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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia saat ini masih menganggap bahwa setelah 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, haruslah mencari pekerjaan pada 

sektor formal. Kondisi seperti ini seringkali terjadi pada generasi muda kita 

sehingga mereka enggan berkreasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara 

mandiri dan bahkan kondisi ini akan mempengaruhi karakter berani beresiko, 

kerja keras, dan inovasi generasi muda Indonesia. Hal inilah yang memicu jumlah 

pengangguran di Indonesia belum terkendali. Salah satu penyebab tingginya 

angka pengangguran kaum intelektual adalah rendahnya jiwa entrepreneurship 

dan terlalu berorientasi pada teori. Tabel 1.1 berikut ini merupakan data tingkat 

pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi di Indonesia yang ditamatkan 

berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) : 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 2010–2012  
No Pendidikan 

Tertinggi yang 

Ditamatkan 

2010 2011 2012 

Juta Jiwa % Juta Jiwa % Juta Jiwa  % 

1. SD ke bawah 2.160.665 3,81 1.997.355 3,56 2.035.298 3,69 

2. SLTP 1.661.449 7,45 1.890.755 8,37 1.701.294 7,80 

3. SLTA Umum 2.149.123 11,90 2.042.629 10,66 1.832.109 10,34 

4. SLTA Kejuruan 1.195.192 11,87 1.032.317 10,43 1.041.265 9,51 

5. Diploma I/II/III 443.222 12,78 244.687 7,16 196.780 7,50 

6. Universitas  710.128 11,92 492.343 8,02 438.210 6,95 

Jumlah 8.319.779 7,14 7.700.086 6,56 7.244.956 6,32 

Sumber: bps.go.id 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa tingkat  pengangguran  

terbuka  merupakan  perbandingan  antara  jumlah  pencari  kerja dengan jumlah 

angkatan kerja. Dari data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka lulusan Diploma I/II/III/Akademi dan Universitas pada 

tahun 2010 jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak/belum pernah 
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sekolah, begitu pula pada tahun 2011 dan 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingginya tingkat pendidikan bukanlah menjadi jaminan untuk mendapatkan 

pekerjaan. Salah satu penyebab masalah pengangguran terdidik adalah banyaknya 

sarjana yang bertujuan hanya mencari pekerjaan, bukan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Banyaknya pengangguran terbuka pun disebabkan oleh rendahnya 

sikap berwirausaha padahal menjadi seorang wirausaha merupakan salah satu 

pendukung yang menentukan maju mundurnya perekonomian, karena bidang 

wirausaha mempunyai kebebasan untuk berkarya dan mandiri. Oleh karena itu, 

para sarjana lulusan perguruan tinggi perlu diarahkan dan didukung untuk tidak 

hanya berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) namun dapat dan siap 

menjadi pencipta pekerjaan (job creator) juga.  

Menurut Ciputra, jika Indonesia memiliki 4,4 juta jiwa yang menjadi 

wirausaha, perekonomian negara ini bisa berjalan lebih baik. Ciputra juga 

mengatakan, mengapa sebagian besar negara berkembang di dunia masih tetap 

miskin dan tak kunjung berkembang dan keluar dari kemiskinan, akar dari semua 

masalah ini adalah karena negara berkembang tidak kunjung berhasil menjadi 

negara maju yang disebabkan kurang cukupnya entrepreneur. 

(http://suarapengusaha.com/2012/11/28) 

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 dalam rangka 

menekan jumlah pengangguran di Indonesia, telah mencanangkan Gerakan 

Kewirausahaan Nasional (GKN),  dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah 

wirausaha Indonesia, mengingat jumlah  wirausaha Indonesia baru berkisar 0,24% 

dari populasi penduduk. Diharapkan dengan GKN  dapat mencapai sekurang-

kurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2014 dan akhirnya 

mencapai rasio ideal 2% dari populasi penduduk (www.setkab.go.id). 

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 

minat lulusan lembaga pendidikan untuk berwirausaha sangat rendah, yaitu bagi 

lulusan SLTA (22,63 persen) dan perguruan tinggi (6,14 persen). Sedangkan 

mereka yang berpendidikan SD dan SMP justru memiliki kemandirian untuk 
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berusaha sendiri (32,46 persen). Terdapat kecenderungan para pemuda 

berpendidikan SLTA (61,87 persen) dan sarjana (83,20 persen) memilih menjadi 

pekerja atau karyawan dibanding menjadi wirausaha. Hal ini berarti semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan motivasi 

untuk menjadi wirausaha (http://www.polines.ac.id/). 

