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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka menumbuhkan minat masyarakat terhadap kewirausahaan, 

pemerintah membuat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 1995 tentang 

Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan 

(GNMMK). Sebagai langkah nyata Impres tersebut di dunia pendidikan, lembaga-

lembaga pendidikan formal maupun non-formal menggalakkan kewirausahaan 

dalam program pendidikan atau program kerjanya. Tujuannya ialah agar di masa 

yang akan datang muncul pengusaha-pengusaha muda yang berwawasan ilmu 

pengetahuan dan memiliki keterampilan. 

Program pendidikan kewirausahaan tersebut juga didukung oleh organisasi 

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan 

Indonesia (HIPMI PT UPI) dengan cara mengkader mahasiswa-mahasiswa yang 

memiliki minat terhadap kewirausahaan. Tujuan HIPMI PT UPI adalah 

meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang ekonomi dan kewirausahaan  yang 

pelopor dan unggul sebagai insan yang ilmiah, edukatif dan religius serta ikut 

berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diridhai Allah 

SWT (Anggaran Dasar HIPMI PT UPI, 2010). Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, departemen kaderisasi HIPMI PT UPI melakukan berbagai usaha. 

Usaha-usahanya tersebut dilakukan dalam hal pemberian seminar bisnis, diskusi, 
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softskill training, company visit, up grading, manajemen organisasi, manajemen 

keuangan, pembuatan business plan, dan berjualan atau praktek bisnis.  

Walaupun usaha-usaha tersebut telah dilakukan, HIPMI PT UPI 

mengalami permasalahan untuk mewujudkan tujuan organisasinya. Permasalahan 

tersebut yaitu hampir dua per tiga anggotanya belum melakukan kegiatan 

wirausaha. Permasalahan ini disebabkan karena anggota HIPMI PT UPI kurang 

memiliki keterampilan dan ilmu untuk mengembangkan sebuah usaha, bayangan 

takut gagal, kurang memiliki kreativitas dan inovasi, gengsi, motivasi rendah 

untuk memulai usaha, tidak memiliki modal, tidak memiliki tim bisnis, tidak tahu 

harus mulai dari mana, sulit mengatur waktu dan relasi yang minim. Apabila 

penyebab tersebut tidak dapat teratasi, maka dapat menimbulkan ketidakyakinan 

atau keraguan untuk menampilkan perilaku berwirausaha sehingga berdampak 

terhadap perilaku berwirausaha mereka yang tidak segera tampil.  

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa berbagai keyakinan yang dimiliki 

individu akan berkombinasi menjadi sebuah intensi yang pada akhirnya akan 

mengarah pada keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. 

Intensi berwirausaha dapat diartikan sebagai kesiapan seseorang untuk 

menampilkan perilaku berwirausaha.  

Ajzen (1991) dalam Theory of Planned Behavior menjelaskan sebuah 

model mengenai bagaimana tindakan manusia diarahkan. Model ini 

memprediksikan terjadinya suatu perilaku spesifik tertentu yang mengemukakan 

bahwa perilaku adalah suatu intensi. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku 

manusia diarahkan oleh tiga faktor yaitu keyakinan mengenai kecenderungan 
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hasil yang ditimbulkan oleh perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut (Attitude 

Toward Behavior), keyakinan mengenai harapan normatif dari orang lain dan 

motivasi untuk memenuhi harapan (Subjective Norms), serta keyakinan mengenai 

adanya faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat timbulnya perilaku dan 

kekuatan yang dimiliki untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut (Perceived 

Behavior Control). Tiga faktor tersebut tersebut akan membentuk intensi yang 

selanjutnya akan mendorong tampilnya perilaku. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini ingin meneliti faktor yang menghambat munculnya perilaku 

berwirausaha anggota HIPMI PT UPI.  

Ajzen (2005) mengemukakan bahwa intensi seseorang dapat dipengaruhi 

oleh karakter yang dimiliki seseorang. Dalam penelitian Roeslan memperlihatkan 

(1986) ada suatu hubungan antara karakteristik wirausahawan dan intensi 

berwirausaha. Roeslan (1986: 53) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa: 

“Pada wanita pengusaha yang berasal dari kasta Weisya, dalam mencapai 
keberhasilan usaha yang bermanifestasi dalam bentuk self-esteem tinggi yang 
diperolehnya dari sumber pekerjaannya dan sumber sosial, hal ini terjadi 
karena dari segi fungsi tugas dalam kasta sesuai dengan jenis pekerjaan yang 
dilakukannya (sebagai pengusaha) dan dari lingkungan pun akan diakui 
keberhasilan yang dicapai itu. Dalam mencapai keberhasilan dalam berusaha 
diwarnai oleh motif berprestasi, seperti apa yang digambarkan mengenai 
dirinya (citra diri).” 

