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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah 

berperan dan berupaya untuk membangun sektor pendidikan seluas 

mungkin, terarah dan terpadu serta membangun kehidupan bangsa yang 

baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan dan 

dan keamanan. 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 peserta 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 memiliki peran yang penting dalam rangka membentuk 

kepribadian seseorang yang dibutuhkan oleh negara dalam era 

pembangunan, yang pada dasarnya pembangunan membutuhkan pribadi 

yang berjiwa kritis, jujur, bertanggung jawab, memiliki motivasi yang kuat 

untuk berprestasi, memiliki keterampilan, profesional serta berwawasan 

luas dan mendalam. Sehingga pendidikan berperan sangat besar dalam 

pembangunan dan merubah kehidupan manusia dari waktu ke waktu 

menjadi semakin baik. 

Menurut Soedjono dalam ( Suryana,2003:39) mengungkapkan 

bahwa,”proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan di 

pengaruhi oleh faktor-faktor pemicu, salah satunya adalah 

kemampuan efektif yang mencakup sikap, nilai-nilai aspirasi, 

perasaan dan emosi.” 

 

Penjelasan di atas dijadikan dasar, bahwa seseorang yang berwirausaha 

perlu menumbuhkan minat didalam dirinya sehingga tindakan untuk 

berwirausaha dapat terbentuk.  
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Menurut Walgito (2008:234) mengemukakan bahwa, “Minat 

(interest) yaitu motif yang timbul karena organisme tertarik pada obyek 

sebagai hasil eksplorasi , sehinga organisme mempunyai minat terhadap 

obyek 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. Keberhasilan beberapa orang yang menggeluti 

bidang usaha tertentu dapat menumbuhkan minat berwirausaha bagi orang 

lain.  

Di Universitas Muhammadiyah Surakarta di program studi 

pendidikan akuntansi khususnya pada semester 6 di berikan mata kuliah 

kewirausahaan, dengan di berikannya mata kuliah kewirausahaan ini 

diharapkan dapat menumbuhkan minat berwirausaha bagi mahasiswa. 

Sikap mandiri merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam berwirausaha. bentuk kemandirian seorang wirausahawan yaitu 

tidak menggantungkan keputusan akan apa yang harus dilakukan kepada 

orang lain dan mengerjakan sesuatu dengan kemampuan sendiri serta 

berani mengambil resiko dalam bisnis.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.”  

Selain sikap mandiri terdapat faktor lain yang mengkontribusi 

minat berwirausaha seseorang yaitu jenis pekerjaan orang tua. Jenis 

pekerjaan yang ada dalam keluarga, khususnya orang tua mahasiswa akan 

mempengaruhi pola pikir seseorang terhadap dunia berwirausaha. orang 

tua yang sukses di dalam pekerjaannya ( berwirausaha), akan memotivasi 

anak untuk melakukan hal yang sama dengan orang tuanya. Dengan begitu 
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tidak menutup kemungkinan bahwa anak tersebut akan menentukan 

pilihan untuk berwirausaha sebagai warisan dari orang tua mahasiswa. 

Walaupun anak tersebut juga tertarik untuk mencari pekerjaan di 

perusahaan atau instansi lain, kemungkinan mereka berwirausaha sangat 

kuat karena mereka telah menyaksikan dan menikmati keberhasilan orang 

tuanya dalam berwirausah. Bagi yang orang tuanya bukan seorang 

wirausahawan pun tidak menutup kemungkinan bagi anak mereka 

nantinya untuk berwirausaha. hal itu dapat terjadi melihat kondisi melihat 

kondisi saat ini di mana mencari pekerjaan sangatlah sulit. 

  Berdasarakan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ KONTRIBUSI 

SIKAP MANDIRI DAN JENIS PEKERJAAN ORANG TUA 

TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2013.” 

B. Identifikasi Masalah 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha pada 

dasarnya ada dua macam yaitu faktor intern dan ekstern. Adapaun yang 

termasuk faktor intern antara lain kemampuan, pengetahuan, persepsi, 

bakat dan sikap mahasiswa. Sedangkan yang termasuk faktor ekstern yang 

mempengaruhi minat berwirausaha antara lain kondisi perekonomian, 

politik, kondisi lingkungan keluarga, jenis pekerjaan orang tua dan teman 

sebaya. 

  Berdasarkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha maka peneliti mengambil faktor minat berwirausaha sebagai 

variabel terikat dan sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua sebagai 

variabel bebas. Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya sikap mandiri mahasiswa dalam berwirausaha 

2. Jenis pekerjaan orang tua yang dapat menumbuhkan minat mahasiswa 

untuk berwirausaha. 

3. Masih sedikitnya minat mahasiswa untuk berwirausaha. 
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C. Pembatasan masalah 

  Agar hasil penelitian dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan 

harapan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Sikap mandiri dalam penelitian ini hanya dibatasi oleh sikap mandiri 

yang bebas, progresif, ulet, inisiatif kemampuan diri pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2013. 

2. Jenis pekerjaan orang tua mahasiswa dibatasi pada usaha sendiri, 

bekerja pada orang lain, hasil dari milik sendiri. 

3. Minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah kontribusi sikap mandiri terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta? 

2. Adakah kontribusi jenis pekerjaan orang tua terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013? 

3. Adakah kontribusi sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang tua 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013? 

E. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang 

telah diuraikan diatas, maka tujuan yang henfak dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui kontribusi sikap mandiri terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. 
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2. Untuk mengetahui kontribusi jenis pekerjaan orang tua terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. 

3. Untuk mengetahui kontribusi sikap mandiri dan jenis pekerjaan orang 

tua terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. 

F. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan minat 

berwirausaha pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kontribusi sikap 

mandiri dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2013. 

b. Bagi Mahasiswa 

 Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa serta dapat meningkatkan minat berwirausaha 

mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


