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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai  negara yang sedang  berkembang, Indonesia masih memiliki 

pekerjaan rumah yang belum terselesaikan yaitu pengangguran. Menurut 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat 

pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 

persen. Tingkat pengangguran lulusan universitas malah meningkat dari 5,34 

persen menjadi 6,22 persen(Sawitri, 2016). Disaat  ini masyarakat kesulitan 

dalam mendapatkan pekerjaan. Banyak sarjana yang hanya menjadi 

pengangguran, akibatnya pendidikan yang dulunya begitu dijunjung tinggi  

justru terlihat percuma.  

Persaingan yang begitu ketat dalam seleksi pekerjaan dan banyaknya 

orang yang bersaing dalam mencari pekerjaan membuat banyak cendekiawan 

muda yang menjadi pengangguran atau mendapatkan pekerjaan yang kurang 

layak. Hal tersebut menunjukkan semakin pentingnya dunia entrepreneur di 

dalam perekonomian suatu negara.  

Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh para 

entrepreneur yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan 

pemerintahsangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua 

pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, 

personalia, dan pengawasan. Sehingga, lapangan yang mampu pemerintah 



2 
 

siapkan pun sangatlah terbatas dan sulit untuk memenuhi seluruh aspek 

kebutuhan pada masyarakat di Indonesia. 

Kewirausahaan (entrepreneurhip) merupakan persoalan penting di 

dalam perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan atau 

kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan 

peranan dari kelompok wirausahawan ini (Rachbini,2002). Peter Drucker 

(1993) menyatakan bahwa seluruh proses perubahan ekonomi pada akhirnya 

tergantung dari orang yang menyebabkan timbulnya perubahan tersebut yakni 

sang “entrepreneur”. Kebanyakan perusahaan yang sedang tumbuh dan yang 

bersifat inovatif menunjukan suatu jiwa (spirit) entrepreneur. Korporasi-

korporasi berupaya untuk mendorong para manajer mereka menjadi orang-

orang yang berjiwa entrepreneur, universitas-universitas sedang 

mengembangkan program-program entrepreneurhip, dan para entrepreneur 

individual menimbulkan perubahan-perubahan dramatik dalam masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang diatas,penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Memotivasi Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha”. 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah toleransi akan resiko berpengaruh terhadap minat berwirausaha? 

2. Apakah dorongan keberhasilan diri berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha? 
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3. Apakah kebebasan dalam bekerja berpengaruh terhadapminat 

berwirausaha? 

4. Adakah perbedaan latar belakang pekerjaan orang tua berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh toleransi akan resiko terhadap minat 

berwirausaha. 

2. Untuk menganalisis pengaruh dorongan keberhasilan diri terhadap minat 

berwirausaha. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kebebasan dalam bekerja terhadap minat 

berwirausaha. 

4. Untuk menganalisis pengaruh perbedaan latar belakang pekerjaan orang 

tua terhadap minat berwirausaha. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Dapat  menjadi  tambahan  wawasan  dalam  halkewirausahaan serta 

motivasi dan semakin mengetahui berbagai macam hal yang melatar 

belakangi keinginan berwirausaha. Penelitian ini juga memberi manfaat 

berupa praktik langsung dari segala teori motivasi, budaya motivasi, 
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kewirausahaan serta pendidikan analisis yang selama ini didapatkan, 

khususnya dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Bagi Mahasiswa 

Memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan dalam hal 

kewirausahaan.Bisamenjadi studi pembanding maupun penunjang dalam 

penelitian mereka selanjutnya. 

3. Bagi Universitas 

Para dosen dapat mengetahui pentingnya membentuk lingkungan dan 

budaya kewirausahaan dalam lingkup Universitas. 

4. Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai salah satu sumber informasi tentang faktor-faktoryang mendorong 

orang untuk berwirausaha serta pentingnya wirausaha itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


