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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis global telah menciptakan banyak perusahaan di Indonesia dengan 

sangat terpaksa telah membuat kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

secara sepihak, dan berdampak pada meningkatknya pengangguran terdidik, 

baik di lulusan SMA dan sederajat, sarjana, doktor maupun yang belum 

mengenyam pendidikan formal. Sehingga hal ini membutuhkan langkah dan 

upaya cerdas untuk mengatasi tingkat pengangguran terdidik yang 

berorientasi untuk mencari kerja. Maka dari itu dibutuhkan skill 

kewirausahaan untuk menekan pengangguran yang ada. Karena secara 

konseptual kewirausahaan merupakan jalur baru yang membutuhkan 

pendidikan khusus secara sistematis modern, lebih-lebih semangat 

kewirausahaan sendiri sudah ada dan hidup pada setiap manusia sehingga 

berwirausaha dapat berjalan dengan baik.    

Wacana kewirausahan bagi kaum muda dianggap sebagai suatu faktor 

penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut data BPS, pada bulan 

februari 2010 dari total angkatan kerja sebesar 116,00 juta orang, sekitar 

92,60 persen adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada 

Februari 2010 bertambah sebanyak 2,53 juta orang (2,42 persen) 

dibandingkan pada bulan agustus 2009 dan bertambah sebanyak 2,92 juta 

orang (2,80 persen) dibandingkan pada februari 2009. Data BPS tahun 2010 
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menunjukkan bahwa jumlah pengangguran pada februari 2010 sebesar 8,59  

juta orang atau menurun 666 ribu orang (7,20 persen) dibandingkan pada 

februari 2009 dengan jumlah 9,26 juta orang (Stamboel, 2011:105).  

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat pengangguran mengalami 

penurunan, walaupun sangat kecil. Hal ini dikarenakan semangat 

kewirausahaan di Indoneisa masih cukup kecil. Persoalannya bagaimana 

menumbuhkan minat kaum muda khususnya mahasiswa untuk ikut 

berpartisipasi aktif dalam rangka memajukan perekonomian bangsa melalui 

wirausaha.  

Sebenarnya pemerintah sudah mempunyai kebijakan yang berkaitan 

dengan kewirausahaan, yang termaktub dalam 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. 

Dari pengertian tersebut, bahwa budaya kewirausahaan diharapkan 

menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga 

dapat melahirkan wirausahawan-wirausahawan tangguh dan mandiri.  

Dalam konteks manajemen, pengertian entrepreneur adalah seseorang 

yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti 

finansial (money), bahan mentah (material), dan tenaga kerja (labor), untuk 

menghasilkan suatu produk baru, proses produksi, atau pengembangan 
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organisasi usaha (Uzman, 1997 :3). Entrepreneur adalah seseorang yang 

meliputi kombinasi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan 

semangat, dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang usaha.  

Sedangkan bagi kalangan tertentu entrepreneur adalah mereka yang 

memiliki modal, ketrampilan, jaringan atau warisan dari keluarganya. 

Sehingga  bayak orang yang terjebak dengan pemahaman entrepreneur yang 

sempit. Dalam pengertian tersebut, bahwa hanya kalangan tertentu dan 

dengan karakteristik yang sudah ditentukan menjadi entrepreneur. 

Ada satu hal yang belum diketahui secara pasti bahwa terdapat satu 

karakteristik kewirausahaan yang dapat dibentuk dan dimilki oleh semua 

orang. Menurut M. Scarborought dan Thomas W. Zinmer dalam Suryana, 

2008:4) menjadi entrepreneur tentunya dibutuhkan karakteristik tertentu yang 

mendukung. Entrepreneur sendiri memiliki banyak karakteristik, yaitu : 

1. Desire for responsibility, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas 

usahanya 

2. Prefenrence for moderate risk, yaitu lebih memiliki resiko yang 

moderat 

3. Confidance in their ability to succes, yaitu percaya akan kemampuan 

dirinya untuk berhasil.  

4. Desire for immediae feedback, yaitu selalu menghendaki umpan balik 

yang segera. 

5. High level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk 

mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. 

6. Future orientation, yaitu berorienas ke masa depan, perspektif dan 

bewawasan luas. 

7. Skill at organizing, yaitu memiliki ketrampilan dalam 

mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.  

8. Value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi 

daripada uang. 

   

 Sedangkan menurut Hisrich (2002 : 68) Entrepreneur memiliki 

karakteristik-karakteristik, yaitu : 
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1. Locus of control, yaitu suatu variabel kepribadian yang 

dihubungkan dengan harapan seseorang apakah ia akan mampu 

mengendalikan suatu peristiwa dalam hidupnya. 

