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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kewirausahaan dianggap sebagai unsur penting dari pertumbuhan 

ekonomi di seluruh dunia dan menjadi salah satu kajian dalam penelitian di 

bidang akademis. Kewirausahaan menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan 

ekonomi, terutama untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.  

Area economics with high rates of entrepreneurship typically have strong 

economic peformance and higher levels of prosperity (Melyana, Rusdarti, & 

Amin Pujiati, 2015). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa jumlah 

pengangguran dan kemiskinan dapat diperkecil dengan keberanian membuka 

usaha – usaha baru atau berwirausaha.  

Di Indonesia minat untuk membuka usaha sendiri masih tergolong rendah 

dikarenakan adanya pandangan ketika memulai suatu usaha dirasakan memiliki 

risiko yang berat dibandingkan dengan bekerja pada perusahaan atau pekerjaan 

formal lainnya. Pendapat ini berdampak pada jumlah pengangguran yang semakin 

banyak. Padahal dengan membuka usaha sendiri dapat memberikan keuntungan 

baik dalam menentukan tujuan usaha maupun manfaat dan laba yang diharapkan. 

Salah satu cara untuk mengurangi pegangguran adalah dengan meningkatkan 

minat berwirausaha kaum muda (Santi, Hamzah, & Teti Rahmawati, 2017). Untuk 

itu perguruan tinggi dalam menghadapi persaingan global dan regional, harus 

menghasilkan alumni yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berdaya saing tinggi 

dalam keahlian (skill) yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja untuk wirausaha 

yang handal. Purnomo dan Sofyan (2016) mengemukakan bahwa salah satu solusi 

yang tepat untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membekali lulusan 

lembaga pendidikan dengan keterampilan untuk menciptakan usaha mandiri yang 

sering disebut dengan wirausaha. Kesadaran masyarakat Indonesia akan 

pentingnya wirausaha masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-

negara lain di dunia. Salah satu faktor rendahnya jumlah wirausaha di Indonesia 

terjadi karena kurangnya minat lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi 

untuk berwirausaha, mereka lebih memilih untuk menjadi pegawai Negeri Sipil 
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(PNS) dari pada menjadi seorang wirausaha. Niat atau intensi berwirausaha yang 

ada pada diri seseorang tentunya tidak muncul secara instan tetapi melalui 

beberapa tahapan. Intensi itu muncul karena adanya suatu keinginan untuk 

menciptakan sesuatu. Intensi berwirausaha diartikan sebagai langkah awal dari 

suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya bersifat jangka panjang. Niat 

atau intensi berwirausaha yang ada pada diri seseorang tentunya tidak muncul 

secara instan tetapi melalui beberapa tahapan. Intensi itu muncul karena adanya 

suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu. Intensi berwirausaha diartikan 

sebagai langkah awal dari suatu proses pendirian sebuah usaha yang umumnya 

bersifat jangka panjang. Adapun riset yang dilakukan oleh The Global 

Entrepreneurship Index untuk mengkur indeks kewirausahaan secara global di 

seluruh dunia dilihat dari kualitas dan ekosistem kewirausahaan. Peringkat indeks 

kewirausahaan dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1. 1 

Peringkat Indeks Entrepreneurship Global Negara di Asia Tenggara 2019 

Peringkat Negara GEI  (%) 

1 United States  86,8 

27 Singapura 52,4 

43 Malaysia 40,1 

48 Brunei Darussalam 36,5 

54 Thailand 33,5 

73 Vietnam 26,1 

75 Indonesia 26 

86 Filipina 23 

107 Myanmar 18,1 

108 Kamboja 17,7 

137 Chad  8,8 

Sumber : Global Entrepreneur Indeks 2019 

 Data Global Entrepreneur Indeks menggambarkan bagaimana keadaan 

wirausahawan yang ada pada setiap negara. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Indonesia menempati peringkat ke 75 dari 137 negara di dunia dan menjadi 

