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JAWA DAN CINA 
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n.sungkar@ymail.com 

 

Abstraksi 
 

 Manusia dalam kelangsungan hidupnya memerlukan mata pencaharian untuk 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menjadi wirausaha merupakan salah satu 

alternatif dalam bekerja. Kesadaran akan pentingnya pemilikan mental wirausaha 

telah semakin meluas, tidak hanya dikalangan pengusaha semata-mata, melainkan 

merambah ke berbagai bidang, sebagai hasil perpaduan dari kecenderungan desakan 

kehidupan dan hasil pendidikan formal di berbagai lembaga pendidikan. Konsep 

kewirausahaan tidak lagi hanya milik bidang atau kajian ekonomi, karena dalam satu 

pengertian, kewirausahaan tidak harus identik dengan bisnis ekonomi, lebih dari itu, 

kewirausahaan merupakan kualitas mental yang kreatif, inovatif, serta keberanian 

mewujudkan ide. Minat merupakan pendorong yang memungkinkan terwujudnya 

karakteristik-karakteristik tersebut. Minat adalah kesadaran individu terhadap suatu 

obyek yang disenangi sehingga individu akan memberi perhatian terhadap obyek 

yang disenangi tersebut. Sedangkan minat kewirausahaan adalah tingkat ketertarikan 

individu untuk menekuni bidang wirausaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan minat kewirausahaan pada remaja etnis Arab, Jawa dan Cina. 

Adapun hipotesis yang diajukan adalah ada perbedaan minat kewirausahaan pada 

remaja etnis Arab, Jawa dan Cina. 

 Subyek dalam penelitian ini adalah remaja etnis Arab dari SMA Islam 

Diponegoro Surakarta, remaja etnis Jawa dari SMA N V Surakarta dan remaja etnis 

Cina dari SMA Widya Wacana Surakarta masing-masing sebanyak 30 orang 

sehingga jumlah keseluruhan 90 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara 

purposive sample dengan alat ukur skala minat kewirausahaan yang kemudian 

dianalisis dengan uji anova. 

Analisis data menunjukkan hasil uji F antar variabel sebesar 4,185 dengan p = 

0,018 (p < 0,05). Artinya ada perbedaan minat kewirausahaan pada remaja etnis 

Arab, Jawa dan Cina. Nilai rerata hasil minat kewirausahaan pada remaja etnis Jawa 

sebesar 70,03, etnis Cina 69,00 dan etnis Arab 64,43 sehingga terdapat perbedaan 

yang signifikan. Mean empirik minat kewirausahaan sebesar 67,82 dan mean 

hipotetik sebesar 70. Hal ini menunjukkan bahwa minat kewirausahaan pada wanita 

etnis Arab, Jawa dan Cina tergolong sedang. 

Kata Kunci: Minat Kewirausahaan pada Remaja Etnis Arab, Jawa dan Cina. 
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Pendahuluan 

Manusia dalam kelangsungan 

hidupnya memerlukan berbagai 

aktifitas yang harus dilakukan. Salah 

satunya adalah bekerja. Berwirausaha 

merupakan salah satu pilihan dalam 

bekerja. 

Kesadaran akan pentingnya 

pemilikan mental wirausaha telah 

semakin meluas, tidak hanya 

dikalangan pengusaha semata-mata, 

melainkan merambah ke berbagai 

bidang, sebagai hasil perpaduan dari 

kecenderungan desakan kehidupan dan 

hasil pendidikan formal di berbagai 

lembaga pendidikan. Konsep 

kewirausahaan merupakan kombinasi 

kualitas mental yang kreatif, inovatif, 

serta keberanian dalam mewujudkan 

ide. 

Di beberapa bagian Negara 

Indonesia, telah bermunculan para 

wirausaha muda yang brilian dan sudah 

menuai sukses di usia yang masih 

muda. Sedikit demi sedikit mereka juga 

mulai menyelesaikan beberapa masalah 

sosial. Pada hal ini, dalam berbisnis on-

line misalnya, telah melahirkan puluhan 

bahkan ratusan generasi muda yang 

mampu mandiri secara ekonomi, 

bahkan tidak sedikit yang juga turut 

memampukan orang-orang yang ada 

disekitarnya. 

