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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Permasalahan yang masih dirasakan oleh banyak negara berkembang 

khususnya di Indonesia adalah mengenai pengangguran. Salah satu faktor 

yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia adalah 

terlampau banyaknya tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, 

sehingga ketika pekerjaan di sektor formal tidak tumbuh dan berkembang 

orang tidak berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor 

swasta. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran 

dan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Andika dan 

Iskandarsyah, 2012:190). Mirisnya meningkatnya jumlah pengangguran 

didominasi oleh para lulusan yang terdidik. Hal ini menggiring opini 

masyarakat bahwa para lulusan perguruan tinggi sebenarnya bukan para 

pencipta lapangan pekerjaan melaingkan para pencari kerja. Sulitnya 

menemukan pekerjaan bagi para bagi mereka yang bergelar sarjana 

mengakibatkannya pendidikan yang diagung-agungkan kini terlihat 

percuma. Ini sangat disayangkan karena jika dilihat dari kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki mahasiswa, seharusnya individu tersebut mampu 

memperoleh pekerjaan ataupun justru membuka lapangan kerja sendiri.  

Suatu negara bisa menjadi makmur apabila jumlah entrepreneur 

memenuhi standar entrepreneur dunia yaitu sedikitnya dua persen dari 

jumlah penduduk suatu negara (Al Habib dan Rahyuda, 2015). Aidha 

(2016) mengatakan, saat ini jumlah entrepreneur di Indonesia hanya 

sekitar 0,18 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini masih jauh 

tertinggal dari negara-negara maju seperti Amerika yang mencapai 11,5 

persen dan Singapura yang memiliki 7,2 persen. Alternatif untuk 

mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan menumbuhkan niat 

kewirausahaan pada mahasiswa perguruan tinggi, karena para sarjana 
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diharapkan dapat menjadi wirausahawan terdidik yang mampu 

menciptakan dan mengelola usahanya sendiri. Berwirausaha menuntut 

keberanian untuk mengambil resiko dan berani menghadapi rintangan 

sebagai konsekuensi atas hal-hal yang dikerjakan dan apabila gagal 

individu tidak mencari alasan dari hambatan atau rintangan yang ditemui 

(Wijaya, 2007). 

Menurut Gadaam (2008:35) mengukur sikap berwirausaha seseorang 

itu dilihat dari indikatornya apakah tertarik dengan peluang usaha, pola 

pikir kreatif dan inovatif, dapat menyikapi kegagalan dengan hal positif, 

memiliki jiwa kepemimpinan dan tingginya rasa tanggung jawab serta siap 

menghadapi resiko dan tantangan. Tanggung jawab adalah salah satu sikap 

yang penting pada setiap melakukan pekerjaan baik itu kecil atau besar, 

begitu pula dalam berwirausaha, meliputi hal-hal seperti tanggung jawab 

terhadap lingkungan, pelanggan, tenaga kerja sosial dan lainnya. Ini salah 

satu kendala yang membuat para lulusan perguruan tinggi kurang tertarik 

terjun kedunia wirausaha, kerena tanggung jawab lahir dari dalam diri, 

kepekaan dan totalitas dalam mempertanggung jawabkan segala keputusan 

sangat dibutuhkan sehingga jika tidak ada kesadaran diri untuk 

berwirausaha terlebih tanpa paksaan dari pihak manapun maka butuh 

penyesuaian yang cukup lama. 

Intensi atau niat dibutuhkan sebagai langkah awal dalam memulai 

berwirausaha. Adnyana dan Purnami (2016) menjelaskan bahwa niat 

berwirausaha adalah suatu pikiran yang mendorong individu menciptakan 

usaha. Niat adalah keinginan tertentu seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan, itu merupakan hasil dari pikiran sadar yang mengarahkan 

tingkah laku seseorang. Intensi memainkan peranan yang khas dalam 

mengarahkan tindakan, yaitu menghubungkan antara pertimbangan yang 

mendalam, diyakini dan diinginkan oleh seseorang dengan tindakan 

tertentu, dalam penelitian ini tindakan tersebut adalah berwirausaha 

(Andika, 2012:190).  
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Menurut Yusof (2005) bahwa ada empat alasan mengapa para 

wirausaha (entrepreneurs) penting di dalam masyarakat, yaitu:  

1. Untuk mendayagunakan faktor-faktor memproduksi seperti tanah, 

modal, teknologi, informasi dan berbagai Sumber Daya Manusia 

(SDM) di dalam  memproduksi tugas-tugas yang efektif (producing 

effective tasks).  

2. Mengidentifikasi berbagai peluang di dalam lingkungan dengan 

meningkatkan aktivitas yang akan memberikan manfaat kepada setiap 

orang (beneficial to everyone).  

