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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada suatu negara yang sedang berkembang, peranan para 

wirausahawan tidak dapat diabaikan terutama dalam melaksanakan 

pembangunan ekonomi. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila 

memiliki banyak wirausahawan yang dapat berkreasi serta melakukan inovasi 

secara optimal yaitu mewujudkan gagasan-gagasan baru menjadi kegiatan yang 

nyata dalam setiap usahanya. 

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menyebabkan meningkatnya 

jumlah pengangguran dikalangan masyarakat, hal ini diperparah dengan 

kurangnya kemampuan dan minat untuk membuka lahan usaha baru yang lebih 

perspektif. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasinya 

adalah dengan membuka usaha baru yaitu dengan berwirausaha. Wirausaha 

dalam hal ini dapat dimaknai sebagai kemampuan melihat dan menilai peluang 

bisnis serta mengoptimalkan sumber daya dan berani dalam mengambil resiko. 

Menjadi wirausaha seringkali dipandang sebagai pilihan karir yang 

tidak terlalu disukai karena dihadapkan pada situasi keseharian yang tidak 

pasti, penuh rintangan, dan frustasi yang berkaitan dengan proses pendirian 

usaha baru yang mengalami kegagalan. Manusia merupakan mahluk yang 

paling sempurna yang mempunyai akal dan mempunyai keinginan untuk selalu 

maju dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, agar hal-hal tersebut dapat 

terealisasi maka diperlukan suatu usaha dan juga perjuangan yang keras. Untuk 
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dapat menjamin dan meningkatkan taraf hidup, manusia tidak bisa hanya 

mengandalkan pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin dapat 

menampung dan menyediakan lapangan kerja secara keseluruhan. Oleh karena 

itu dalam memasuki usia produktif  kerja diperlukan adanya suatu minat untuk 

berwirausaha.  

Terbentuknya calon pebisnis baru di sebuah negara  menjadi penting 

karena akan melahirkan pebisnis-pebisnis tangguh yang akan membuat 

pertumbuhan ekonomi negara itu menjadi lebih baik. Sebagai contoh adalah 

bangsa Jepang, Korea dan kini ditunjukkan oleh bangsa China yang memiliki 

banyak industri di negaranya. Bahkan kini industri-industri itu mampu 

mengungguli produsen-produsen dari Amerika Serikat dan negara Eropa 

lainnya. Sementara di Jepang, produsen dan industri mereka mampu menjadi 

market leader (pemimpin pasar) skala dunia. Sehingga diharapkan akan dapat 

terlahir pebisnis-pebisnis baru yang tangguh dan handal yang berasal dari 

lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang dapat meningkatkan tingkat 

perekonomian Indonesia di mata dunia. 

Kewirausahaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan 

sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang 

tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Sedangkan 

yang dimaksudkan dengan seorang wirausahawan adalah orang-orang yang 

memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis yaitu 

mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang 
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tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemauan untuk 

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam 

meraih sukses / meningkatkan pendapatan.  

Menurut Inpres No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional 

Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan bahwa : 

Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada 

upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan 

produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan 

pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih 

besar. 

 

Berdasarkan pengertian diatas kewirausahaan tidak hanya sekedar  

menyangkut kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial atau untuk mencari 

keuntungan semata, tetapi juga kegiatan yang tidak komerisal yang dilakukan 

dengan semangat sikap atau perilaku yang tepat dan unggul untuk 

meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

semua pihak yang berkepentingan. 

Masih tingginya jumlah pencari kerja tidak terlepas dari sikap mental 

para mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang masih beranggapan bahwa 

pekerjaan sebagai pegawai negeri akan menjamin kelangsungan hidup yang 

lebih baik dibanding dengan pekerjaan lain. Jarang yang berusaha 

mengamalkan dan mengembangkan pengalaman pendidikan formal mereka 

melalui wirausaha. Hal ini menunjukkan, setelah tamat dari pendidikannya 

kebanyakan berharap dan berpendirian untuk memperoleh pekerjaan yang telah 

ada di lapangan. Hanya sebagian kecil yang ingin menciptakan dan 



4 

 

mengembangkan pekerjaan baik bagi dirinya maupun bagi orang lain melalui 

kegiatan berwirausaha. 

Terbatasnya lapangan kerja akibat laju pertumbuhan angkatan kerja 

yang tidak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi, penyebaran tenaga 

kerja yang tidak merata dan sikap mental wirausaha para lulusan perguruan 

tinggi yang tidak terbina dengan baik, memerlukan pemecahan yang cukup 

serius, sebagaimana diketahui salah satu tujuan kebijaksanaan pembangunan 

nasional adalah meningkatkan produksi yang disertai dengan penciptaan 

lapangan kerja baru yang seluas-luasnya dan penyebaran pendapatan yang 

lebih merata. 

Sikap aktif dan berinisiatif merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang 

mandiri. Namun kemandirian individu yang satu dengan yang lain bisa 

berbeda-beda. Individu dinyatakan mandiri apabila dapat membangun dirinya 

sendiri dengan kekuatan sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

orang dewasa yang dapat mengurus dirinya sendiri. Dengan memiliki 

kemampuan dalam menghadapi masalah dan peristiwa tersebut maka individu 

akan mampu pula membentuk pandangan yang paling baik bagi orang lain. 