negara peringkat ke 6  dari 9 negara di wilayah Asia Tenggara dengan indeks 

entrepreurship global sebesar 26%. Data ini menunjukkan masih rendahnya nilai 

GEI Indonesia dibandingkan negara lain bahkan jika dilihat berdasarkan wilayah 

Asia Tenggara, Indonesia tertinggal jauh dengan Singapura dan Malaysia.  Data 

ini menunjukkan bahwa indeks kewirausahaan di Indonesia masih rendah 
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dibandingkan dengan negara lain. Kemajuan dari suatu negara ditentukan dari 

sumber daya manusia nya dan tidak terlepas dari pemerintah serta sektor 

pendidikan (Muhardi, 2004). Kondisi saat ini, setiap orang bersaing untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya karena tuntutan dunia kerja 

terdidik dan terlatih. Sampai saat ini dunia wirausaha belum menjadi alternatif 

sebagai karir masa depan para mahasiswa, padahal  dunia wirausaha adalah 

pilihan yang paling rasional dalam segala kondidi perekonomian apalagi dalam 

situasi kritis.  

Dalam rangka memperluas literatur yang ada, studi ini menunjukkan data 

dari Badan Pusat Statistik yang mengukur indeks lapangan pekerjaan pada 

masyarakat Jawa Barat dilihat berdasarkan status pekerjaan utama pada tahun 

2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di provinsi Jawa Barat 

Status 

Pekerjaan 

Februari 2018 Februari 2019 Februari 2020 

Jumlah 

Penduduk 

(juta) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Penduduk 

(juta) 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Penduduk 

(juta) 

Persentase 

(%) 

Berusaha Sendiri 4,23 20,23 4,8 21,84 4,39 19,56 

Buruh/karyawan 9,37 44,81 9,91 45,08 10,15 45,19 

Buruh tidak 

tetap 
2,54 12,14 2,32 10,56 2,81 12,51 

Tidak dibayar 1,67 7,98 1,67 7,58 1,82 8,10 

Sumber : Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan Tabal 1.2 menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat 

masih banyak berstatus buruh atau karyawan. Persentase dari tahun ke tahun 

selalu mengalami peningkatan untuk pekerjaan sebagai buruh/karyawan.  

Peningkatan tersebut disebabkan karena para lulusan lebih memilih untuk mecari 

pekerjaan daripada menciptakan pekerjaan (Iskandar,2012). Adapun status 

pekerjaan untuk berusaha sendiri terjadi penurunan pada tahun 2020 yakni sebesar 

2,28% jika dibandingkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 1,01 %. Hal 

ini dapat menunjukkan intensi masyarakat untuk berwirausaha lebih rendah dan 

lebih memilih untuk menjadi buruh atau karyawan. 

Entrepreneurial intention sangat menguntungkan bagi mahasiswa dari 

aspek sosial- ekonomi karena mengajarkan untuk berpikir lebih kreatif dan 
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memelihara bakat serta keterampilan dalam pengembangan diri sendiri, lebih jauh 

daripada itu membuka peluang untuk menjamin kehidupan dalam pemenuhan 

kebutuhan dan mampu memberikan kontribusi untuk lingkungan (Suffian, et 

al.,2018). Mahasiswa diberikan teori, teknik dan alat untuk mengambil  risiko dan 

jalan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi (Nabi, et al.2018). 

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu rendahnya entrepreneurial intention di 

kalangan terdidik (Sadwo, Iqbal & Sanawiri.2018) dan beberapa mahasiswa 

berpendapat masih merasa kesulitan menemukan ide serta keterbatan modal dan 

kerap kali dibayang – bayangi oleh risiko kegagalan (Oktaviana.2018).  