Menurut pernyataan PBB, 

bahwa suatu negara akan mampu 

membangun apabila memiliki 

wirausahawan sebanyak 2 persen dari 

jumlah penduduk. Jadi, jika Indonesia 

berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, 

maka wirausahawannya harus lebih dari 

4 juta. Dari 231 juta penduduk 

Indonesia, data BPS 2009 

memperlihatkan, jumlah pelaku usaha 

kecil di Indonesia mencapai 520.220 

unit. Sedangkan usaha menengah 

39.660 unit dan usaha besar 4.370 unit. 

Sehingga keseluruhan wirausaha 

berbentuk usaha formal berjumlah 

564.250 unit atau 0,24 persen dari 

penduduk Indonesia. Hal tersebut 

sangat disayangkan pasalnya menurut 

Ciputra (dalam Setiawan, 2009), untuk 

menjadi negara yang kuat dalam sisi 

ekonomi, Indonesia membutuhkan 4,4 

juta pengusaha. 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyebutkan jumlah pengangguran 

terbuka di Indonesia pada Agustus 2011 

mencapai 7,7 juta orang atau 6,56 

persen dari total angkatan kerja. Jumlah 

pengangguran terbuka didominasi 

lulusan SMA dan SMK. BPS 

menyampaikan pada Agustus 2011 

jumlah pekerja di Indonesia masih 

didominasi oleh lulusan SD ke bawah 

yang jumlahnya 54,2 juta (49,4 persen). 

Sedangkan jumlah pekerja yang 

berpendidikan tinggi masih relatif kecil. 

Pekerja dengan pendidikan diploma 

hanya sekitar 3,2 juta orang (2,89 

persen) dan pekerja dengan pendidikan 

sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang 

(5,15 persen). Penyerapan tenaga kerja 

dalam enam bulan terakhir (Februari 
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2011–Agustus 2011) masih didominasi 

oleh mereka yang berpendidikan 

rendah. (Bowo Santoso, 2011). 

Minat menurut Alma (2006) 

adalah kesadaran seseorang bahwa 

suatu obyek, seseorang, suatu soal atau 

situasi mengandung sangkut paut 

dengan dirinya. 

Wirasasmita (dalam Suryana, 

2006) mengemukakan beberapa alasan 

yang menumbuhkan minat seseorang 

menjadi wirausaha yakni: 1. Alasan 

keuangan. Untuk mencari nafkah, 

menjadi kaya, mencari pendapatan 

tambahan dan sebagai jaminan 

stabilitas keuangan. 2. Alasan sosial. 

Memperoleh gengsi/status agar dikenal 

dan dihormati banyak orang, menjadi 

teladan untuk ditiru orang lain dan agar 

dapat bertemu banyak orang. 3.

 Alasan pelayanan. Agar bisa 

membuka lapangan pekerjaan dan 

membantu meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 4. Alasan 

pemenuhan diri. Untuk bisa menjadi 

seorang atasan, mencapai sesuatu yang 

diinginkan, menghindari 

ketergantungan kepada orang lain, 

menjadi lebih produktif dan 

menggunakan potensi pribadi secara 

maksimum. 

Sikap mental wirausaha berbeda 

jauh dengan sikap mental pegawai 

negeri atau karyawan swasta. Astamoen 

(2005) menyebutkan bahwa hal selalu 

dihadapi oleh enterpreneur adalah 

resiko berupa kegagalan-kegagalan, 

hendaknya rasa takut tersebut dapat 

dikelola dengan sebaik-baiknya dan 

penuh keberanian agar bisa 

menghasilkan keuntungan dan hal-hal 

positif. Seringkali orang ragu untuk 

membuka usaha, karena belum apa-apa 

sudah takut rugi. Menurut Wahab 

(Astamoen, 2005), justru  setiap ide 

baru harus direalisasikan, kalau mau 

sukses kita harus siap-siap jatuh 

bangun. 