Oleh karena itu, diperlukan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan 

tangguh dalam menghadapi berbagai situasi terutama para generasi muda. Salah 

satu kepribadian itu adalah sikap kewirausahaan. Hal ini dikarenakan sumber daya 

manusia yang memiliki sikap kewirausahaan mampu mengembangkan diri secara 

mandiri, kreatif dan inovatif. Menurut Suryana (2006:11) bahwa melalui proses 

kreatif dan inovatif para wirausahawan mampu menciptakan nilai tambah atas 

barang dan jasa, sehingga menciptakan kualitas yang unggul dan bersaing.  

Upaya perguruan tinggi dalam menyiapkan alumninya agar bisa mandiri 

dan berdaya saing di masyarakat, dikembangkanlah pembelajaran kewirausahaan. 

Tujuan umum dalam pembelajaran kewirausahaan itu memberikan motivasi agar 

mahasiswa mampu berkreasi dan mengembangkan idenya untuk menjadi seorang 

wirausahawan yang sukses. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang 

masih belum memahami apa makna dari pembelajaran kewirausahaan itu sendiri 

sehingga pengetahuan tentang kewirausahaan dan sikap berwirausaha mereka 

sangatlah kurang.  

Menurut Jansen dalam Winarno (2011:2) program pengembangan 

kewirausahaan dilaksanakan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada para 

mahasiswa serta diharapkan menjadi wahana pengintegrasian secara sinergi antara 

penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Selain itu, 

diharapkan pula hasil-hasil penelitian dan pengembangan tidak hanya bernilai 

akademis saja, namum mempunyai nilai tambah bagi kemandirian perekonomian 

bangsa. Untuk mengembangkan kewirausahaan dibutuhkan gabungan antara 

kemampuan pribadi dan sistem penunjang. Hal-hal yang bersifat kemampuan 

pribadi antara lain berupa berbagai keahlian, kepribadian dan karakter, semangat 

http://www.polines.ac.id/
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inovatif, keseimbangan antara intuisi dan rasionalitas, visioner, inovator dan 

kreator serta pantang menyerah. Sedangkan sistem penunjangnya antara lain 

sistem manajemen, kontrol, keuangan dan administrasi. 

Menurut Fachru (2008:3) sikap kewirausahaan dapat dikembangkan baik 

melalui pendidikan formal maupun informal dan lingkungan sosial, sehingga 

dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal yang sama 

diungkapkan oleh Suryana (2006:62) bahwa perilaku kewirausahaan dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi hak kepemilikan 

(property right-PR), kemampuan/kompetensi (ability/competency-C), dan insentif 

(insentive-E), sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan (environment-E). 

Salah satu hal yang dinilai masih memprihatinkan adalah lemahnya sikap 

kewirausahaan dikalangan mahasiswa. Sikap kewirausahaan ditandai dengan 

adanya semangat inovatif, kreatif dan selalu mencari peluang untuk 

mengembangkan usaha, serta mengatasi segala kesulitan yang dihadapi. 

(Winarno, 2011:2). Pada kenyataannya, masih banyak para wirausahawan 

khususnya para mahasiswa yang telah berwirausaha itu masih sangat rendah 

didalam sikap berwirausaha. Pendapat Winarno tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian Fachru (2008:98) yang menyimpulkan bahwa sikap kewirausahaan 

yang dimiliki mahasiswa jurusan non ekonomi di Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (FPIPS) lebih rendah dibandingkan mahasiswa jurusan 

ekonomi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengetahuan kewirausahaan, motivasi 

berprestasi, lingkungan keluarga, disiplin, mencari peluang, kreatif dan 

memanfaatkan pendidikan kewirausahaan.  

Untuk menunjukkan keadaan yang sebenarnya, data di bawah ini tidak 

jauh berbeda dari hasil penelitian sebelumnya. Peneliti melakukan pra-penelitian 

dengan melakukan observasi berupa penyebaran angket yang diajukan kepada 

responden mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS). Pernyataan 

yang diajukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan nyata sikap berwirausaha 

pada mahasiswa UPI saat ini.  
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 Berikut hasil pra-penelitian tentang sikap kewirausahaan pada mahasiswa 

FPBS UPI: 

Gambar 1.1 Sikap Kewirausahaan pada Mahasiswa FPBS UPI 

Sumber: Pra Penelitian (Data diolah) 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah skor dari 

pernyataan responden pertama, kedua dan ketiga sangat dominan responden lebih 

memilih pada jawaban S (Setuju) dengan skor 80. Jika dibandingkan dengan 

jawaban responden yang lainnya seperti pada pilihan STS (Sangat Tidak Setuju), 

jumlah skor tersebut lebih rendah dari skor pada pernyataan lainnya yaitu hanya 

10 skor saja dan hal tersebut sangat jauh dari skor ideal yang ditetapkan. 

