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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. 

Negara indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dalam pembangunan 

membutuhkan sumber daya manusia yang dapat diandalkan. Tujuan pendidikan 

menurut Undang-undang sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 3 

adalah sebagai berikut : 

 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi pesrta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beraklaq 
mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis, serta bertanggung jawab. 

  

 Pendidikan berperan dalam membentuk pribadi yang dibutuhkan oleh 

negara dalam era pembangunan, yang pada dasarnya dapat merubah 

masyarakat.pribadi yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah pribadi-pribadi 

yang berjiwa kritis, jujur, bertanggungjawab, memiliki motivasi yang kuat untuk 

berprestasi, memiliki ketrampilan, professional, serta berwawasan luas dan 

mendalam. Sehingga pendidikan berperan sangat besar dalam pembangunan dan 

merubah kehidupan manusia dari waktu ke waktu menjadi semakin membaik. 

 Jenjang pendidikan sekolah dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk 

melanjutkan atau memperluas pendidikan menengah dan menciptakan peserta 

didik yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan 

lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat mengembangkan 

kemampuannya lebih lanjut dalam dunia kerja. Salah satu wujud dari pendidikan 
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tinggi yaitu universitas, dimana tidak jauh dari pendidikan kewirausahaan yang 

bertujuan untuk memberi ketrampilan dan membentuk wirausahawan yang dapat 

membuka lapangan kerja nantinya, karena kemampuan pemerintah sangatlah 

terbatas. 

 

Menurut Soedjono dalam (Suryana, 2003:39) mengungkapkan bahwa, “Proses 

kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor 
pemicu, salah satunya adalah kemampuan efektif yang mencakup sikap, nilai-
nilai aspirasi, perasaan, dan emosi”. 

 

Penjelasan diatas dijadikan dasar, bahwa seseorang yang berwirausaha perlu 

menumbuhkan minat didalam dirinya sehingga tindakan untuk berwirausaha dapat 

terbentuk. 

Menurut Walgito (2004:234) mengemukakan, “Minat (interest), yaitu motif 
yang timbul karena organisme tertarik pada objek sebagai hasil eksplorasi, 
sehingga organisme mempunyai minat terhadap objek yang bersangkutan”. 

 

 Proses untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan jiwa dan minat 

berwirausaha. Dalam diri orang sukses tersebut nampak jelas tumbuh dengan 

subur jiwa dan aktivitas yang perlu ditauladani untuk melakukan berbagai 

aktivitas khususnya kegiatan usaha. Itulah minat berwirausaha, semangat yang 

terus untuk berbuat lebih baik dan bermanfaat guna memberikan kepuasan pada 

layak. keberhasilan beberapa insan yang menggeluti bidang usaha tertentu dengan 

dukungan semangat dan motivasi yang secara ilmiah dapat dikategorikan sebagai 

minat berwirausaha.  

 Status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu kondisi dari aspek 

keluarga yang berpengaruh besar dalam meningkatkan minat untuk berwirausaha. 

Ditengah pergaulan di universitas atau juga disebut kampus banyak ditemukan 

mahasiswa yang status sosial ekonomi orang tuanya rendah dan mempunyai 

kreativitas rendah mereka memilih untuk mencari pekerjaan sesuai dengan 

kemampuannnya. Mahasiswa yang status sosial ekonomi orang tuanya tinggi dan 

kreativitasnya rendah mereka memilih untuk memberi dana atau modal dan 

usahanya dijalankan oleh orang lain. Sedangkan mahasiswa yang status sosial 
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ekonomi orang tuanya tinggi dan mempunyai kreativitas tinggi mereka bisa 

berwirausaha sesuai minat dan kreativitas yang mereka miliki dengan modal yang 

besar. Banyak pula mahasiswa yang status sosial ekonomi orang tuanya rendah 

tetapi mempunyai kreativitas tinggi dan mempunyai minat berwirausaha, mereka 

memilih mencari pinjaman sebagai modal awal untuk membuka usaha tersebut. 

 

Menurut Bernadib (2002:19) Sikap Mandiri adalah “ Perilaku mampu 

berinisiatif, mampu mengatasi hambatan atau masalah, mempunyai rasa percaya 
diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”.  

 

 Realitanya banyak yang kebingungan apa yang akan dilakukan setelah 

lulus kuliah nantinya, kebanyakan mereka berfikir untuk berwirausaha karena 

tidak mungkin semua mahasiswa akan bekerja kantoran atupun menjadi pegawai. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menganggap perlu untuk  

diadakan penelitian dengan judul “MINAT BERWIRAUSAHA DITINJAU 

DARI STATUS SOSIAL EKONOMI ORANG TUA DAN SIKAP MANDIRI 

PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 

AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2011/2012” 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan. Untuk itu pada penelitian ini hanya membatasi tentang : 

1. Penelitian terbatas pada mahasiswa ekonomi akuntansi angkatan 2011/2012 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Keinginan minat berwirausaha dalam penelitian ini hanya di batasi pada 

faktor fisik dan faktor lingkungan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2011/2012. 

3. Tingkat status sosial ekonomi orang tua dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada pendidikan, pekerjaan, pendapatan pada mahasiswa Program Studi 
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Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2011/2012. 

4. Sikap mandiri dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh bebas, progresif dan 

ulet, inisiatif, kemampuan diri, pengendalian diri pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2011/2012. 

 

C. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang diteliti sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2011/2012? 

3. Adakah pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua dan sikap mandiri 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih terarah dalam 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi orang tua terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2011/2012. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh antara status sosial ekonomi orang tua dan sikap 

mandiri terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2011/2012. 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu 

pengetahuan khususnya bidang kewirausahaan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada peneliti, 

pembaca, maupun mahasiswa untuk memperbaiki dan menyempurnakan 

kekurangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan minat 

berwirausaha ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua dan sikap 

mandiri. 

 