2. Independent, yaitu berhubungan dengan kebutuhan akan 

kebebasan. Yang mana kebebasan disini merupakan kebebasan 

melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri dan tidak mau 

untuk bekerja pada orang lain. 

3. Willingness to take risk, yaitu merupakan kecenderungan seseorang 

individu untuk memperlihatkan pengambilan resiko ketika 

dihadapkan dengan situasi penuh resiko. 

 Dari pengertian diatas, bahwa keberhasilan seseorang entrpreneur 

dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik yang dimilikinya, tanpa adanya 

karakteristik tersebut seorang entrepreneur belum dapat menjalankan usahnya 

degan tepat. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi minat menjadi wirausaha. 

Keluarga merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam 

membangun minat menjadi wirausaha. Jika terdapat salah satu anggota 

keluarganya ada dan dan sudah memiliki suatu bisnis tertentu. Banyak 

individu yang memperoleh pendidikan dan pengalaman dari bisnis yang 

dibangun oleh keluarganya sejak ia masih anak-anak. Mereka biasanya 

kemudian akan berusaha untuk mencoba bisnis lain daripada yang selama ini 

dikerjakan oleh keluarga/ayahnya. Selain itu faktor yang mucul dari individu 

sendiri turut memberikan sumbangsih tertentu dalam mempengaruhi minat 

untuk menjadi wirausaha, seperti locus of control, independent, dan 

willingness to take risk. 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 
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secara umum 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 produkif. 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 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 sangat berpengaruh terhadap semangat seseorang 

dalam bekerja ataupun berkarya. Dari hal kecil tersebut sudah dapat dikatakan 

faktor keluarga mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan seseorang, 

sehingga dapat dikatakan kesuksesan seseorang tidak dapat lepas dari 

keluarganya. 

Faktor-faktor pemicu entrepreneurship tersebut menurut Carol Noore 

(dalam Byrgave, 1996 : 3) dibagi menjadi dua macam. Pertama, faktor 

internal, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menjadi 

wirausaha yang meliputi : locus of control, pendidikan, pengalaman, 

komitmen, visi, keberanian untuk mengambil resiko dan usia. Kedua, faktor 

eksternal yaitu, faktor-faktor yang berada di luar dirinya sendiri serta mampu 

mempengaruhi minat untuk menjadi wirausaha diantaranya : keluarga, 
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kelompok sosial, sosiologi, peluang model peran, pesaing, investor dan 

kebijakan pemerintah. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diadakan penelitian 

dengan mengambil judul :  “ PENGARUH FAKTOR KELUARGA DAN 

KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT 

MENJADI WIRAUSAHA STUDI PADA MAHASISWA FKIP 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2008)”   

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 menjadi wirausaha pada penelitian ini dibatasi pada minat menjadi 

wirausaha yang dimiliki mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Faktor keluarga pada penelitian ini dibatasi pada lingkungan inti keluarga 

yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.   

3. Karakteristik kewirausahaan pada penelitian ini dibatasi pada berupa Locus 

of control, independent, willingness to take risk. 

C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa sebagai berikut : 
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1. Adakah pengaruh faktor keluarga terhadap minat untuk berwirausaha pada 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?  

2. Adakah pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap minat menjadi 

wirausaha program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

3. Adakah pengaruh faktor keluarga dan karakteristik kewirausahaan terhadap 

minat menjadi wirausaha 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 faktor keluarga terhadap minat menjadi 

wirausaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 

2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik kewirausahaan terhadap minat   

menjadi wirusaha pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

3. Untuk mengetahui faktor keluarga dan karakteristik kewirausahaan 

terhadap minat menjadi wirausaha pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2008 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 
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E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi program studi pendidikan akuntansi  

Memberikan sebuah kerangka pemikiran mengenai entrepreneur pada 

program studi pendidikan akuntansi. 

2. Manfaat bagi mahasiswa 

Diharapkan dapat menjadi perhatian yang khusus bagi calon lulusan 

yang ingin memulai sebuah bisnis baru pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi.  

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Dalam ruang lingkup yang sama, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi penelitian tersebut. 

 

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 penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang pengertian kewirausahaan, pengertian 

karakteristik kewirausahaan, pengertian minat, pengertian 
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keluarga, faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi 

wirausaha, hal-hal yang berhubungan dengan wirausaha, serta teori 

yang relevan mendukung penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, jenis penelitian, 

populasi, sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data. 

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Bab ini berisi gambaran umum obyek penelitian, deskkripsi data, 

analisis data, hasil penelitian dan pembahsan penelitian. 

 BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 
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