Menurut Nursid (Astamoen, 

2005) menjelaskan bahwa Indonesia 

terdiri dari banyak etnis bangsa yang 

mempunyai kondisi dan sejarah 

perkembangan yang berbeda-beda. Tiap 

etnis bangsa memperlihatkan sikap 

perilaku, kebiasaan dan sentimen 

tertentu. Orang Jawa, Madura, Banjar, 

Sunda dan lain sebagainya memiliki ciri 

kepribadian masing-masing sebagai 

karakter etnis bangsa yang 

bersangkutan. 

Estudillo (Wibisono, 2001) 

menjelaskan bahwa salah satu etnis 

yang melakukan wirausaha adalah etnis 

Cina, seperti yang kita ketahui bahwa 

bangsa Cina termasuk bangsa yang 

mobilitasnya tinggi. Hal ini dapat 

dilihat dari tingginya perpindahan 

(migrasi) penduduk dari negara Cina 

sebagai salah satu upaya dalam 

meningkatkan pendapatan. Mereka 

yang melakukan migrasi pada 

umumnya menunjukkan keberhasilan 

dalam bidang perekonomian. Etnis Cina 

di Indonesia kebanyakan tinggal di 
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Pulau Jawa dengan wilayah tempat 

tinggal yang terpisah dengan pribumi. 

Hampir pada setiap kota pulau Jawa 

terdapat daerah yang disebut “pecinan” 

yang berarti tempat tinggal orang Cina. 

As’ad (Wibisono, 2001) menyebutkan 

bahwa sebagai pedagang, Cina pada 

umumnya lebih berhasil dibandingkan 

dengan penduduk pribumi. 

Keberhasilan ini disebabkan oleh 

adanya sikap kesungguhan, kerja keras, 

kedisiplinan dan sikap-sikap produktif 

lainnya yang telah membawa mereka 

kepada kekuatan ekonomi yang luar 

biasa. Di dalam berbisnis, etnis Cina 

lebih banyak melakukan in house 

training pada anak-anak mereka sejak 

kecil dalam bidang perdagangan, 

kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari. 

Kepiawaian mereka berbisnis 

jauh diatas rata-rata bangsa Indonesia 

pada umumnya. Dengan kepiawaian 

berbisnis tersebut ditambah dengan 

daya kekerabatan yang juga luar biasa 

kuatnya, maka etnis Cina mampu 

membuat jejaring bisnis secara rapi dan 

baik untuk skala lokal, nasional 

maupun internasional. Di dalam 

berbisnis ini kemampuan etnis Cina 

secara umum belum ada tandingannya. 

Melalui keuletan, kerja keras dan 

disiplin yang dimiliki etnis Cina 

mampu mendongkrak potensi sumber 

daya manusia di Indonesia. 

Meredith (dalam Basrowi, 

2011) mengemukakan ciri-ciri dan 

watak kewirausahaan seperti berikut: 1. 

Percaya Diri, yang termasuk dalam 

percaya diri adalah keyakinan, 

ketidaktergantungan, individualitas dan 

optimis. 2. Berorientasi pada tugas dan 

hasil, merupakan karakter yang 

berorientasi laba, menjadikan prestasi 

sebagai kebutuhan, tekun dan tabah, 

memiliki tekat untuk bekerja keras, 

mempunyai dorongan, energik dan 

inisiatif. 3. Pengambilan resiko dan 

suka tantangan, yaitu kemampuan 

untuk mengambil resiko yang wajar. 4. 

Kepemimpinan, yaitu memiliki perilaku 

sebagai pemimpin, mampu bergaul 

dengan orang lain dan menanggapi 

saran dan kritik. 5. Keorisinilan, adalah 

perpaduan inovatif, kreatif serta 

fleksibel. 6. Berorientasi ke masa 

depan, memiliki pandangan kedepan 

dan prespektif. 

Masa remaja adalah suatu masa 

perubahan. Pada masa remaja terjadi 

perubahan yang cepat baik secara fisik 

maupun psikologis. Menurut Gunarsa 

(2007) ada beberapa perubahan yang 

terjadi selama masa remaja; 

peningkatan emosional yang terjadi 

secara cepat pada masa remaja awal 

yang dikenal dengan sebagai masa 

storm & stress. Peningkatan ini 

diakibatkan oleh perubahan hormon. 

