

ingin mandiri, penghasilan yang lebih besar dari karyawan, dapat mengontrol 

waktu dan jam kerja sendiri, lebih memilih memimpin daripada dipimpin orang 

lain, ingin membuka lapangan kerja baru, tantangan yang lebih besar, bekerja 

sesaui hobi, prinsip hidup ingin bekerja sebagai wirausaha, menggali potensi diri, 

prospek usaha yang cerah. Menurut Tama (2010) ada 3 indikator keinginan 

mahasiswa menjadi entrepreneur yaitu keberhasilan diri, toleransi akan resiko dan 

kebebasan dalam bekerja. 

 Kegagalan di dalam berwirausaha merupakan hal yang biasa, tetapi 

berhasil bangkit di tengah-tengah kegagalan merupakan hal yang luar biasa. Tidak 

semua orang bisa melakukan hal tersebut. Walaupun menjadi seorang wirausaha 

menjanjikan, tetapi banyak lulusan universitas yang tidak mau menjadi seorang 

wirausaha. Selain karena tidak memiliki pendapatan yang pasti, lulusan 

universitas takut akan kegagalan. Lulusan universitas lebih suka menjadi seorang 

karyawan dengan gaji yang pasti tiap bualan dari pada menjadi seorang 

wirausaha. Untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses yaitu dengan cara 

bagaimana mengembangkan emosi dan aksi dengan perilaku yang positif. 

Perilaku tersebut bisa dengan proses kreatifitas. Hal ini bisa dipraktekkan di 

Perguruan Tinggi melalui berbagai macam training yang seharusnya diberlakukan 

oleh pihak kampus, kemudian dilanjutkan dengan business plan dan internship 

(kompas.com). Antonius Tanan, pengurus Yayasan Ciputra Entreprenir, 

mengatakan, pendidikan kewirausahaan semakin menjadi perhatian banyak 

negara, baik negara maju maupun berkembang. Pemerintah memiliki peran 

penting, mendorong pendidikan kewirasusahaan dengan membantu biaya 

pendidikan, dan mengembangkan kurikulum wirausaha (kompas.com). UNIKA 

Soegijapranata sebagai salah satu perguruan tinggi memberikan perhatian khusus 

ke pendidikan kewirausahaan. Hal ini dapat dilihat dengan dibukanya jurusan 

manajemen kewirausahaan untuk memberikan pendidikan mengenai 
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kewirausahaan kepada mahasiswa agar setelah lulus dapat menjadi seorang 

wirausaha dan tidak menjadi pengangguran. Oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Alumni UNIKA Soegijapranata 

Untuk Berwirausaha. 

 

1.2.   Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Faktor-faktor apakah yang mendorong Alumni UNIKA Soegijapranata 

menjadi seorang entrepreneur (wirausaha)? 

 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong Alumni UNIKA Soegijapranata menjadi seorang entrepreneur 

(wirausaha). 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1.3.2.1. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kemajuan dunia 

wirausaha.  

1.3.2.2. Bagi Kalangan Akademis 

Semoga penelitian ini menjadi masukan dan mendorong bagi para 

mahasiswa maupun alumni untuk menjadi seorang entrepreneur (wirausaha) dan 

semoga penelitian ini dapat dipakai acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

1.3.2.3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi 

seorang entrepreneur (wirausaha). 
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