Orang yang selalu mengandalkan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri 

disebut juga mempunyai keinginan untuk menguasai dan mengendalikan 

tindakan-tindakan sendiri dengan tidak mengharapkan bantuan atau pengaruh 

orang lain.  

Sikap mandiri merupakan kemampuan seseorang berdiri sendiri dalam 

segala aspek kehidupannya. Dengan demikian individu yang berdiri di atas 
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kaki sendiri akan mengambil inisiatif, mengatasi sendiri kesulitan-kesulitannya 

dan ingin melakukan hal-hal oleh dirinya sendiri. Tanda-tanda dari sikap 

mandiri adalah pengambilan inisiatif, mencoba mengatasi rintangan-rintangan 

dalam lingkungannya, mencoba mengarahkan tingkah laku ke arah yang 

sempurna, memperoleh kepuasan dari bekerja, dan mencoba mengerjakan 

sendiri tugas-tugas rutinnya. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya 

sikap mandiri dalam berwirausaha, dengan demikian adanya sikap mandiri 

dapat membantu dan sangat diperlukan agar para mahasiswa dapat menentukan  

jenis usaha apa yang akan mereka pilih nantinya. 

Setiap manusia dilahirkan di keluarga tertentu yang merupakan 

lingkungan pendidikan terpenting dalam pembentukan karakter seseorang. 

Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang berpengaruh 

terhadap perilaku dalam perkembangan anak. Tujuan pendidikan secara 

universal adalah agar anak menjadi mandiri, bukan hanya dapat mencari 

nafkahnya sendiri, tapi juga bisa mengarahkan dirinya pada keputusannya 

sendiri untuk mengembangkan semua kemampuan fisik, mental, sosial dan 

emosional yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan suatu kehidupan 

yang sehat dan produktif.  Menurut Sukmadinata (2007:2-3) “Keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan 

landasan dasar bagi proses belajar bagi pihak sekolah dan masyarakat”. faktor  

lingkungan keluaraga merupakan faktor yang cukup penting dibandingkan 

dengan beberapa faktor lainnya, seperti halnya cara orang tua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga, akan 
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sangat berpengaruh terhadap semangat seseorang dalam bekerja ataupun 

berkarya. Dari hal kecil tersebut sudah dapat dikatakan lingkungan keluarga 

mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan seseorang, sehingga dapat 

dikatakan kesuksesan seseorang tidak dapat lepas dari lingkungan keluarganya. 

Berdasar latar belakang diatas maka dianggap perlu untuk diadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH SIKAP MANDIRI DAN 

LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2008 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dibutuhkan agar masalah yang diteliti tidak 

terlepas dari pokok permasalahan yang ditentukan. Dalam hal ini peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Minat berwirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sikap mandiri mahasiswa dalam menjalankan aktifitas perkuliahan dan 

kegiatan sehari-hari. 

3. Lingkungan keluarga pada penelitian ini dibatasi pada lingkungam inti 

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang terikat oleh suatu 

pernikahan dan terjadi interaksi didalamnya. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 
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1. Adakah pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

3. Adakah pengaruh antara sikap mandiri dan lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap mandiri dan lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah pengetahuan dan memberikan masukan dalam 

penyusunan teori dan konsep baru dalam penelitian. Selain itu juga dapat 

menjadi masukan yang berguna bagi penelitian lebih lanjut, terutama yang 

berkaitan dengan minat berwirausaha. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi 

pembaca dan menambah informasi berwirausaha bagi mahasiswa tentang 

bagaimana berwirausaha. sehingga dapat memberikan arahan yang baik bagi 

mahasiswa dalam menghadapi kesulitan berwirausaha sehingga dapat 

membangkitkan motivasi mereka. Selain itu juga masyarakat umum atau 

pembaca dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi 

berbagai kesulitan yang muncul dalam berwirausaha dan menambah 

informasi pada penelitian yang akan datang dalam hal minat berwirausaha. 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang  masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori tentang minat berwirausaha, sikap mandiri dan 

lingkungan keluarga,  hubungan antara sikap mandiri dan lingkungan 

keluarga tehadap minat berwirausaha, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi pengertian metodologi penelitian, jenis penelitian, 

subjek dan objek penelitian, poulasi, sampel dan sampling, metode 

pengumpulan data yang berisi tentang data primer dan data sekunder, 

variabel penelitian yang terdiri dari variabel dependen dan independen, 

pembuatan kisi-kisi angket, penyusunan angket, menentukan skor angket 

dan uji coba angket. Teknik pengumpulan data dengan metode angket 

dan dokumentasi. Uji instumen meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji 

prasarat analisis terdiri dari uji normalitas dan linieritas. Teknik analisis 

data yaitu analisis regresi ganda, uji parsial (uji t), uji serempak (uji F), 

koefisien determinasi (R
2
) dan sumbangan efektif dan relatif. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian,penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