Kewirausahaan menjadi sesuatu yang penting untuk diberikan di 

universitas (suryanto,2011). Karena meningkatnya jumlah mata kuliah 

kewirausahaan yang diajarkan di perguruan tinggi dan upaya kemitraan yang 

dilakukan antara industri dan universitas, konsep “kewirausahaan” telah 

meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa. Mahasiswa hari ini akan 

menjadi wirausahawan masa depan, untuk inisiatif mereka dengan melihat sebuah 

peluang.  Upaya dalam melihat tingkat entrepreneurial intention pada mahasiswa 

perguruan tinggi sebagai langkah mengurangi tingkat pengangguran, 

meningkatkan keberanian, meningkatkan kemandirian dalam bisnis.  

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan lembaga pendidikan 

tinggi negeri yang berbasis pendidikan diharapkan juga dapat menciptakan 

mahasiswa yang memiliki tingkat intensi berwirausaha yang tinggi. Universitas 

Pendidikan Indonesia (UPI) dari 8 fakultas, yaitu Fakultas Pendidikan Matematika 

dan IPA (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), 

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), Fakultas Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD)  

dan Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK).  

Untuk mengetahui kondisi intensi berwirausaha yang dimiliki para 

mahasiswa UPI Bandung sebagai tolak ukur pendukung jumlah wirausaha dan 

mengukur harapan produktivitas lulusan lembaga UPI, telah dilakukan 

penyebaran angket kepada 52 mahasiswa angkatan 2018 dari setiap fakultas di 

UPI Kampus Bumi Siliwangi yang telah mengontrak dan lulus mata kuliah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fakultas_Pendidikan_Teknologi_dan_Kejuruan_UPI
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kewiraausahaan. Adapun hasil pra penelitian mengenai niat berwirausaha yaitu 

niat pada para mahasiswa yang sedang merencanakan bisnis kembali setelah 

melakukan praktik bisnis mata kuliah Kewirausahaan dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1. 3 

Hasil Pra Penelitian Intensi Berwirausaha Mahasiswa UPI Angkatan 2018 

Kriteria Interval Frekuensi Persentase 

Rendah 21-42 27 51,92% 

Sedang 43- 64 15 28,85% 

Tinggi 65-86 10 19,23% 

Jumlah 52 100% 

Sumber : Pra Penelitian, 2019  

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia tingkat intensi berwirausaha sebanyak 52 mahasiswa, hasil 

tersebut berdasarkan indikator dari intensi berwirausaha yaitu keinginan (Desire), 

pilihan (Preference),  rencana (Plan).  Dari 52 responden ada sebanyak 27 orang 

atau 51,92% memiliki kriteria intensi berwirausaha rendah sedangkan hanya 10 

orang atau 19,23% responden memiliki kriteria intensi berwirausaha tinggi.   

Ada beberapa alasan  mahasiswa pada saat ini belum tertarik untuk 

berwirausaha sedangkan wirausaha merupakan alternatif pilihan yang tepat bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan potensinya dan mencegah diri menjadi 

pengangguran. Berwirausaha merupakan sebuah pilihan yang tepat dan logis, 

sebab selain peluang yang besar untuk berhasil serta mampu menciptakan 

lapangan kerja, hal ini sesuai dengan program pemerintah dalam percepatan 

penciptaan pengusaha kecil dan menengah yang kuat yang bertumpu pada 

pengetahuan dan teknologi.  

Intensi berwirausaha di kalangan mahasiswa yang ditunjukkan Tabel 1.3 

memperlihatkan bahwa kurangnya niat mahasiswa untuk berwirausaha, padahal 

intensi berwirausaha pada mahasiswa merupakan sumber lahirnya wirausahawan 

masa depan. Jika hal ini dibiarkan maka akan berdampak pada lulusan perguruan 

tinggi tetap banyak menjadi pencari kerja (job seeker) dibandingkan menjadi 

pencipta lapangan kerja (job creator) hingga tingkat penggangguran di Indonesaia 

bertambah (Handriani, 2011). Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan 
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bahwa keinginan berwirausaha para mahasiswa merupakan sumber bagi lahirnya 

wirausaha – wirausaha masa depan  (Gorman dkk,1997).  

