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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar akhir-akhir ini 

memiliki dampak yang beragam di masyarakat. Walaupun terdapat sejumlah  

keuntungan dari melemahnya nilai tukar rupiah, tetapi lebih banyak kerugian yang 

diderita oleh masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri (www.viva.co.id) , sampai hari  

Senin 31 Agustus 2015, sudah terdapat 26 ribu karyawan yang terkena pemutusan 

hubungan kerja (PHK). Pemutusan kerja ini akibat melemahnya nilai tukar rupiah 

dan melambatnya perekonomian dalam negeri. Melemahnya kurs rupiah terhadap 

dolar mengakibatkan kenaikan nilai inflasi, yang dipahami juga sebagai 

penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat menyebabkan 

banyak barang-barang hasil produksi di pasar yang tidak laku terjual, sehingga 

meningkatkan suhu persaingan di antara pengusaha. Persaingan yang tujuan 

utamanya adalah barang-barang hasil produksi mereka dapat terjual di pasar. Dan 

tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini selain dengan 

cara menurunkan harga, melalui pengurangan biaya produksi. Dalam sistem 

kapitalisme, PHK menjadi salah satu solusi yang sering dilakukan pengusaha 

untuk mengurangi biaya produksi, selain merendahkan upah.  

Jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2014 menurut Badan Pusat 

Statistik (www.BPS.go.id) mencapai 7.244.905 orang. Dari jumlah tersebut 6% 

http://solidaritas.net/2015/02/harga-beras-naik-buruh-bisa-tuntut-kenaikan-upah-lagi.html
http://solidaritas.net/2015/07/upah-naik-tiap-tahun-tapi.html
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diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi, dan diprediksi akan mengalami 

kenaikan seiring dengan melemahnya perekonomian Indonesia.  

Jumlah pengangguran terdidik bertumbuh dengan cepat hal ini sebagai 

akibat dari ketidak seimbangan antara suplai tenaga kerja output perguruan tinggi 

dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jumlah lulusan Perguruan Tinggi di 

Indonesia yang berstatus penganggur terbuka pada tahun 2014 adalah sebanyak 

495.143 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini pengangguran tidak 

hanya berstatus lulusan sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas 

(SMA) saja, melainkan salah satunya berasal dari kelompok educated people atau 

kaum terdidik yang biasa disebut dengan sarjana atau lulusan dari perguruan 

tinggi.  

Seiring dengan semakin bertambahnya tenaga kerja, maka dibutuhkan pula 

penambahan jumlah lapangan kerja. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk 

menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi satu orang memerlukan biaya lima 

juta rupiah (Sumahamijaya, 1980). Sedemikian besar pengeluaran yang harus 

ditanggung oleh pemerintah, padahal dengan bertambahnya penduduk dan tenaga 

kerja maka tidak mungkin pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan 

yang dapat menampung semua angkatan kerja yang ada. Pemikiran yang kreatif 

dan inovatif dari para pencari kerja harus lebih banyak dikembangkan guna 

menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu semakin terasa pentingnya 

bidang kewirausahaan untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Saat ini Indonesia kekurangan sumber daya manusia wirausahawan atau 

pencipta kerja sementara disisi lain kelebihan sumber daya manusia pencari kerja, 
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sehingga solusi utama yang perlu dilakukan adalah menciptakan sebanyak - 

banyaknya sumber daya manusia pencipta kerja yang bisa menjadi solusi bagi 

dirinya sendiri, solusi bagi orang lain, solusi bagi kekayaan alam yang belum 

terkelola dengan baik dan solusi bagi masyarakat dan Pemerintah. Di Indonesia 

jumlah wirausaha masih tergolong kecil, dengan jumlah 1,58% dari total populasi 

yang ada. Idealnya, jumlah wirausaha yang harus dimiliki setiap negara adalah 4% 

dari total populasi (Bisnis Indonesia, 2003) dalam Sah (2013)  

Oswary (2005) menegaskan bahwa solusi untuk mengatasi pengangguran 

khususnya dikalangan educated people adalah dengan memunculkan intensi 

berwirausaha pada diri mahasiswa. Dengan mengetahui intensi seseorang untuk 

berwirausaha, maka secara umum dapat diprediksi kemungkinan orang tersebut 

untuk memulai suatu usaha atau berwirausaha dimasa depan (Krueger, Reilly & 

Casrud, 2000). Menurut Bird, Katz dan Gatner (Boissin, 2009) intensi merupakan 

kunci dari sebuah perilaku berwirausaha. Selanjutnya, berwirausaha adalah 

perilaku yang terencana, oleh karena itu sangat tepat bila dijelaskan melalui 

intensinya. 