Dari segi kondisi sosial, peningkatan 

emosi merupakan tanda bahwa remaja 

dalam kondisi baru yang berbeda dari 

masa sebelumnya. Pada masa ini 

banyak tuntutan dan tekanan yang 

ditujukan pada remaja. Kemandirian 
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dan tanggung jawab akan terbentuk 

seiring berjalannya waktu. Masa remaja 

merupakan suatu masa dengan 

rentangan umur antara 12 – 22 tahun 

yang mengalami peralihan dair masa 

kanak-kanak menuju kemasa dewasa 

dengan adanya kematangan mental, 

emosional, seksual, sosial, dan fisik 

sebagai persiapan untuk memasuki 

masa dewasa. 

Minat yang dimiliki remaja 

akan selalu berubah sejalan dengan 

perkembangan usia dan berubahnya 

dari masa kanak-kanak menjadi remaja. 

Pada masa ini mereka sudah mulai 

dapat memilih dan menentukan 

keinginannya sehingga minat yang 

dimiliki remaja tampak lebih terarah 

bila dibandingkan dengan masa kanak-

kanak. 

Minat adalah suatu perangkat 

mental yang terdiri dari suatu campuran 

perasaan, harapan, pendirian, 

prasangka, rasa takut atau 

kecenderungan-kecenderungan lain 

yang mengarahkan individu kepada 

suatu pilihan tertentu. 

Menurut Soesilowindradini 

(1987) minat remaja dibagi dalam 

beberapa kategori: 1). Minat Sosial, 

dalam minat sosial yang termasuk 

didalamnya, minat terhadap pesta dan 

pertemuan santai, mengadakan 

percakapan atau ngobrol dengan teman 

sebaya atau orang-orang lain. Dan 

orang-orang lain disini maksudnya 

remaja akan menaruh perhatian yang 

besar terhadap orang lain terutama 

orang-orang yang hidupnya sengsara, 

tidak mendapat perhatian dari siapapun, 

hidupnya tersiksa dan sebagainya. 2). 

Minat Pribadi, minat pribadi adalah 

minat yang paling kuat dimiliki oleh 

remaja. Minat ini timbul karena 

kesadarannya bahwa penerimaan sosial 

sangat dipengaruhi oleh kesan 

keseluruhan remaja terhadap keadaan 

sekitarnya, dan kesadarannya bahwa 

masyarakat menilai dirinya berdasarkan 

atas miliknya yang berupa benda, 

sekolahnya, teman-temannya atau 

keadaan keluarganya sehari-hari. 3). 

Minat terhadap hal yang berhubungan 

dengan rekreasi, dengan adanya 

kegiatan remaja sehari-hari maka 

remaja akan mendapatkan tekanan-

tekanan, seperti tekanan pekerjaan 

disekolah misalnya, maka remaja 

kurang sekali membagi waktunya 

mengadakan rekreasi. Saat remaja 

waktu mengadakan rekreasi kurang bila 

dibandingkan waktu ia masih lebih 

muda dulu. Minat rekreasi itu seperti 

olahraga, membaca, menonton film, 

mendengarkan radio, menonton dan 

melamun. 4). Minat terhadap jabatan, 

saat remaja sudah menginjak usia 

sekolah lanjutan atas maka ia mlai 

memikirkan hal-hal yang berhubungan 

dengan jabatan dan masa depannya 

secara lebih serius. 

Minat kewirausahaan remaja 

etnis Arab saling berbeda dengan minat 

kewirausahaan pada remaja etnis Jawa 



x 
 

maupun Cina. Minat kewirausahaan 

remaja etnis Arab dan Cina diturunkan 

dari generasi ke generasi. Pada awalnya 

hampir seluruh orang Arab pendatang 

di Indonesia menyukai berwirausaha 

seperti berdagang, bahkan awalnya ada 

beberapa sektor yang sepenuhnya 

berada di tangan orang Arab (Van Den 

Berg, 2010). Diperkuat dengan 

kenyataan pada masa itu, hanya 

beberapa orang Arab yang tidak 

berwirausaha (berdagang) melainkan 

menjadi pejabat pemerintahan daerah.  