Secara harfiah intensi merupakan niat. Krueger (Darmanto, 2013) 

mengungkapkan bahwa intensi merupakan prediktor terbaik bagi sebagian besar 

perilaku terencana, termasuk dalam perilaku berwirausaha. “Intensi berwirausaha 

merupakan kebulatan tekad seseorang untuk menjadi seorang wirausaha atau 

untuk berwirausaha” (Ermawati, Soesilowati, & P.Eko Prasetyo, 2017). Teori 

Perilaku Terencana atau TPB (Theory of Planned Behavior) merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (Theory of Reasoned 

Action). TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk 

menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991), faktor sentral 

dari perilaku individu merupakan bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat 

individu (behavior intention) terhadap perilaku tertentu. Niat untuk berperilaku 

dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu sikap (attitude), norma subjektif (subjective 

norm), persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control).  

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait faktor yang dapat 

mempengaruhi intensi berwirausaha ialah faktor internal yaitu kecenderungan 

mengambil risiko (propensity to take risk). Zhao, et al (2005) menyatakan 

kecenderungan sikap individu mampu mentoleransi risiko dan berani menghadapi 

rintangan dalam dunia usaha, kecenderungan mengambil risiko secara tradisional 

dianggap sebagai karakteristik kepribadian mempengaruhi keputusan individu 

untuk membuat usaha. Kecenderungan mengambil risiko dihipotesiskan sebagai 

prediktor langsung intensi berwirausaha. (Douglas & Shepherd, 2002)  

menemukan bahwa tingkat keenganan risiko yang rendah terkait dengan intensi 

berwirausaha yang lebih tinggi. Yan, et al (2018) menemukan bahwa 

kecenderungan pengambilan risiko berhubungan positif dengan intensi 

berwirausaha.  

Para ahli menggunakan TPB untuk menunjukkan bahwa norma subjektif, 

kontrol perilaku yang dirasakan dan sikap kewirausahaan secara positif 

mempengaruhi intensi berwirausaha (Engle et al.,2010) , namun mereka 

membatasi efek langsung dari faktor – faktor tersebut terhadap intensi 

berwirausaha. Hubungan antara sikap dan intensi didukung oleh TPB (Ajzen, 
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1991). Argumen ini menunjukkan norma subjektif memperngaruhi intensi 

berwirausaha melalui sikap kewirausahaan. Mereka menyarankan bahwa 

keyakinan individu dan faktor eksternal mempengaruhi intensi melalui sikap ( 

Park, 2009; Jan et al, 2012). Beberapa penelitian memberikan hasil yang berbeda 

atau kesenjangan penelitian mengenai kecenderungan mengambil risiko, sikap 

kewirausahaan dan intensi berwirausaha. Ringkasan temuan penelitian atau 

research gap pada Tabel 1.4. 

Tabel 1. 4 

Research Gap Kecenderungan Mengambil Risiko, Sikap Kewirausahaan Dan 

Intensi Berwirausaha 

Judul, Penulis, Tahun Variabel Temuan  Kesenjangan  

Peranan Faktor-Faktor 

Individual Dalam 

Mengembangkan Usaha 

(Studi Kuantitatif Pada 

Wirausaha Kecil Di 

Salatiga). Inggarwati dan 

Kaudin. 2010 

Growth intention, start-

up motivaton, 

entrepreneurial self 

efficacy, risk taking 

propensity.  

Tendency of take a 

risktidak berpengaruh 

terhadap intensi 

berwirausaha. Namun 

motivasi, entrepreneurial 

self efficacy 

menunjukkan pengaruh 

terhadap intensi 

berwirausaha.  

The Need For 

Achievement, Risk-Taking 

Propensity, And 

Entrepreneurial Intention 

Of The Generation Z. 

Dea sawitri Fauzia dan 

Tri Siwi Agustina. 2021 

Need For Achivement, 

Risk (X1), Taking 

Propensity (X2), 

Entrepreneurial 

Attitude(M) , 

Entrepreneurial Intention 

(Y).  