Krueger, Reilly & Casrud, 2000 (Boissin, 2009) mencoba model teori 

Ajzen yaitu variabel sikap, norma subjektif dan persepsi terhadap perilaku yang 

dikontrol pada sembilan puluh tujuh alumni sekolah bisnis di Amerika dan 

hasilnya signifikan terhadap prediksi intensi. Sedangkan Kennedi et al (Boissin, 

2009) menunjukan bahwa pada sampelnya yang berjumlah seribu tujuh puluh 

lima orang mahasiswa Austria, hampir 53% sikap terhadap perilaku, norma 

subjektif dan kontrol perilaku menggambarkan variasi intensi (niat) dalam 
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menciptakan suatu bisnis baru, dengan sikap yang cenderung ditunjukkan hampir 

sama dengan faktor-faktor intensi berwirausaha.  

Menurut Ajzen (1991, dalam Sah 2013) intensi dipengaruhi oleh 3 faktor 

utama, yaitu kepercayaan tingkah laku, norma subjektif dan penerimaan kontrol 

perilaku. Faktor yang mempengaruhi tingkah laku tersebut adalah faktor 

kepribadian.  Munculnya intensi berwirausaha pada diri seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa hal, seperti karakteristik demografis, karakteristik lingkungan dan 

juga karakteristik kepribadian dari orang tersebut (Indiarti dan Rostiani, 2008).  

Kepribadian dapat dijabarkan dengan berbagai macam teori dan alat ukur 

yang sudah baku untuk diuji. Salah satu dari berbagai macam teori mengenai 

kepribadian dapat dijelaskan melalui teori big five personality. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Costa dan McCrae (Ambadar, 2006) selama 10 tahun 

diketahui bahwa semua dimensi dari The Big Five Personality memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan dengan kesuksesan bidang usaha atau kerja yang 

membutuhkan interaksi sosial. Sebagai unsur yang dibawa sejak lahir, setiap tipe 

kepribadian lima faktor berperan penting dalam memacu dan memotivasi 

seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Pribadi dengan kadar tipe 

kepribadian lima faktor yang tinggi cenderung menciptakan perubahan pada apa 

yang ia kerjakan, berani menghadapi segala resiko dan perubahan yang terjadi di 

sekelilingnya, bekerja secara sistematis dan disiplin serta mampu mengendalikan 

suasana. Hal-hal inilah yang menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang 

yang akan berkecimpung  dalam dunia usaha.  
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Untuk masuk dalam dunia usaha dibutuhkan orang-orang yang tanggap 

dengan situasi dan kondisi yang ada disekitarnya sehingga ia dapat dengan mudah 

menemukan setiap peluang yang ada dan memanfaatkan atau mendayagunakan 

seluruh potensi yang dimilikinya dan menjawab segala tantangan yang ada 

didepan matanya, dan hal ini jelas terlihat bagaimana pribadi-pribadi yang unggul 

menyikap setiap permasalahan, sedangkan pribadi-pribadi yang lemah akan 

cenderung untuk menghindari setiap permasalahan yang datang. 

Menurut Riyanti (2010), indikasi mengapa kewirausahaan belum 

berkembang di Indonesia karena hanya sedikit orang yang berminat menekuni 

dunia wirausaha. Sedikitnya jumlah wirausaha di Indonesia mungkin disebabkan 

mayoritas masyarakatnya masih berada dalam struktur dan cara pikir agraris. Nilai 

agraris lebih menekankan pada tekun bekerja, yaitu terus-menerus mengerjakan 

hal yang sama namun tidak menekankan pola pikir kreatif. Masyarakat Indonesia 

masih cenderung mencari pekerjaan yang menciptakan rasa aman. Oleh karena 

itu, masyarakat Indonesia cenderung lebih sering menjadi pegawai. Dimensi 

budaya di Indonesia yang collectivsm-individualism cenderung menganggap 

masyarakat Indonesia memiliki sikap kompromistis. Karakteristik ini 

menghambat kewirausahaan dalam hal kemunculan gagasan-gagasan baru. 

Perilaku masyarakat Indonesia dengan budaya  collectivsm-individualism 

merupakan perilaku yang muncul karena ditentukan oleh leader yang 

mengarahkan anggotanya ke arah suatu perilaku. Sehingga kemandirian dalam 

menentukan karir untuk berwirausaha menjadi rendah dikarenakan budaya 
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collectivsm-individualism merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi 

dilingkungan masyarakat Indonesia. 

