
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Di negara maju, para entrepreneur telah memperkaya pasar dengan

produk-produk yang inovatif. Semakin maju suatu negara semakin banyak orang

yang terdidik dan banyak pula orang yang menganggur, maka semakin dirasakan

pentingnya dunia entrepreneur. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang

oleh para entrepreneur yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan

pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua

pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia,

dan pengawasan.

Oleh sebab itu, wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam

jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi

kenyataan bahwa jumlah entrepreneur Indonesia masih sedikit dan mutunya

belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha

Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.

Mengetahui keadaan tersebut, dapat terlihat adanya peluang besar untuk

mengembangkan diri menjadi seorang entrepreneur. Pembangunan ini perlu

dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, terutama pada

saat mereka menempuh pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai

kewirausahaan, ada baiknya penulis menjabarkan pengertian wirausaha guna

menambah wawasan serta pemahaman kita.
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Daft (2000:257), menjelaskan, “entrepreneurship sebagai motor

penggerak penciptaan lapangan pekerjaan. Semakin banyak entrepreneur, maka

semakin banyak lapangan perkerjaan yang tercipta. Sehingga dapat menyerap

pengangguran di Indonesia”.

Menurut Kruger (2000) dalam Schwarz et al. (2009) mengatakan

“entrepreneurial intent terbukti menjadi salah satu kunci penting dalam

memprediksi perilaku seseorang menjadi pengusaha atau tidak di masa depan”.

Jadi agar ada perilaku entrepeneur harus ditumbuhkan terlebih dahulu. Salah satu

yang menyebabkan seorang mahasiswa untuk mempunyai entrepreneurial intent

adalah peran dari general attitude (Autio et al., 1997).

Selain peran tersebut dalam menumbuhkan entrepreneurial intent juga

tergantung dari peran attitude toward entrepreneurship. Menurut Luhje dan

Franke (2003) dalam Schwarz et al. (2009) menjelaskan, “attitude toward

merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan entrepreneurial intent

seseorang. Jadi faktor penting dalam tumbuhnya entrepreneurial intent adalah

perilaku seseorang yang mengarah ke entrepreneur”.

Adanya jiwa entrepreneur sangat diperlukan bagi pengembangan individu

dalam mengarungi kehidupan secara lebih luas lagi yaitu untuk mengembangkan

kemandirian bangsa. Wirausaha bukan sekedar berbisnis, hal ini penting

dimengerti agar tidak terjadi kesalahan arti pemahaman yang sempit. Hal lain

yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan pengusaha naik kelas,

sehingga pengusaha yang berada di Indonesia tidak berhenti berjualan hanya dari

mendorong gerobak, tetapi harus dikembangkan agar bisa membuka toko atau
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depot, kemudian membuka cabang dalam negeri terdahulu, dan pada akhirnya

membuka cabang di luar negeri.

Selain memberikan pengetahuan dan keahlian mengenai entrepreneur

terhadap mahasiswanya, Universitas dapat memberikan contoh model atau

mengundang entrepreneur-entrepreneur yang terlebih dahulu sukses untuk

berbagi pengalaman dalam berwirausaha, sehingga mahasiswa dapat memperoleh

pengalaman-pengalaman dan kritik saran dari seseorang yang terlebih sukses di

bidang entrepreneur. Sehingga kegagalan-kegagalan yang dialami entrepreneur

terdahulu tidak diimbangi, dan kesuksesan-kegagalan entrepreneur terdahulu

dapat dicapai dengan lebih cepat dan lebih besar.

Saat ini negara kita mulai menyebarluaskan pengetahuan

entrepreneurship. Oleh karena itu, pembekalan entrepreneurship sejak mahasiswa

sangat diperlukan. Sehingga ketika melihat ada peluang, maka mahasiswa tidak

canggung terjun ke masyarakat untuk memulainya. Harapannya, mahasiswa dapat

memaksimalkan peluang sebesar mungkin dan dapat meminimalkan resiko

seminimal mungkin.

Pemilihan mahasiswa jurusan manajemen Universitas Airlangga sebagai

obyek penelitian karena Universitas Airlangga merupakan salah satu Universitas

yang paling baik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya calon

mahasiswa yang berminat mendaftar menjadi mahasiswa di kampus Universitas

Airlangga.

Berdasarkan pada fakta dan teori yang ada, maka permasalahan ini sangat

menarik untuk diteliti agar bisa memngetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
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mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya untuk berwirausaha. Bertitik tolak

dari uraian yang disampaikan tersebut, diadakanlah penelitian untuk membuat

skripsi dengan judul

“Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Intensi Berwirausaha Mahasiswa

Yang Tergabung Pada Webs (Workshop Entrepreneur Business Society) Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini:

1. Manakah variabel yang secara bersama-sama mempengaruhi

entrepreneurial intent pada mahasiswa yang tergabung di WEBS Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga?

2. Manakah variabel yang berpengaruh dominan terhadap entrepreneurial

intention pada mahasiswa yang tergabung di WEBS Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Airlangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Selanjutntya tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui variabel yang secara bersama-sama berpengaruh

terhadap entrepreneurial intent pada mahasiswa yang tergabung di WEBS

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

2. Untuk mengetahui pengaruh yang dominan terhadap entrepreneurial

intention pada mahasiswa yang tergabung di WEBS Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Airlangga.
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1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan mengenai pengaruh

general attitude, attitude toward entrepreneurship, perception of university

environment terhadap entrepreneurial intention pada Mahasiswa yang

tergabung di WEBS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

2. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai entrepreneurial

intention akan mendapatkan tambahan materi yang sangat berguna.

3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan penelitian di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang

berkaitan dengan permasalahan penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi landasan teori yang digunakan dalam

penelitian ini baik dari referensi penelitian terdahulu maupun

landasan teorinya. entrepreneur, general attitude, attitude toward

entrepreneurship, perception of university environment,

entrepreneurial intent, serta hubungan antara variabel general

attitude, attitude toward entrepreneurship, perception of university
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environment, entrepreneurial intent. Dalam bab ini juga akan

diajukan hipotesis penelitian dan kerangka konsep penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan

dalam penelitian, identifikasi variabel dan definisinya, definisi

operaasional variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalan

penelitian, prosedur dalam memeroleh data, serta teknik analisis

data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dijelaskan data-data hasil penelitian yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas, pengumpulan dan

pengolahan data dari data yang dibutuhkan pada penelitian ini,

kemudian hasil dari pengolahan data tersebut dianalisa untuk

mengetahui hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang simpulan dan

saran-saran penelitian.
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