
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, jumlah lapangan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan 

jumlah tenaga kerja yang ada. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat 

pengangguran di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk 

yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 110,8 juta orang, 

berkurang sebanyak 3,2 juta orang dibandingkan dengan keadaan pada Februari 

2013 sebanyak 114 juta orang. Data Badan Pusat Statistik juga mencatat adanya 

kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2013 mencapai 6,25 

persen. Rasio itu mengalami peningkatan dibandingkan pada Februari 2013 yang 

sebesar 5,92 persen. 

Kondisi tersebut merupakan salah satu tantangan yang cukup besar yang 

harus dihadapi oleh Negara ini dalam rangka mengupayakan pembangunan 

Negara ke arah yang lebih baik. Pemerintah sudah sepantasnya meningkatkan 

upayanya dalam hal mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan 

kerja baru atau dengan mendorong terciptanya wirausaha (entrepreneur). 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses penciptaan dan mewujudkan 

nilai-nilai bagi pengusaha (Morris & Jones, 1999). Kegiatan kewirausahaan 

memainkan peran cukup penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan 
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sosial. Kewirausahaan dikenal untuk mengurangi tingkat pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai dalam 

perekonomian. Suatu Negara dikatakan akan maju apabila memiliki paling sedikit 

2 persen wirausaha dari total jumlah penduduk yang ada (www.hatta-rajasa.info). 

Namun situasi yang ada adalah Negara kita belum mampu mencapai jumlah ideal 

tersebut. 

Menjadi wirausaha sendiri dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang 

dilakukan seseorang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan 

membuka usaha atau menciptakan sesuatu yang baru. Seseorang telah 

meningkatkan perekonomian bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain di 

sekitarnya dengan berwirausaha. Hal tersebut tentunya memiliki arti dan 

kontribusi yang cukup besar baik bagi diri sendiri, orang sekitar, pemerintah, 

maupun Negara. Jika dari seorang entrepreneur berhasil mengurangi jumlah 

pengangguran minimal satu orang, maka apabila muncul entrepreneur lainnya 

tentu akan sangat bermanfaat dalam mengurangi pengangguran dengan maksimal. 

Keberadaan entrepreneur di negara ini semakin penting untuk direalisasikan. 

Melalui peningkatan entrepreneur, baik secara kuantitas maupun kualitas, mereka 

nantinya diharapkan menjadi katup pengaman untuk penciptaan kesempatan kerja, 

peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pendidikan kewirausahaan belakangan kemudian menjadi salah satu 

alternatif upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna menghadapi kenyataan 

tersebut. Baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, diberikan kurikulum 

atau bahan pendidikan terkait entrepreneurship. Banyak pula program-program di 
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luar pendidikan formal seperti pelatihan entrepreneurship, seminar, workshop, 

dan lain sebagainya yang juga bertujuan untuk meningkatkan entrepreneurial 

intentions dan jumlah entrepreneur yang nantinya akan membantu dalam 

perbaikan pembangunan ekonomi Negara. 

Program-program kewirausahaan yang diterapkan di universitas secara 

tidak langsung akan memunculkan wirausahawan muda di Indonesia. Program-

program tersebut di program sedemikian rupa oleh Departemen Pendidikan 

Nasional dan Dikti melalui pemberian kurikulum dan melalui program kreativitas 

mahasiswa dengan tujuan untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi yang siap 

bekerja dan menciptakan lapangan pekerjaan ketika lulus nanti. Salah satu 

universitas yang kemudian telah menerapkan dan mendukung program tersebut 

adalah Universitas Airlangga. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, 

Universitas Airlangga telah mendukung kegiatan entrepreneurship melalui 

dukungan atas kegiatan mahasiswa yang memiliki bakat dan minat di bidang 

entrepreneur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya, memberikan dukungan 

terhadap program entrepreneurship melalui sebuah wadah unit kegiatan 

mahasiswa yang bernama WEBS. Melalui wadah inilah mahasiswa kemudian 

diberikan berbagai macam ilmu, mentoring, dan motivasi yang dapat 

menumbuhkan jiwa entrepreneurship mahasiswa. 

Selain mengenai pemberian pendidikan kewirausahaan, cara lain yang 

ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong semakin bertambahnya jumlah 

entrepreneur di Indonesia adalah dengan memberikan bantuan hibah modal usaha. 

Besarnya bantuan ini pun dapat dikategorikan cukup besar dan tentunya dengan 
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memperoleh bantuan modal akan lebih memudahkan para entrepreneur muda 

untuk memulai bisnis atau usaha sendiri. Sebut saja dana bantuan hibah dari 

Kementrian UKM dan Koperasi yang tiap tahunnya menggelontorkan bantuan 

hingga Rp 25.000.000,- bagi setiap rintisan usaha untuk memotivasi semangat 

berwirausaha kaum muda di seluruh Indonesia (http://www.tempo.co/; 

http://www.depkop.go.id/). Selain dana bantuan modal dari pemerintah, jenis 

bantuan modal lainnya yang dapat diperoleh oleh para entrepreneur muda adalah 

melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat mencapai Rp 500.000.000,- atau 

melalui program bina lingkungan hasil kerjasama dengan BUMN maupun 

perusahaan swasta lainnya yang memberikan bantuan corporate social 

responsibility (http://www.antaranews.com/). 