Generasi muda termasuk mahasiswa dianggap sebagai agen perubahan 

pembangunan. Mahasiswa adalah salah satu sumber daya yang potensial yang 

memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

lulusan SMA. Wirausaha merupakan alternatif pilihan yang cukup tepat bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Mahasiswa merupakan bagian 

kelompok masyarakat yang dinamis, artinya mahasiswa dapat mengikuti  

perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan dengan kapasitas intelektualnya  

mahasiswa mampu mengembangkan diri. Di sisi lain, ide-ide besar yang 

membawa perubahan dalam kehidupan manusia sebenarnya lahir dari 

keprihatinan orang-orang yang termotivasi untuk meringankan beban antar 

sesama manusia. Orang-orang inilah yang mempunyai obsesi bagaimana 

memberikan karya terbaik bagi kesejahteraan manusia. Bila orang telah berpikir 

seperti itu berarti telah menyimpan bakat kewirausahaan (Baumassepe, 2001). 

Mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan  pada organisasi  kemahasiswaan 

baik pada tingkat universitas, fakultas maupun jurusan. Didalam organisasi 

kemahasiswaan tersebut, mahasiswa melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

kemahasiswaan atau pihak luar. Mahasiswa melakukan beberapa kegiatan  

misalnya menentukan rencana, membuat proposal, rencana kerja, upaya 

memperoleh pendanaan. Dalam konteks pendanaan kegiatan, mahasiswa telah 

melakukan kerja sama dengan pihak sponsor yang berminat dan saling 

menguntungkan terhadap kegiatan tersebut. Dari contoh di atas telah 
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mencerminkan ciri – ciri wirausaha seperti kreatif, mampu bekerja sama, 

mempunyai visi  ke depan, dan berani mengambil resiko. 

Ratih Ibrahim, psikolog pendidikan, mengatakan persaingan terbesar 

generasi muda masa kini adalah persaingan global. Untuk mencapai kesuksesan, 

diperlukan modal yakni kepercayaan diri, mimpi, passion, dan sikap. Untuk itu, 

dari sejak bangku kuliah, mahasiswa haruslah dipersiapkan dengan segala hal 

yang berhubungan dengan dunia kerja sehingga nantinya akan menjadi pekerja 

siap pakai, intelektual, dan kompetitif dengan para pekerja asing. Dukungan 

pendidikan yang terbaik, keterampilan yang mumpuni dan kepercayaan diri akan 

menghasilkan para mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja (kompas.com). 

Dalam satu dekade terakhir, banyak universitas di Indonesia telah 

mengadakan kurikulum kewirausahaan (KWU) tidak hanya pada jurusan bisnis 

tetapi juga jurusan non bisnis. Hal tersebut penting dilakukan karena diharapkan 

seluruh mahasiswa terutama jurusan non bisnis juga dapat memiliki intensi 

wirausaha yang sama dengan mahasiswa jurusan bisnis. Sehingga diharapkan 

seluruh mahasiswa dapat bekerja secara mandiri. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang dalam jargonnya 

mengusung ”Wacana Keilmuan dan keIslaman”, yang dapat diartikan mampu 

menumbuhkan budaya islam yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan 

dilandasi nilai – nilai keislaman sesuai manhaj Muhammadiyah (www.Pabelan-

online.com), mengharapkan seluruh mahasiswanya untuk dapat 

mengimplementasikan ilmunya sesuai dengan nilai-nilai Islam, yaitu sesuai 

dengan Al Quran, As Sunnah dan ’Ijma Ulama.  
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Fakultas Psikologi sebagai salah satu fakultas yang terdapat di UMS, 

mengadakan kelas kewirausahaan (KWU) sebagai bentuk proaktif kepada pihak 

universitas dalam rangka memunculkan intensi berwirausaha serta meningkatkan 

jiwa berwirausaha pada diri mahasiswa, sebagai bentuk tanggung jawab 

universitas terhadap negara pada umumnya dan masyarakat khususnya dalam hal 

mengurangi jumlah pengangguran yang diakibatkan sedikitnya lapangan 

pekerjaan yang tersedia. 

