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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya,

namun Indonesia masih saja berpredikat menjadi negara yang sedang

berkembang. Hal itu dapat ditandai dengan rendahnya pendapatan per kapita

penduduknya dan kondisi sosial ekonominya. Pendapatan per kapita sendiri dapat

diartikan sebagai besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara.

Pendapatan per kapita biasanya digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemakmuran

dan tingkat kemajuan pembangunan sebuah negara. Dimana semakin besar

pendapatan per kapitanya, maka dianggap semakin makmur sebuah negara itu.

Gambar 1.1
Pendapatan Per Kapita Indonesia

Sumber: BPS Indonesia

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan

per kapita di Indonesia dari tahun ke tahun. Tapi pencapaian tersebut dinilai masih
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redah mengingat negara- negara berkembang seperti Malaysia dan Singapura jauh

di atas Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia hanya US$4.700. Sedangkan

Malaysia US$ 13.000 dan Singapura US$ 51.000 per tahun menurut Mustafa

Edwin Nasution, Dewan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia yang dimuat pada

kompas.com pada 6 November 2014.

Pendapatan penduduk yang rendah dan banyaknya pengangguran menjadi

masalah utama yang sedang dialami Indonesia saat ini. Salah satu faktor yang

mendorong kemiskinan yang ada di Indonesia didorong oleh jumlah

pengangguran terbuka yang terdapat di Indonesia. Dimana definisi pengangguran

terbuka menurut BPS Indonesia merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak

bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah

bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang

mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa

tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Tahun Tingkat
Pengangguran

Terbuka
(%)

Februari 2015 5.81
Agustus 2014 5.94
Februari 2014 5.70
Agustus 2013 6.25
Februari 2013 5.92

Sumber: BPS Indonesia
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi pada jumlah

pengangguran terbuka yang terjadi di Indonesia pada setiap enam bulan.

Banyaknya pengangguran terbuka merupakan salah satu penyebab

penghambatnya kemajuan suatu negara. Dan di Indonesia memiliki angka

pengangguran terbuka yang masih tergolong tinggi. Dan ironisnya masih banyak

lulusan Perguruan Tinggi yang menyandang predikat pengangguran terdidik.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh

tingginya jumlah pengangguran dan rendahnya pendapatan per kapita ini, cukup

menarik perhatian pemerintah. Dengan hal tersebut, pemerintah saat ini

memberikan perhatian yang cukup besar untuk pengembangan kewirausahaan,

salah satunya adalah dengan mendorong universitas untuk memberikan bekal

kepada mahasiswanya untuk bermental job creator (pencipta lapangan kerja)

sehingga dapat menekan angka pengangguran terdidik yang ada di Indonesia yang

semakin tinggi. Pendidikan kewirausahaan dinilai menjadi salah satu upaya yang

dilakukan oleh pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa

kewirausahaan di kalangan generasi muda.

Dalam aturan Dikti, pemerintah juga telah membuat peraturan yang

memuat tentang kewirausahaan salah satunya adalah PP No.41 tahun 2011 yaitu

mengenai pengembangan kewirausahaan untuk kalangan pemuda. Universitas

Airlangga sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang berkewajiban mencetak

generasi berwirausaha, telah turut serta merealisasikan peraturan pemerintah

tersebut dengan membentuk kurikulum perkuliahan dengan menyertakan mata

kuliah kewirausahaandi dalamnya dengan memberikan teori-teori berwirausaha
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dan praktek berwirausaha. Dengan pengupayaan tersebut bertujuan untuk

membentuk dan membekali mahasiswa menjadi seorang wirausaha.

Di Indonesia aktivitas kewirausahaan tergolong masih rendah. Prosentase

jumlah wirausaha Indonesia berdasarkan data terakhir ternyata paling rendah

dibandingkan dengan negara - negara ASEAN, misal prosentase pertumbuhan

wirausaha di Malaysia 5% per tahun, Singapura 7% per tahun, Thailand: 3% per

tahun sedangkan pertumbuhan wirausaha Indonesia hanya 1,08% per tahun.

Normalnya sebuah negara rata rata pertumbuhan wirausaha adalah sebesar 2% per

tahun (www.linkedin.com pada 9 April 2015). Hal tersebut dapat terlihat dari

dampak terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia karena tingkat kemajuan

dan kesejahteraan sebuah negara dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya

dapat dilihat dari berapa jumlah pengusaha / wirausahawan yang dimiliki negara

tersebut.

Kewirausahaan menurut Zimerrer (2005) dalam Wardhani (2011) adalah

seorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko dan

ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara

mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan

untuk mendirikannya. Sedangkan orang yang memiliki jiwa berwirausaha adalah

mereka yang selalu melihat setiap kehidupan yang ada menjadi peluang serta mau

berfikir terbuka sehingga dapat menciptakan suatu karya yang dapat memberikan

keuntungan.
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Setiap lulusan Perguruan Tinggi sudah tentu mempunyai harapan untuk

dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah didapat

semasa mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Secara realitas ada tiga

pilihan yang memungkinkan akan dialami oleh para lulusan Perguruan Tinggi.

