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     BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengangguran   di   Indonesia   semakin   hari   semakin   meningkat 

jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu. Para pencari kerja baik yang 

mempunyai gelar sarjana ataupun tidak harus bersaing untuk mendapatkan 

pekerjaan pada lapangan kerja yang terbatas. Hasil survey tahun 2014 jumlah 

penduduk di Indonesia yang berusaha sendiri (entrepreneur) mengalami 

penurunan dari 21,15 juta orang menjadi 19,14 juta orang sedangkan jumlah 

penduduk di Indonesia yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan khususnya universitas masih mengalami peningkatan dari 5,54 juta 

orang menjadi 7,94 juta orang dan Indonesia bakal menjadi negara dengan 

jumlah sarjana muda terbanyak kelima di masa depan yaitu sebesar 6% situasi 

ini bakal terwujud paling lambat pada 2020 mendatang (Kompas, 2014). 

Kebanyakan lulusan perguruan tinggi saat ini lebih memilih untuk bekerja 

sebagai karyawan di perusahaan atau menjadi pegawai negeri. Bagi sarjana 

seharusnya meningkatkan minat berwirausaha dan tidak sepenuhnya 

bergantung dengan mendapatkan pekerjaan dari orang lain, sehingga 

mahasiswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan tidak menjadi 

penganguran (Baumassepe, 2001). 

Kewirausahaan merupakan alternatif pilihan yang paling tepat bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, sebenarnya mahasiswa telah 



2 

 
 

 
 

melakukan kegiatan atau perilaku wirausaha, perilaku kewirausahaan ini bisa 

dilihat dari kegiatan wirausaha mahasiswa baik di luar maupun kewirausahaan 

dalam organisasi (intrapreneurship) (Chandra (2001). Mahasiswa juga telah 

melakukan perilaku kewirausahaan sesuai dengan ciri-ciri dan sifat seorang 

wirausahawan. Di dalam organisasi maupun dalam melaksanakan kegiatan 

kemahasiswaan, mahasiswa telah membuktikan diri sebagai seorang 

wirausaha, misalnya saat harus memutuskan sesuatu untuk kegiatan, 

mengadakan kegiatan seminar atau workshop, memutuskan untuk mendirikan 

unit kegiatan tertentu, tentunya dengan segala resiko yang harus 

ditanggungnya. Hal ini senada dengan pendapat Baumassepe (2001) bahwa 

mahasiswa mempunyai sifat rela berkorban dan berani mengambil resiko 

terhadap cita-cita yang diperjuangkannya serta berpengetahuan dan 

berpandangan luas. Jelas mahasiswa adalah golongan intelektual, karena lahir 

dari tempat-tempat yang menjadi sumber pengetahuan (perguruan tinggi). 

Dengan bekal pengetahuan dan ilmu yang dimiliki setidaknya menjadi embrio 

untuk lahir menjadi seorang wirausahawan sejati. Mahasiswa harus memiliki 

minat yang tinggi terhadap pembukaan unit usaha yang baru. Minat 

merupakan faktor pendorong yang menjadikan seseorang  lebih  giat  bekerja  

dan  memanfaatkan  setiap  peluang  yang  ada dengan mengoptimalkan 

potensi yang tersedia. Minat tidak muncul begitu saja tetapi tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Chandra, 

2001). 
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Minat berwirausaha dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

karakteristik kepribadian, faktor demografi dan karakteristik lingkungan. 

Karakteristik kepribadian seperti resiliensi diri dan kebutuhan akan prestasi 

merupakan prediktor yang signifikan minat berwirausaha, faktor demografi 

seperti  umur,  jenis  kelamin,  latar  belakang  pendidikan  dan  pengalaman 

bekerja seseorang diperhitungkan sebagai penentu bagi minat berwirausaha, 

faktor lingkungan seperti hubungan sosial, infrastruktur fisik dan institusional 

serta faktor budaya dapat mempengaruhi minat berwirausaha (Indarti, 2008). 

Banyak peneliti percaya bahwa resiliensi terkait erat dengan 

pengembangan minat karir khususnya karir dalam berwirausaha. Indarti  

(2008) menyatakan bahwa, karir seseorang adalah domain yang 

menggambarkan pendapat pribadi seseorang dalam hubungannya dengan 

proses pemilihan dan penyesuaian karir. Dengan demikian, resiliensi akan 

karir seseorang dapat menjadi faktor penting dalam penentuan apakah intensi 

kewirausahaan seseorang sudah terbentuk pada tahapan awal seseorang 

memulai karirnya, sesemakin tinggi tingkat efikasi diri seseorang pada 

kewirausahaan di masa-masa awal seseorang dalam berkarir, semakin kuat 

intensi    kewirausahaan yang dimilikinya. Selain itu, pentingnya resiliensi 

dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan karir seseorang. Efikasi 

diri terbukti signifikan  menjadi  penentu  intensi  seseorang.     

Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam 

situasi sulit dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Atau dengan kata 

lain, kondisi motivasi seseorang yang lebih didasarkan pada apa yang mereka 
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percaya daripada apa yang secara objektif benar. Persepsi pribadi seperti ini 

memegang peranan penting dalam pengembangan minat seseorang (Reivich 

dan Shatte, 2002). 

Resiliensi dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap sesuatu hal 

yang dipercaya. Membuka sebuah usaha memerlukan kepercayaan terhadap 

kemampuan diri sendiri bahwa usahanya akan berhasil, hal inilah yang akan 

memotivasi seseorang untuk berani memulai suatu usaha. Apabila seseorang 

tidak percaya akan kemampuan yang dimiliki, kecil kemungkinan orang 

tersebut akan berminat dalam berwirausaha. 