Sikap kewirausahaan 

tidak dapat memediasi 

pengaruh kecenderungan 

mengambil risiko 

terhadap intensi 

berwirausaha generasi Z.  

 

Berdasarkan  uraian di atas, dapat diketahui bahwa intensi berwirausaha 

yang dilakukan mahasiswa merupakan suatu hal yang sangat diharapkan sebagai 

implementasi dari proses pembelajaran. Intensi dapat yang dipengaruhi oleh 

faktor sifat dan faktor keterampilan.  Berdasarkan  masalah – masalah yang  

terjadi, maka penulis akan  melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kecenderungan Mengambil Risiko Terhadap Intensi Berwirausaha 

Dimediasi oleh Sikap Kewirausahaan.”  

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu, tampak hasil penelitian 

pengaruh kecenderungan mengambil risiko dan sikap kewirausahaan terhadap 
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intensi berwirausaha masih tidak konsekuen. Oleh karena itu penulis tertarik 

untuk mengkaji kembali pengaruh kecenderungan mengambil risiko terhadap 

intensi berwirausaha yang dimediasi oleh sikap kewirausahaan dengan objeknya 

yaitu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2018 yang telah 

mengikui mata kuliah kewirausahaan.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Sejalan dengan latar belakang penelitian, penulis merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1 Bagaimana gambaran tingkat kecenderungan mengambil risiko, sikap 

kewirausahaan dan intensi berwirausaha pada mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

2 Apakah kecenderungan mengambil risiko berpengaruh terhadap intensi 

berwirausaha pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 

3 Apakah sikap kewirausahaan dapat memediasi pengaruh kecenderungan 

mengambil risiko terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui:  

1. Gambaran tingkat kecenderungan mengambil risiko, sikap kewirausahaan dan 

intensi berwirausaha pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Pengaruh kecenderungan mengambil risiko terhadap intensi berwirausaha 

pada mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 

3. Sikap kewirausahaan memediasi pengaruh kecenderungan mengambil risiko 

terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

 Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan, khususnya kewirausahaan dalam memberikan gambaran serta 

informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap intensi 
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berwirausaha. Para pembaca dapat memperkaya teori Perilaku Terencana (Theory 

of Planned Behavior) yang dikemukan oleh Icek Ajzen berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dimana TPB cocok digunakan untuk mendeskripsikan 

perilaku apapun yang memerlukan perencanaan, niat seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan.  

 

 

B. Manfaat Praktis 

1. Bagi perguruan tinggi, diharapkan sabagai pertimbangan dalam memperkuat 

intensi berwirausaha mahasiswa dilihat dari kecenderungan mengambil risiko 

dan sikap kewirausahaan yang dimiliki, agar menyiapkan lulusan yang siap 

kerja dan mengurangi pengangguran di jenjang perguruan tinggi.  

2. Bagi dosen, diharapkan bagi dosen dapat memberikan referensi dalam 

mengevaluasi intensi berwirausaha pada mahasiswa agar dapat 

mempersiapkan mahasiswa yang siap menjadi entrepreneur.  

3. Bagi mahasiswa, dengan meningkatnya intensi berwirausaha mahasiswa maka 

diharapakan dapat menggambarkan dan dapat digunakan sebagai motivasi 

untuk bahan pertimbangan serta menambaha pemahaman akan pentingnya 

berwirausaha. 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut:  

1. Bab I Pendahuluan. Bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi tesis.  

2. Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis. Bagian ini berisi 

mengenai kajian pustaka atau landasan teoritis yang menjelaskan teori berkaitan 

dengan penelitian, penelitian terdahulu yang telah dilakukan, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian.  

3. Bab III Metode Penelitian. Bagian ini berisi mengenai metode penelitian, objek 

dan subjek penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional 
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variabel, sumber dan jenis data, pengujian instrumen penelitian dan teknik analisis 

data dalam melakukan penelitian ini.  

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bagian pembahasan akan menjelaskan mengenai 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.  


