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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kewirausahaan atau entrepreneurship pertama kali diperkenalkan pada 

abad 18 dengan tujuan utamanya pertumbuhan dan perluasan organisasi 

melalui inovasi dan kreativitas. Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-

beda dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda seperti 

penciptaan organisasi baru (Gartner, 1988), menjalankan kegiatan yang baru 

(Schumpeter, 1934), eksplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), 

menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921) dan mendapatkan secara bersama 

faktor-faktor produksi (Say, 1803). Secara sederhana kewirausahaan adalah 

proses kreatifitas dan inovasi yang memiliki resiko tinggi dalam 

menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat untuk masyarakat 

dan mendatangkan keuntungan bagi wirausaha. 

Kewirausahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kirzner 

(1973) membuat perbedaan yang jelas bahwa wirausaha membuat keputusan-

keputusan strategis, sementara manajer mengerjakan dan menghasilkan tugas-

tugas yang lebih rutin. Wirausaha yang memiliki kemampuan mengambil 

keputusan yang superior akan dapat meningkatkan performansi usaha seperti 

peningkatan profit dan pertumbuhan usaha (Glancey, et al. 1998). 

Oleh sebab itu kewirausahaan adalah hal yang penting, maka pendidikan 

kewirausahaan juga menjadi point vital terutama dalam sebuah Universitas. 
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Pada Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen membuka 5 jalur konsentrasi yaitu: manajemen 

pemasaran, keuangan, operasional, SDM, dan entrepreneurship 

(kewirausahaan). Jalur konsentrasi kewirausahaan ini dibuka dengan tujuan 

untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi entrepreneur saat siap terjun ke 

masyarakat. Kurikulum yang diajarkan berhubungan dengan pelajaran atau 

mata kuliah kewirausahaan. Berdasarkan pada hasil survey awal yang 

dilakukan peneliti, pada sejumlah mahasiswa Unika ini minat mereka untuk 

memasuki atau memilih konsentrasi kewirausahaan ini cukup tinggi. Mereka 

menyatakan ingin berwirausaha setelah lulus, atau ada juga yang memilih 

karena anjuran teman, bahkan meneruskan usaha orang tuanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sondari (2009) meneliti tentang 

hubungan antara pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan dengan pilihan karir 

berwirausaha pada mahasiswa dengan mempertimbangkan gender dan latar 

belakang pekerjaan orang tua. Sampel penelitiannya adalah 40 orang 

mahasiswa fkaultas ekonomi pada universitas Padjajaran , Bandung dengan 

menggunakan penyebaran kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak 

ada hubungan signifikan antara pelaksanaan mata kuliah kewirausahaan 

dengan pilihan karir berwirausaha pada mahasiswa, tetapi ada korelasi kuat 

antara gender dengan pilihan karir. Laki-laki cenderung lebih suka untuk 

berwirausaha daripada wanita. 

Minat karir pada seseorang dibentuk melalui pengalaman langsung atau 

pengalaman yang mengesankan dan hal ini akan menyediakan kesempatan 
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bagi individu untuk mempraktekkan, memperoleh umpan balik dan 

mengembangkan keterampilan yang mengarah pada efikasi personal dan 

pengharapan atas hasil yang memuaskan (Lent, Brown & Hacket, dalam 

Farzier & Niehm, 2008). Faktor penting yang mempengaruhi pengembangan 

karir dalam diri seseorang adalah pengaruh keluarga, pendidikan dan 

pengalaman kerja pertama (Krueger & Brazeal, 1994). 

Penelitian ini akan memfokuskan pada hubungan antara pemilihan 

konsentrasi kewirausahaan dengan minat berwirausaha pada mahasiswa 

dengan mempertimbangkan gender dan latar belakang pekerjaan orang tua. 

Pada umumnya mahasiswa laki-laki lebih tinggi minatnya untuk menjadi 

wirausaha daripada wanita. Begitu pula mahasiswa yang memiliki orang tua 

pengusaha biasanya lebih berminat untuk memilih karir berwirausaha 

daripada yang orang tuanya karyawan. 

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul: 

“ANALISIS HUBUNGAN ANTARA MINAT BERWIRAUSAHA 

DENGAN PEKERJAAN ORANG TUA DAN GENDER, PADA 

MAHASISWA  FAKULTAS EKONOMI UNIKA 

SOEGIJAPRANATA”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat hubungan minat berwirausaha pada mahasiswa 

dengan pekerjaan orang tua ? 
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b. Apakah terdapat hubungan minat berwirausaha pada mahasiswa 

dengan gender? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui hubungan minat berwirausaha pada 

mahasiswa dengan pekerjaan orang tua. 

b. Untuk mengetahui hubungan minat berwirausaha pada 

mahasiswa dengan gender. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

a. Bagi pihak Fakultas Ekonomi: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi 

fakultas ekonomi, khususnya jurusan manajemen dalam 

mengembangkan kurikulum atau mata kuliah yang lebih baik 

terutama berhubungan dengan kewirausahaan di masa 

mendatang. 

b. Bagi kalangan akademisi: 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian 

dengan topik serupa di masa mendatang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan sampel penelitian dan gambaran 

umum responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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