Resiliensi selalu berhubungan dan berdampak pada pemilihan perilaku,   

motivasi   dan   keteguhan   individu   dalam   menghadapi   setiap persoalan. 

Resiliens juga dapat memberikan pengaruh terhadap fungsi kognitif, motivasi, 

afeksi dan fungsi selektif individu yang diproyeksikan ke dalam pemilihan 

perilaku. Dimensi tersebut selaras dengan nilai-nilai kewirausahaan,  dimana 

setiap individu yang memiliki minat kewirausahaan yang tinggi akan mampu 

berdiri sendiri, berani mengambil keputusan dan menerapkan tujuan yang 

hendak dicapai atas dasar pertimbangannya sendiri. 

Minat berwirausaha  yaitu kesediaan untuk bekerja keras dan tekun 

untuk mencapai kemajuan usahanya, kesediaan untuk menanggung macam- 

macam resiko berkaitan dengan tindakan berusaha yang dilakukannya, 

bersedia menempuh jalur dan cara baru, kesediaan untuk hidup hemat, 

kesediaan  untuk belajar  dari  yang dialaminya (Chandra, 2001).  Jadi  yang 

dimaksud minat berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan, serta kesediaan 



5 

 
 

 
 

untuk bekeja keras atau berkemauan keras untuk berdikari atau berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan resiko yang akan 

terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan. 

Berdasarkan hasil dari lapangan yang dilakukan oleh penulis pada 

tanggal 15 September 2016 sampai tanggal 22 september 2016 dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauh mana minat mahasiswa untuk berwirausaha. 

Responden yang di teliti yaitu Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebanyak 100 responden. Data yang diambil melalui pertanyaan 

terbuka kepada 100 responden mahasiswa tingkat akhir Fakultas Psikologi 

UMS menyatakan bahwa responden dibagi dalam tiga kriteria yaitu yang 

pertama sejumlah 94% responden yang ingin menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain, sedangkan responden dengan 

jumlah 6% ingin mencari pekerjaan, kriteria yang kedua yaitu responden yang 

kesulitan dalam memulai suatu usaha ( berwirausaha ) sebesar 91% sedangkan 

9% responden tidak mengalami kesulitan saat memulai usaha ( Berwirausaha 

), kriteria ke tiga yaitu responden yang merasakan dampak positif dari 

berwirausaha sebesar 100%. Setelah melihat data yang terkumpul peneliti 

menyimpulkan bahwa mahasiswa yang tertarik untuk berwirausaha karena 

mahasiswa yang berminat berwirausaha tidak mau selalu bergantung mencari 

pekerjaan dengan orang lain. 

Menurut Reivich dan Shatte (2002), pada dasarnya setiap individu 

memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat menjalani dan menghadapi 

setiap tantangan yang ada dalam kehidupannya. Kemampuan individu untuk 
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berpikir dan belajar dari lingkungan, menjadikannya sosok yang tangguh 

dalam menghadapi keadaan seperti apapun, termasuk ketika ia berada di 

tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan atau penuh keprihatinan. 

Hampir semua orang pernah merasakan kesedihan, kekecewaan, kegagalan 

karena kehidupan yang dijalaninya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, 

atau harapan yang telah diperoleh tiba-tiba sirna karena kejadian yang tidak 

terduga. Termasuk mahasiswa, di mana mahasiswa adalah individu yang 

sedang dituntut untuk lebih mandiri dalam hal apapun (Chandra, 2001). 

Menurut Reivich dan Shatte (2002) mengatakan, bahwa individu yang 

dapat dikatakan resilien adalah individu yang dapat bangkit, berdiri di atas 

penderitaan, dan memperbaiki kekecewaan yang dihadapinya. Benard (2004) 

menjelaskan, bahwa kapasitas resiliensi ini ada pada setiap individu, yang 

artinya semua individu lahir dengan kemampuan untuk dapat bertahan dari 

penderitaan, kekecewaan, atau tantangan. Bagi individu yang resilien, 

resiliensi membuat hidupnya menjadi lebih tangguh. Dengan kata lain, dengan 

adanya resiliensi dalam diri individu, dapat membuat individu berhasil 

menyesuaikan diri dalam berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak 

menyenangkan, perkembangan sosial, akademis, dan bahkan dengan tekanan 

hebat yang melekat dalam dunia sekarang (Desmita, 2005). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan antara resiliensi dengan minat 

berwirausaha pada mahasiswa ?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut 
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penulis ingin memahami lebih lanjut melalui penelitian mengenai “Hubungan 

Antara Resiliensi Dengan Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Hubungan antara resiliensi dengan minat berwirausaha 

pada mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2. Untuk mengetahui minat berwirausaha pada mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui tingkat resiliensi yang dimiliki mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif resiliensi terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa tingkat akhir fakultas psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan 

penelitian yang sejenis, terutama bagi peneliti yang memusatkan perhatian 

tentang hubungan antara resiliensi dengan minat berwirausaha pada 

mahasiswa tingkat akhir.   

2. Manfaat Praktis 

Bagi Penulis : Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengetahui hubungan 
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antara resiliensi dengan minat berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir 

fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

Bagi mahasiswa: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

bagi mahasiswa yang berminat berwirausaha.  

Bidang psikologi : diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu 

psikologi,  dan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses akademik. 