Pertama, menjadi pegawai di suatu institusi seperti menjadi karyawan perusahaan

swasta, karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau menjadi Pegawai

Negeri Sipil (PNS). Kedua, kemungkinan menjadi pengangguran karena semakin

ketatnya persaingan atau semakin menyempitnya lapang perusahaan karena

banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar akibat krisis moneter yang

terjadi di Indonesia. Ketiga, menjadi pengusaha dengan menciptakan lapangan

pekerjaan di bidang usaha yang sesuai dengan ilmu dan minat yang dimiliki. Dan

dari tiga kemungkinan tersebut, kemungkinan ketiga dapat menjadi alternatif yang

paling memungkinkan dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi, karena dirasa

kemungkinan pertama sangat sulit mengingat ketatnya persaingan menjadi

karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau menjadi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang sangat tinggi di Indoesia. Oleh karena itu, pilihan untuk

berwirausaha merupakan pilihan yang tepat.

Namun, tidak semua mahasiswa mempunyai ketertarikan untuk menjadi

seorang wirausaha. Butuh beberapa faktor untuk membangun tingkat ketertarikan

tersebut, seperti membekali denga self efficacy, need for achievement, locus of

control, dan instrumental readiness, yaitu membekali kemampuan dan

membangun kepercayaan diri untuk memulai suatu usaha, membentuk karakter

untuk berusaha danmemberikan yang terbaik untuk usahanya, serta kesiapan-
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kesiapanyang harus dimiliki oleh calon wirausaha baru. Semua atribut inilah yang

membantu seorang wirausaha mencapai prestasi yang diharapkan. Dengan

demikian, diharapkan bahwa pencapaian seorang wirausaha membawa manfaat

bagi masyarakat luas yaitu dengan menciptanya lapangan pekerjaan. Maka perlu

diketahui apakah program yang diberikan selama ini untuk meningkatkan

entrepreneurial intention pada mahasiswanya untuk memulai usaha baru setelah

lulus kuliah.

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan

mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang telah menempuh mata kuliah

kewirusahaan yaitu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu mahasiswa

departemen manajemen semester III sedangkan pada mahasiswa Fakultas

Kedokteran Hewan semester VI. Dalam penelitian ini mengambil objek kedua

fakultas tersebut dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana entrepreneurial

intention antara fakultas yang berbasis bisnis dan fakultas non-bisnis dikarenakan

dalam pemberian mata kuliah tentang kewirausahaan yang berbeda.

Kajian dengan tema ini sangat relevan untuk dianalisis, melihat kenyataan

yang ada bahwa masih rendahnya ketertarikan mahasiswa menjadi wirausaha.

Maka dari itu, untuk lebih membangun kesadaran dan minat dalam berwirausaha

pada mahasiswa untuk dapat meningkatkan lapangan kerja, dilakukanlah

penelitian ini dengan judul “Pengaruh Self Efficacy, Need for Achievement,

Locus of Control dan Instrumental Readiness terhadap Entrepreneurial

Intention Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Kedokteran

Hewan Universitas Airlangga Surabaya.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah self efficacy, need for achievement, locus of control dan

instrumental readiness berpengaruh simultan dan signifikan terhadap

entrepreneurial intention terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Surabaya?

2. Manakah variabel dominan yang berpengaruh signifikan terhadap

entrepreneurial intention terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Surabaya?

3. Adakah perbedaan entrepreneurial intention pada mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Airlangga Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi:

1. Bahwa self efficacy, need for achievement, locus of control dan

instrumental readiness berpengaruh simultan dan signifikan terhadap

entrepreneurial intention pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan
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Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Surabaya.

2. Variabel dominan yang berpengaruh signifikan terhadap

entrepreneurial intention terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga

Surabaya.

3. Perbedaan entrepreneurial intention pada mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Airlangga Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan manfaat

kepada pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi Pihak Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau sumbangan ide

yang bermanfaat dalam mengembangkan metode pengajaran untuk

meningkatkan self efficacy, need for achievement, locus of control

dan instrumental readiness terhadap mahasiswa agar menjadi

lulusan yang mempunyai entrepreneurial intention yang tinggi.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

Diharapkan penelitian ini mampu memperluas pengetahuan di

bidang kewirausahaan.
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3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai

self efficacy, need for achievement, locus of control dan

instrumental readiness dalam meningkatkan entrepreneurial

intention

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi bagipeneliti selanjutnya dengan

materi yang berhubungan dengan skripsi ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Materihasil penelitian dalam skripsi ini secara sistematis disusun sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat secara garis besar hal-hal yang mencakup masalah yang akan

diuraikan pada skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori self efficacy, need for achievement,

locus of control dan instrumental readiness yang berhubungan dengan topik

skripsi ini sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang didapat dari literature

yang dijadikan pedoman dalam pembahasan skripsi ini.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, ruanglingkup penelitian, jenis

dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, data penelitian, analisis

hasil penelitian, interpretasi dari hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi simpulan dari hasil

penelitian dan memberikan saran-saran yang diperlukan sebagai masukan untuk

penelitian selanjutnya.
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