3. Untuk memilih pendekatan yang terbaik dalam mendayagunakan semua 

faktor produksi agar supaya meminimalkan pemborosan di dalam 

berbagai kegiatan kewirausahaan (minimize wastage in entrepreneurial 

activities).  

4. Untuk kemanfaatan generasi mendatang (benefit of the future 

generation).  

Pentingnya wirausaha di dalam masyarakat tersebut tidak sekedar 

menjadi alat untuk melakukan perbaikan dan perubahan di dalam kualitas 

hidup diri dan masyarakat, tetapi wirausaha juga dibuktikan dapat berperan 

signifikan di dalam mewujudkan  kualitas diri  masyarakat dan bangsa. 

Dalam dimensi yang lebih luas, wirausaha sangat diperlukan karena 

perannya di dalam mendinamisasikan kegiatan ekonomi bisnis bangsa dan 

Negara yaitu dengan munculnya para pelaku ekonomi bisnis baru yang 

disebut wirausaha. Bila kegiatan ekonomi bisnis ini dapat dipertahankan 

dan bahkan ditingkatkan dalam waktu yang cukup lama, maka hal ini akan 

dapat membuat pondasi yang kuat bagi ketahanan (resilience) ekonomi 

negara terhadap fluktuasi dan krisis ekonomi global. 

Beberapa peniliti terdahulu menunjukan adanya peran Intensi 

Berwirausaha Prespektif Pengabilan Resiko oleh Toni Wijaya (2004:119), 

sedangkan Handaru (2014:1054) tentang Pengaruh Sikap, Norma 

Subyektif dan Efikasi Diri Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa 

Magister Management (Kajian Empiris Pada Sebuah Universitas Negeri Di 
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Jakarta), menemukan total nilai intensi berwirausaha sebesar 51,9% 

termasuk kategori sedang yang berarti bahwa sebagian besar responden 

memang berminat menjadi seorang wirausahawan kedepannya dan 

Analisis Pengaruh Sikap Norma Subjektif dan Efikasi Diri Terhadap 

Intensi Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syiah Kuala 

(Andika dan Madjid, 2012). Hal ini mendorong penulis untuk memahami  

lebih dalam dan melakukan penilitian model intensi berwirausaha lainnya. 

Adapun pertibangan pemilihan model teoris yang sudah ada dan pemilihan 

variabel akan berbeda dari segi lokasi, model, subjek, waktu pelaksanaan, 

sasaran serta tujuan penelitiannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sikap Berwirausaha, Norma 

Subjektif dan Efikasi Diri terhadap Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Permasalahan penelitian yang penulis dapat di identifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Kurangnya ketertarikan mahasiswa terhadap kegitan berwirausaha. 

2. Apresiasi penanaman norma subjektif berupa sikap berwirausaha 

kurang diterapkan oleh mahasiswa. 

3. Efikasi diri dianggap menjadi salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kurangnya ketertarikan mahasiswa terhadap kegiatan 

berwirausaha. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Karena mengalami keterbatasan tenaga, waktu dan teori, maka 

tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti secara maksial 

untuk itu peneliti memberikan batas dimana yang akan dikaji adalah 

Pengaruh Sikap Berwirausaha, Norma Subjektif dan Efikasi Diri terhadap 
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Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2015. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

yang akan dikaji oleh peniliti antara lain : 

1. Apakah sikap berwirausaha berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap intensi berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015? 

2. Apakah norma subjektif berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap intensi berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015? 

3. Apakah efikasi diri berpengaruh positif secara sifnifikan terhadap 

intensi berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015? 

4. Apakah sikap berwirausaha, norma subjektif dan efikasi diri secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 

berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015? 

 

E. Tujuan Penelitian  

    Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka di bentuk tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis adanya pengaruh positif dan signifikan sikap 

berwirausaha terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa 
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pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015. 

2. Menganalisis adanya pengaruh positif dan signifikan norma subjektif 

terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015. 

3. Menganalisis adanya pengaruh positif dan signifikan efikasi diri 

terhadap intensi berwirausaha pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015. 

4. Menganalisis adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan 

sikap berwirausaha, norma subjektif dan efikasi diri terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015. 

 

F. Manfaat Penelitian  

  Berdasarkan tujuan yang akan dicapai maka penelitian ini akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan intensi 

berwirausaha pada mahasiswa.   

2. Manfaat Praktis  

Adapun manfaat yang terkandung dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

yang mengembangkan potensi sebagai bahan masukan agar siap 

berkopetensi didunia kerja secara profesional dibidangnya dan bagi 

peniliti sebagai persyaratan untuk memeperoleh gelar sarjana.  

 

 