Roeslan (1986) menjelaskan bahwa wanita pengusaha yang berstatus Weisya 

memiliki achievement oriented dan Normative Beliefs. Hal ini pun dijelaskan oleh 

McClelland (1961) dalam penelitiannya yaitu bahwa seseorang dengan n Ach 

tinggi dapat menjadi wirausahawan yang sukses. 

Sedangkan dorongan lingkungan dan pengakuan sosial terhadap kasta 

Weisya ini merupakan hal penting bagi dirinya yaitu sebagai komponen 
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significant person dalam Normative Beliefs. Significant person inilah yang 

memberikan penghargaan dan penerimaan dari lingkungan sosial terhadap 

perilaku berwirausaha. Apabila seorang wirausahawan meyakini bahwa seorang 

yang penting bagi dirinya berpikir bahwa ia sebaiknya melakukan suatu perilaku 

berwirausaha, maka ia akan mendapatkan suatu tekanan sosial (sosial pressure) 

untuk melakukan perilaku tersebut. 

McClelland (1961) juga mejelaskan bahwa karakter wirausahawan yang 

lain yaitu memiliki rasa tanggung jawab tinggi, dimana mereka cenderung 

mengukur seberapa baik mereka melakukan usahanya dan mampu untuk membuat 

keputusan terhadap apa yang akan mereka lakukan (McClelland, 1961). Hal ini 

dijelaskan pula oleh faktor Perceived Behavioral Control yaitu tingkat sejauh 

mana individu merasa mampu untuk melakukan suatu tingkah laku. Jadi, rasa 

bertanggung jawab dari wirausahawan merupakan salah satu faktor Control 

Beliefs dari intensi berwirausaha. 

Dari hasil wawancara, ada beberapa subjek penelitian yang memiliki 

keyakinan bahwa wirausahawan dapat menggerakan banyak pekerja dan seorang 

wirausahawan akan menghadapi tantangan sehingga dibutuhkan sikap kreativitas 

tinggi. Hal tersebut diungkap pula oleh McClelland (1961) dalam karakter 

wirausahawan yaitu pemilihan resiko yang moderat dan ahli dalam organisasi. 

Resiko yang dihadapi akan ditanggapi sebagai tantangan, namun mereka akan 

memilih jenis resiko yang dapat diatasi dengan pengetahuan atau keahliannya. 

Pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seorang wirausahawan adalah suatu 

kekuatan yang ada pada dirinya, sedangkan resiko adalah suatu hambatan yang 
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perlu dicari solusinya serta sumber daya manusia dalam perusahannya merupakan 

faktor non-motivasional yang perlu mereka manaje untuk mencapai target 

bisnisnya. Dimana keyakinan mampu mengatai resiko yang ada dan mengatur 

organisasi  merupakan faktor Control Beliefs yang mengacu pada persepsi yang 

dimiliki seseorang mengenai keringanan atau kesulitan untuk menampilkan 

perilaku berwirausaha.  

Untuk sebagian subjek, mereka memiliki keyakinan bahwa dengan 

berwirausaha dapat memberikan kesempatan menjadi kaya. Keyakinan tersebut 

sesuai dengan karakter wirausahawan dari McClelland (1961) yaitu motif uang 

sebagai simbol keberhasilan.  

Subjek yang lain berkeyakinan seorang wirausahawan fleksibel dari segi 

waktu. Hal ini beralasan karena seorang wirausaha tidak bekerja keras pada tugas 

rutinitas atau yang bersifat prosedural karena tugas seperti ini biasanya dilipahkan 

kepada seorang manajer. Seorang wirausahawan akan terlihat energik ketika 

berperan untuk mengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian yang kurang 

dapat diprediksi. Segera setelah keputusan diambil, seorang wirausahawan 

biasanya ingin mengetahui bagaimana hal yang mereka kerjakan menghasilkan 

umpan balik baik atau buruk. 

Keyakinan-keyakinan tersebut - yaitu motif uang sebagai simbol 

keberhasilan, aktivitas energik, keyakinan sukses, dan mengharapkan umpan balik 

baik dari hasil tindakannya - merupakan contoh mengenai kecenderungan hasil 

yang ditimbulkan oleh perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut (Berhavioral 
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Beliefs) serta penilaian positif atau negatif terhadap konsekuensi yang timbul dari 

tingkah laku tersebut (Outcome Evaluation).  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan adanya suatu fenomena perilaku 

berwiraushaa di HIPMI PT UPI yang dapat dijelaskan oleh teori dari Ajzen dan 

McClelland, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara karakteristik 

wirausahawan terhadap intensi berwirausaha mahasiswa anggota HIPMI PT UPI. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dapat memunculkan 

beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Prediksi perilaku berwirausaha seperti apa yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini? 