Untuk melengkapi informasi mengenai sampel penelitian, peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Psikologi UMS pada 

tanggal 12 November 2015. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut: 

1. Menurut Harry, ia bersemangat untuk berwirausaha dalam bidang jual beli 

peralatan outdoor, karena menurutnya bisnis peralatan outdoor (perlengkapan 

untuk naik gunung, panjat tebing, camping dan kegiatan sejenisnya) merupakan 

bisnis yang ”menjajikan” dilihat dari semakin banyaknya peminat kegiatan 

tersebut. 

2. Menurut Reza, yang berkeinginan untuk berwirausaha setelah lulus nanti, 

berpendapat bahwa semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada tidak akan 

cukup untuk menampung seluruh lulusan dari perguruan tinggi. Ia juga 

mengatakan bahwa lebih suka menjadi boss dari pada menjadi pegawai. 

3. Menurut Ibrahim, wirausaha lebih cocok untuk dirinya dikarenakan dia bisa 

leluasa mengatur waktu, mengatur manajemen, dan menerapkan ide-ide baru 

sesuai dengan kepentingannya. 
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4. Menurut Rabil, alasan ia lebih memilih berwirausaha karena ia tidak ingin 

bertanggung jawab kepada siapapun terkait dengan tindakan dalam pekerjaannya. 

Semakin giat berusaha maka akan semakin tinggi keuntungan yang akan kita 

peroleh. 

5. Menurut Intan, dirinya lebih memilih untuk bekerja di perusahaan. Karena ia 

merasa tidak memiliki kegigihan dan semangat pantang menyerah yang menjadi 

syarat mutlak untuk berwirausaha. Ketakutan akan tantangan yang akan ditemui 

sebagai seorang wirausaha tidak mampu untuk dia hadapi. 

Dari hasil survey yang dilakukan terhadap 30 orang mahasiswa fakultas 

Psikologi menunjukan bahwa, 60% diantaranya memiliki keinginan untuk 

menjadi wirausaha. Sedangkan 40% sisanya tidak memiliki keinginan untuk 

menjadi wirausaha. Mereka lebih memilih untuk bekerja di perusahaan sebagai 

HRD.  

Banyak lulusan baru atau fresh graduated yang mengalami kebingungan 

selepas lulus dari universitas. Ketidaksiapan para fresh graduated untuk 

memasuki dunia kerja menyebabkan mereka kebingungan dalam menentukan 

langkah selepas lulus dari kampus. Dari wawancara beberapa mahasiswa fresh 

graduated, mereka kesulitan untuk mencari pekerjaan dikarenakan sedikitnya 

lapangan pekerjaan yang tersedia sesuai bidang yang mereka kuasai. Sedikitnya 

pengetahuan tentang dunia wirausaha membuat mereka tidak memiliki banyak 

pilihan untuk berkarya dibidang tersebut, sehingga menyebabkan jumlah 

pengangguran untuk kaum terdidik semakin bertambah. Dari fenomena tersebut 

maka pentingnya pendidikan kewirausahaan sejak bangku kuliah menjadi sangat 
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penting untuk dilakukan, karena diharapkan dengan adanya pengetahuan tentang 

dunia wirausaha, maka mahasiswa sudah dapat mempersipkan diri ketika mereka 

lulus nanti. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti ingin mengetahui   

adakah hubungan antara tipe kepribadian big five dengan intensi berwirausaha 

pada mahasiswa fakultas psikologi UMS? Untuk itulah peneliti mencoba 

melakukan penelitian dengan judul : ”Hubungan Antara Kepribadian Big Five 

Dengan Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UMS “. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara kepribadian big five dengan intensi berwirausaha 

2. Kategori kepribadian big five pada subyek penelitian 

3. Tingkat intensi berwirausaha pada subyek penelitian  

4. Sumbangan efektif kepribadian big five dengan intensi berwirausaha. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Bagi ilmuwan psikologi diharapkan dengan penelitian ini dapat 

memperdalam, memperkaya dan mengembangkan khasanah keilmuan psikologi, 

khususnya psikologi pendidikan dan industri. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kerangka pemikiran pada penelitian yang akan datang. 
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2. Manfaat praktis  

a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

dasar acuan sebagai pelecut bagi mahasiswa tentang pentingnya mental 

berwirausaha yang handal sehingga nantinya siap bersaing dalam dunia kerja 

yang sangat kompetitif. 

b. Bagi pihak kampus dan instansi – instansi pendidikan, hasil penelitian 

ini dapat dijadikan pertimbangan khusus dalam membuat kebijakan tentang 

sistem pendidikan / perkuliahan sehingga dapat mencetak lulusan yang berjiwa 

entrepreneur. 

 