Pada etnis Cina yang 

menekankan salah satu komponen 

watak orang Cina untuk bekerja dengan 

serius karena memahami kenyataan 

dimana kelangsungan hidup tergantung 

pada sumber keuangan keluarga, dan 

kelegaan tidak akan dirasakan sebelum 

masa depannya terjamin akibat kuatnya 

pengaruh sosial. Komponen tersebut 

penting untuk memperjelas keterkaitan 

antara kerja dan hasil, untuk itu orang 

Cina selalu ingin menjadi majikan yaitu 

dengan cara berwirausaha. 

Sementara pada remaja etnis 

Jawa tidak mewarisi minat 

kewirausahaan dari generasi 

sebelumnya. Terjadinya minat 

kewirausahaan lebih karena adanya 

pergeseran minat pada pekerjaan saja. 

Masyarakat Jawa memiliki falsafah 

hidup nrimo yang berarti ikhlas, 

percaya bahwa hidup manusia di dunia 

ini diatur oleh Yang Maha Kuasa 

sedemikian rupa, sehingga tidak perlu 

bekerja keras untuk mendapatkan 

sesuatu (Herusatoto dalam Herlani dan 

Fivi, 2010). Selain itu, terdapat lapisan-

lapisan masyarakat terkait eksistensinya 

dalam kiprah kehidupan, maka 

diasumsikan bahwa anak turunnya akan 

berlaku seperti apa yang dilakukan 

leluhur sebelumnya. 

 Remaja etnis Arab dan Remaja 

etnis Cina memiliki perbedaan 

mendasar dengan remaja etnis Jawa, 

terutama dalam hal kewirausahaan. 

Kewirausahaan remaja etnis Arab dan 

etnis Cina diperoleh secara turun-

temurun dari generasi sebelumnya. 

Sementara remaja etnis Jawa mewarisi 

sebagai masyarakat Jawa pada 

umumnya yaitu sebagai PNS atau 

bertani. 

 Dengan melihat perbedaan etnis 

yang ada, terkait dalam nilai, norma, 

kebiasaan dan karakter masing-masing 

etnis maka rumusan masalah yang 

diajukan pada penelitian ini adalah 

apakah ada perbedaan minat 

kewirausahaan antara remaja etnis 

Arab, remaja etnis Jawa dan remaja 

etnis Cina di kota Surakarta? 

Berdasarkan rumusan masalah 

yang dikemukakan diatas judul 

penelitiannya adalah perbedaan minat 

kewirausahaan pada remaja etnis Arab, 

Jawa dan Cina.  

Berdasarkan teori yang telah 

dikemukakan di atas, maka hipotesis 

yang dikemukakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah: Ada perbedaan 
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minat kewirausahaan pada remaja etnis 

Arab, etnis Jawa dan Etnis Cina. 

 

Metode Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini 

adalah remaja pria atau wanita etnis 

Arab yang akan diambil di SMA Islam 

Diponegoro Surakarta, etnis Jawa di 

SMA N 5 Surakarta, dan etnis Cina di 

SMA Widya Wacana Surakarta dengan 

usia 16 sampai dengan 21 tahun. 

Jumlah masing-masing sampel adalah 

30 orang. Skala yang digunakan dalam 

penelitian inni yaitu skala Minat 

Kewirausahaan pada Remaja yang 

mengacu pada aspek-aspek 

(karakteristik kewirausahaan) yang 

dikemukakan oleh Meredith (dalam 

Basrowi, 2011) yang meliputi: 

1. Percaya diri 

2. Berorientasi Tugas dan Hasil 

3. Pengambilan Resiko 

4. Kepemimpinan 

5. Keorisinilan 

6. Berorientasi Masa Depan 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil perbedaan antara etnis 

Arab, Jawa dan Cina diperoleh hasil uji 

F antar variabel sebesar 4,185 dengan p 

= 0,018 atau p < 0,05. Artinya terdapat 

perbedaan minat kewirausahaan remaja 

etnis Arab, Jawa dan Cina. Jadi 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

diterima. Artinya terdapat perbedaan 

minat kewirausahaan pada remaja etnis 

Arab, Jawa dan Cina. 