2. Seberapa erat hubungan antara karakteristik wirausahawan terhadap 

intensi berwirausaha? 

 

1.3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Prediksi perilaku berwirausaha pada anggota HIPMI PT UPI. 

2. Keeratan hubungan antara karakteristik wirausahawan terhadap intensi 

berwirausaha. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun 

pengetahuan untuk pengembangan ilmu selanjutnya yaitu sebagai berikut : 

a. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang hubungan antara 

karakteristik wirausahawan HIPMI PT UPI dengan intensi perilaku 

berwirausaha.  

b. Sebagai bahan masukan empiris dan menambah refrensi dalam kajian 

psikologi industri, khususnya studi kewirausahaan di psikologi UPI. 

 
2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi HIPMI PT, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

informasi untuk pembuatan kurikulum pengkaderan HIPMI PT se-

Indonesia sehingga dapat meningatkan kualitas pengkaderan.  

b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan antara karakteristik wirausahawan HIPMI PT UPI terhadap 

intensi perilaku berwirausaha sehingga dapat memudahkan untuk 

penelitian lanjutan. 

 
1.5. Asumsi 

Asumsi karakteristik wirausahawan adalah: 

• McClelland (1961) manyatakan bahwa wirausahawan adalah seseorang 

yang didorong oleh motif berprestasi dalam berwirausaha dengan sifat-

sifat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, memilih resiko moderat, 

percaya diri, mengharapkan umpan balik terhadap hasil kinerjanya, 

menghabiskan banyak waktu untuk berbisnis, alhi dalam mengorganisasi 
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perusahaan, memiliki keterampilan yang lebih, selalu berinovasi dan 

melakukan kerja dengan cara-cara baru serta mengukur keberhasilannya 

dengan banyaknya uang yang ia peroleh. 

• Peter Hisrick (1995) menyatakan bahwa wirausaha adalah merupakan 

proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh 

waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, 

kejiwaan, sosial dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan 

pribadinya. 

Asumsi intesi adalah: 

• Ajzen (2006) menjelaskan bahwa intensi adalah indikasi kesiapan 

seseorang untuk menampilkan perilaku dan intensi terjadi sebelum 

perilaku ditampilkan. Intensi ditentukan oleh sikap terhadap perilaku 

(Attitude Toward Behavior), norma subjektif, dan kontrol perilaku 

(Perceived Behavior Control). 

• Intensi akan menghasilkan suatu perilaku, jika nilai Perceived Behavioral 

Control atau kemampuan untuk mengontrol faktor-faktor yang 

memfasilitasi maupun yang menghambat munculnya perilaku tampil 

dalam derajat kuat (Ajzen, 2006). 

 

1.6. Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

Ho: Tidak terdapat hubungan antara karakteristik wirausahawan terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa anggota HIPMI PT UPI. 
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Ho:  ρ = 0 

Ha: Terdapat hubungan antara karakteristik wirausahawan terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa anggota HIPMI PT UPI. 

Ha:  ρ ≠ 0 

 

1.7. Metode Penelitian  

1.7.1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa angket untuk 

mengetahui hubungan antara karakteristik wirausahawan terhadap intensi 

berwirausaha. Selain itu dilakukan pula wawancara untuk memperoleh gambaran 

di lapangan penelitian. Dibawah ini merupakan bagan variabel-variabel dan 

paradigma penelitian. 

Bagan 1.1 
Korelasi Variabel Independen – Dependen 

 
Karakteristik wirausahawan   Intensi berwirausaha  

   (X)     (Y)   

 
Bagan tersebut menjelaskan hubungan satu arah antara variabel independen (X) 

sebagai variabel karakteristik wirausahawan terhadap variabel dependen (Y) 

sebagai variabel intensi berwirausaha. 
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1.7.2. Instrumen Penelitian 

Alat ukur dalam penelitian ini dikembangkan terlebih dahulu oleh peneliti 

melalui uji validitas dan realibilitas yang kemudian digunakan untuk mengukur 

hubungan tiap variabelnya. Pengembangan alat ukur ini berdasarkan teori 

karakteristik wirausahawan dari McClelland (1961) dan The Theory of Planned 

Behavior dari Ajzen (1985). 

 

1.7.3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis korelasi Pearson dan 

regresi linier sederhana. Analisis korelasi digunakan untuk mencari keeratan 

hubungan dan arah hubungan. Sedangkan, regresi linier sederhana digunakan 

untuk mengukur variabel dependen berdasarkan variabel independen dalam suatu 

persamaan linier. 

 

1.8. Lokasi dan Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Himpunan Pengusaha Muda 

Perguruan Tinggi Universitas Pendidikan Indonesia (HIPMI PT UPI). Lokasi  

Sekre HIPMI PT UPI berada di kampus UPI, Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung. 