 Sikap kewirausahaan yang dimiliki oleh mahasiswa FPBS UPI tergolong 

cukup rendah. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa FPBS UPI masih ragu-

ragu untuk memilih profesi sebagai wirausaha, karena kebanyakan mahasiswa 

tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan kurang optimis dalam 

berwirausaha. Sehingga sikap kewirausahaan mahasiswa FPBS masih rendah 

serta menjadi suatu permasalahan yang perlu ditingkatkan. Untuk menjadi 

wirausaha yang handal dan mandiri itu diperlukan sikap berwirausaha yang tinggi. 

Tinggi rendahnya sikap berwirausaha sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SS S KS TS STS

Tidak banyak menemukan
ide baru

Tidak optimis

Tidak berani menerima
tantangan dan resiko



6 
 

Yeni Nurul Aeni, 2013 
Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Sikap Kewirausahaan 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

Menurut Winarno (2011:10) wirausaha merupakan seseorang yang mampu 

menghasilkan atau menciptakan nilai tambah melalui pematangan ide-

idenya dan menyatukan sumber daya yang dimilikinya serta 

mewujudkannya. Sehingga sikap berwirausaha itu dipengaruhi oleh 

kreativitas, berani mengambil resiko, inovatif dalam menggunakan sumber 

daya, berpengetahuan luas, memiliki motivasi untuk berprestasi tinggi 

serta memiliki tanggung jawab dan komitmen.  

 

Menurut Retno dan Trisnadi (2012:113) seseorang yang menjadi 

wirausaha itu dipengaruhi oleh pendidikan kewirausahaan yang dapat membentuk 

pola pikir, sikap, dan perilaku pada mahasiswa menjadi seorang wirausahawan 

(entrepreneur) sejati sehingga mengarahkan mereka untuk memilih berwirausaha 

sebagai pilihan karir. Melalui pendidikan, seseorang akan mendapatkan 

pengetahuan termasuk pengetahuan kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Kuntowicaksono (2012:46) bahwa pengetahuan kewirausahaan 

merupakan pemahaman seseorang terhadap wirausaha dengan berbagai karakter 

positif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha 

menjadi kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya dan masyarakat 

konsumennya. Sehingga melalui pengetahuan kewirausahaan, sikap seseorang 

dalam berwirausaha itu akan tercermin melalui pengetahuan yang dimilikinya dan 

akan menghasilkan wirausaha yang handal. 

 Menurut Gede Anggan dalam Suryana (2006:52) seseorang memiliki 

sikap berwirausaha karena adanya motif yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi 

merupakan suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai 

kepuasan pribadi. Kebutuhan berprestasi wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan 

untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dan efisien dibandingkan sebelumnya.  

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai 

masalah yang terkait dengan sikap kewirausahaan mahasiswa sehingga dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul PENGARUH PENGETAHUAN 

KEWIRAUSAHAAN DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP 

SIKAP KEWIRAUSAHAAN (Survey pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan 

Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia) 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang masalah, penulis perlu mengidentifikasi berbagai 

permasalahan yang terkait dengan sikap kewirausahaan mahasiswa. Sikap 

kewirausahaan adalah kecenderungan untuk bereaksi secara afektif dalam 

menghadapi resiko yang akan di hadapi dalam memulai berwirausaha.  

Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi sikap kewirausahaan mahasiswa diantaranya: pengetahuan, 

kebudayaan, motivasi berprestasi, lingkungan keluarga, serta pendidikan dan 

latihan kewirausahaan. Peneliti membatasi permasalahan dengan hanya 

mengambil pengetahuan dan motivasi berprestasi sebagai faktor yang dapat 

mempengaruhi sikap kewirausahaan.  

Dengan demikian, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana gambaran pengetahuan kewirausahaan, motivasi berprestasi 

dan sikap kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI? 

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap sikap 

kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap sikap kewirausahaan 

mahasiswa FPBS UPI? 

4. Bagaimana pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan motivasi berprestasi 

terhadap sikap kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan kewirausahaan, motivasi 

berprestasi dan sikap kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap sikap 

kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap sikap 

kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan motivasi 

berprestasi terhadap sikap kewirausahaan mahasiswa FPBS UPI. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk memperkaya khasanah dalam ilmu ekonomi khususnya di 

dalam kewirausahaan. 

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta 

informasi mengenai pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan Motivasi 

Berprestasi terhadap sikap kewirausahaan mahasiswa. 

 

 