Kewirausahaan merupakan hal 

yang penting dalam dunia 

perekonomian sebab menurut PBB 

suatu negara akan mampu membangun 

apabila memiliki wirausahawan 

sebanyak 2 persen dari jumlah 

penduduk. Menurut berbagai literatur 

banyak dikatakan pada zaman dahulu di 

Indonesia, umumnya sektor wirausaha 

banyak geluti oleh masyarakat etnis 

Cina dan Arab. berdasarkan sejarah 

yang dikemukakan oleh Van Den Berg 

(2010) bahwa ketika awal tiba di 

Indonesia, hampir semua orang Arab 

meminati perdagangan. Mereka 

bersama dengan orang Cina 

membentuk system perdagangan 

“tangan kedua”, artinya mereka 

membeli barang dalam jumlah besar 

saat ada perdagangan besar Eropa, 

kemudian menjualnya secara eceran. 

As’ad (2003) secara ringkas 

mendeskripsikan adanya sikap mental 

orang Jawa yang tidak mendukung 

wirausaha, yaitu mengambil 

keuntungan jangka pendek, cepat 

merasa puas, serta sikap anti resiko. Hal 

ini menurutnya karena orang Jawa lebih 

meletakkan pentingnya hubungan 

dengan orang lain sehingga 

menumbuhkan sikap mental untuk lebih 

tergantung pada koneksi daripada rasa 

percaya terhadap kemampuan diri 

sendiri. Persoalan lain yang bisa 

menghambat iklim wirausaha adalah 

keyakinan diri individu. 

Koentjaraningrat (1984) melihat bahwa 
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orang Jawa memiliki keyakinan hidup 

yang cenderung bersifat pasif. 

Keyakinan tersebut tergambar dari 

konsepsi hidup yang rela, narima, dan 

sabar. 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan bahwa minat 

kewirausahaan pada pada etnis Jawa 

justru yang paling tinggi dibanding 

etnis Cina dan Arab ditunjukkan dari 

hasil penelitian bahwa rerata variabel 

etnis Jawa yaitu 70,03, remaja etnis 

Cina 69,00 dan remaja etnis Arab 

64,43. Hal ini didukung oleh pendapat 

Mulder dan Koentjaraningrat (dalam 

Wijaya, 2007) bahwa secara teoretik 

budaya Jawa cenderung mengarah 

kepada pola hidup yang pasif. Memiliki 

locus of control external. Hanya saja, 

sebagaimana juga diakui oleh 

Koentjaraningrat, budaya Jawa yang 

berorientasi nilai tradisional itu telah 

mengalami berbagai perubahan seiring 

dengan industrialisasi yang terjadi. 

Masyarakat Jawa yang benar-benar 

tradisional atau yang terisolasi dari 

dunia luar hampir tidak ditemukan lagi 

pada saat ini. Apalagi jika 

dibandingkan dengan konteks hidup 

saat ini, dimana arus informasi telah 

mengglobal. Perubahan orientasi 

budaya menjadi semakin niscaya 

terjadi. 

 

Kesimpulan Dan Saran 

Berdasarkan hasil analisis data 

penelitian, maka dapat diambil 

kesimpulkan sebagai berikut: 

Ada perbedaan minat 

kewirausahaan pada remaja etnis Arab, 

Jawa dan Cina dengan diperolehnya 

hasil uji F antar variabel sebesar 4,185 

dengan p = 0,018 (p < 0,05). Tingkat 

minat pada subyek penelitian tergolong 

sedang, hal ini dapat dilihat dari hasil 

rerata empirik (RE) 67,82 dan rerata 

hipotetik (RH) 70 sehingga rerata 

hipotetik lebih besar daripada rerata 

empirik. 

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, 

maka dapat diberikan saransaran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

2. Bagi Para Guru 

3. Bagi Orang Tua 
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