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan seperti yang 

telah disebutkan diatas untuk mendorong kewirausahaan, perkembangan 

kewirausahaan di Indonesia bisa dibilang masih kurang dari harapan yang ingin 

dicapai oleh pemerintah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Adanya berbagai hambatan 

yang dialami oleh para pengusaha atau entrepreneur di negara maju dan 

berkembang ketika memulai bisnis dan mengembangkan bisnis mereka (OECD, 

2011) menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri, 

terdapat banyak faktor yang mempengaruhi niat atau intensi seseorang untuk 

berwirausaha disamping adanya hambatan yang dialami oleh individu tersebut. 

Dalam kaitannya di bidang entrepreneurship, intention models 

mengasumsikan bahwa perilaku kewirausahaan merupakan sebuah perilaku yang 

terencana, yang mencerminkan beberapa derajat pengolahan kognitif, dimana 
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intentions tersebut berkembang dalam diri individu ketika ia mengelaborasikan 

pengetahuan, kepercayaan, sikap, dan pengalaman mereka (Krueger et al., 2000). 

Banyak model yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya untuk 

menjelaskan dan mempelajari entrepreneurial intentions, namun yang paling 

secara umum digunakan adalah Theory of Planned Behavior (TPB). TPB (Ajzen, 

1991) adalah salah satu kerangka teoritis yang dominan digunakan untuk 

menganalisis pembentukan niat di berbagai bidang (Armitage & Conner, 2001), 

seperti bidang entrepreneurship. Terdapat tiga variabel sikap konseptual dalam 

TPB yang menjadi faktor dalam menentukan niat atau perilaku yaitu attitude 

towards the behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kemudian dalam penelitian ini 

akan diteliti mengenai faktor-faktor yang terkait dengan pembentukan 

entrepreneurial intentions, utamanya kaum muda untuk menjadi entrepreneur. 

Hal ini karena kaum muda masih dalam tahap pencarian dan mereka juga belum 

menentukan secara pasti preferensi karir mereka ke depannya. Dalam penelitian 

ini yang menjadi responden adalah mahasiswa anggota WEBS di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Pemilihan responden tersebut karena 

WEBS merupakan salah satu program unit kegiatan mahasiswa yang terdapat di 

lingkungan kampus Universitas Airlangga, khususnya di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dan juga dalam program tersebut mahasiswa telah dibekali oleh 

pemahaman terkait entrepreneurship, sehingga dalam hal ini secara tidak 

langsung mereka telah memahami dan memiliki pandangan terkait 

entrepreneurship. Diharapkan nantinya dari penelitian ini dapat diperoleh 
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gambaran terkait faktor-faktor apa saja yang memicu untuk menjadi entrepreneur 

dan solusi untuk meningkatkan minat serta niat kaum muda untuk berwirausaha 

atau mendorong munculnya entrepreneurial intentions pada diri mahasiswa sejak 

mereka masih menempuh pendidikan. Diharapkan juga dengan adanya dorongan 

tersebut, nantinya mereka dapat menciptakan bisnis baru dan membuka lapangan 

kerja baru baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat di sekitarnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah individual skill berpengaruh positif signifikan terhadap attitude 

toward entrepreneurial behavior? 

2. Apakah perceived environmental facility berpengaruh positif signifikan 

terhadap perceived entrepreneurial behavior control? 

3. Apakah perceived environmental dynamism berpengaruh positif signifikan 

terhadap perceived entrepreneurial behavior control? 

4. Apakah attitudes toward behavior berpengaruh positif signifikan terhadap 

entrepreneurial intentions? 

5. Apakah subjective norms berpengaruh positif signifikan terhadap 

entrepreneurial intentions? 

6. Apakah perceived entrepreneurial behavior control berpengaruh positif 

signifikan terhadap entrepreneurial intentions? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh individual skill terhadap attitude toward 

entrepreneurial behavior. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perceived environmental facility terhadap 

perceived entrepreneurial behavior control. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perceived environmental dynamism terhadap 

perceived entrepreneurial behavior control. 

4. Untuk mengetahui pengaruh attitudes toward behavior terhadap 

entrepreneurial intentions. 

5. Untuk mengetahui pengaruh subjective norms terhadap entrepreneurial 

intentions. 

6. Untuk mengetahui pengaruh perceived entrepreneurial behavior control 

terhadap entrepreneurial intentions. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini diharapkan dapat mencapai manfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai masukan bagi mahasiswa yang ingin terjun di bidang 

entrepreneurship agar mereka dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu 
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diperhatikan dan dikembangkan agar entrepreneurial intentions mereka 

melekat kuat dalam dirinya. 

2. Memberikan pengertian akan pentingnya entrepreneurial intentions pada 

mahasiswa agar nantinya setelah lulus nanti mereka dapat menjadi 

entrepreneur yang sukses sehingga nantinya bisa meningkatkan 

kesejahteraan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan Negara. 

3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Universitas Airlangga 

pada umumnya, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya 

maupun lembaga pendidikan lain serta pihak pemerintah dalam 

meningkatkan kualitas kurikulum, program-program, dan bantuan serta 

dukungan bagi entrepreneur potensial dalam meningkatkan 

entrepreneurial intentions mereka. 

4. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan guna 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

entrepreneurship dan sumberdaya manusia. 
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