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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, 

dan banyak pula orang menganggur, maka semakin disarankan pentingnya 

dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh 

wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja karena kemampuan 

pemerintah yang terbatas. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia menghadapi masalah 

keterbatasan kesempatan kerja bagi para lulusan perguruan tinggi dengan 

semakin meningkatnya jumlah pengangguran intelektual belakangan ini. 

Mahasiswa perguruan tinggi dipercaya merupakan alternatif jalan keluar 

untuk mengurangi tingkat pengangguran, karena para sarjana diharapkan 

mampu merintis usahanya sendiri. 

Menumbuhkan minat wirausaha mahasiswa akan memberikan 

peluang berkembangnya potensi kreatif dan inovasi. Minat wirausaha perlu 

dilihat dari perspektif yang lebih khusus. Kewirausahaan merujuk pada sifat, 

watak dan ciri-ciri melekat pada individu yang memiliki kemauan keras untuk 

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam usaha dunia nyata dan dapat 

mengembangkannya dengan tangguh. 

Sifat keorisinilan seorang wirausaha menuntut adanya kreativitas 

dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi, kreativitas adalah kemampuan untuk 
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membuat kombinasi-kombinasi baru yang sudah ada sebelumnya. Bagi 

kalangan wirausaha , tingkat kreativitas sangat menunjang kemajuan 

bisnisnya. Menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan persaingan 

ekonomi global, maka kreativitas menjadi sangat penting untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif, dan kelangsungan hidup bisnis. 

Kreativitas wirausaha merupakan dunia yang unik. Itu sebabnya 

mengapa wirausaha dituntut selalu kreatif. Dari kreativitasnya akan terbukti 

bahwa ia betul-betul memiliki citra kemandirian yang mampu memukau 

banyak orang sehingga kemudian dengan rela mengikutinya. Selain 

kreativitas, faktor lain yang mendukung minta wirausaha yaitu sikap mandiri. 

Munculnya minat berwirausaha didasarkan dari sikap seseorang 

untuk terjun memulai usaha baru. Salah satu faktor yang menjadi dorongan 

seseorang untuk berwirausaha adalah sikap mandiri. Dalam berwirausaha 

seorang mahasiswa harus memiliki kemandirian sebagai bentuk bahwa 

mereka memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri yang tidak bergantung 

kepada orangtua maupun oranglain. Disamping itu, minat berwirausaha juga 

dapat dipengaruhi oleh motivasi. 

Motivasi berwirausaha yang tinggi harus ada dalam diri seseorang 

yang ingin menjadi wirausaha yang sukses, karena dengan adanya motivasi 

berwirausaha yang tinggi dapat membentuk mental yang ada pada diri mereka 

untuk selalu lebih unggul dan mengerjakan segala sesuatu melebihi standar 

yang ada. Motivasi berwirausaha juga menjadi faktor penting dalam 

membangkitkan minat berwirausaha. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri 
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maupun dari orang lain. Suatu keberhasilan akan tercapai apabila ada 

motivasi yang kuat dari mahasiswa yang bersangkutan. 

Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang 

mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu, termasuk menjadi young 

enterpreneur (Sarosa, 2005). Kebanyakan orang yang berhasil di dunia ini 

mempunyai motivasi yang kuat yang mendorong tindakan-tindakan mereka. 

Mereka mengetahui dengan baik yang menjadi motivasinya dan memelihara 

motivasi tersebut dalam setiap tindakannya. Baum et al.(2007) menjelaskan 

bahwa motivasi dalam kewirausahaan meliputi motivasi yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan kewirausahaan, seperti tujuan yang melibatkan 

pengenalan dan eksploitasi terhadap perluang bisnis. Motivasi untuk 

mengembangkan usaha baru diperlukan bukan hanya oleh rasa percaya diri 

dalam hal kemampuannya dalam mengakses informasi mengenai peluang 

kewirausahaan. 

Pengetahuan kewirausahaan mendukung nilai-nilai wirausaha 

terutama bagi mahasiwa, sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha 

untuk berwirausaha. Kreativitas, sikap mandiri, motivasi dan pengetahuan 

kewirausahaan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang berwirausaha agar 

mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian mendayagunakan peluang 

usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Minat mahasiswa dan 

pengetahuan mereka tentang kewirausahaan diharapkan akan membentuk 

kecenderungan mereka untuk membuka usaha baru di masa mendatang. 
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Minat seseorang dalam berwirausaha juga dipengaruhi oleh 

pengetahuan tentang kewirausahaan itu sendiri. Semakin tinggi pengetahuan 

kewirausahaan mahasiswa akan semakin terbuka wawasannya tentang 

kewirausahaan. Hal tersebut sesuai dengan diungkapkan Suryana (2009) 

bahwa syarat utama untuk menjadi wirausahawan yang sukses adalah 

memiliki jiwa dan watak kewirausahaan sedangkan jiwa dan watak 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan atau kompetensi yang mana 

kompetensi tersebut ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. 

Pada Agustus 2017 lalu, BPS mengungkapkan bahwa jumlah 

pengangguran naik menjadi 7,04 juta jiwa, dari yang sebelumnya hanya 7,03 

juta jiwa di bulan Agustus 2016. Peningkatan ini namun diiringi dengan 

penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT, dari 5,61% 

menjadi 5,50%. TPT sendiri merupakan persentase jumlah pengangguran 

yang termasuk dalam penduduk usia kerja terhadap jumlah angkatan kerja. 

Tahun ini, tepatnya pada bulan Februari 2018, BPS melaporkan 

bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berkurang sebanyak 140.000 jiwa. 

Persentase TPT yang juga turun ke angka 5,13% dari 5,33% pada Februari 

2017. Total jumlah angkatan kerja tahun 2018 naik sebanyak 2,39 juta dari 

Februari 2017 menjadi 133,94 juta jiwa, dengan jumlah pengangguran 

sebanyak 6,87 juta dan yang bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa. Maka 

diperlukan peningkatan terkait kreativitas, sikap mandiri, motivasi, dan 

pengetahuan kewirausahaan agar dapat meciptakan berbagai usaha baru dan 

mempertahankan penurunan angka pengangguran dari tahun ke tahun. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Josia Sanchaya Hendrawan dan Hani Sirine (2017) dengan menambah 

satu variabel independen yang digunakan yaitu kreativitas. Kreativitas dapat 

mempengaruhi minat berwirausaha dengan potensi untuk membuat hal-hal 

baru dalam menciptakan peluang usaha. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: Pengaruh Kreativitas, Sikap Mandiri, Motivasi, dan 

Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Berwirausaha (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi FEB UMS periode 

2015-2017). 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yakni 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha mahasiswa akuntansi 

FEB UMS periode 2015-2017? 

2. Pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

akuntansi FEB UMS periode 2015-2017? 

3. Pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa akuntansi 

FEB UMS periode 2015-2017? 

4. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa akuntansi FEB UMS periode 2015-2017? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dibahas diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kreativitas terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa akuntansi FEB UMS periode 2015-2017. 

2. Untuk menguji pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa akuntansi FEB UMS peiode 2015-2017. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa akuntansi FEB UMS periode 2015-2017. 

4. Untuk menguji pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa akuntansi FEB UMS periode 2015-2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan 

menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang minat 

berwirausaha sehingga dapat menganalisis pengaruh kreativitas, sikap 

mandiri, motivasi, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berwirausaha. 
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2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman, wawasan, serta 

menambah pengetahuan seberapa besar pengaruh kreativitas, sikap 

mandiri, motivasi, dan pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berwirausaha. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


