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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 yang melanda dunia turut 

serta menyumbangkan angka pengangguran yang cukup besar. Pengangguran 

tertinggi berasal dari kelompok penduduk yang memiliki tingkat pendidikan yang 

tinggi, hal ini menunjukan bahwa banyak orang yang telah menyelesaikan 

pendidikannya akan tetapi sulit mendapatkan pekerjaan sesuai yang diharapkan. 

Terdapat fenomena menarik pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 

1998, yaitu dengan terjadinya gelombang krisis tersebut banyak perusahaan yang 

melakukan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi pertumbuhan Usaha Kecil 

Menegah (UKM) justru semakin meningkat (Sukanto, 2015).  

Meningkatnya usaha kecil atau wirausaha memiliki peran penting dalam 

menjaga kestabilan ekonomi seperti di Amerika dan Jepang dengan jumlah 

entrepreneurship (wirausaha) lebih dari 10% jumlah penduduknya, Singapura 

mencapai angka lebih dari 7%, Malaysia mencapai angka sekitar 5%, Thailand 

sekitar 4%, sedangkan Indonesia hanya 1,67%. Fenomena rendahnya minat dan 

motivasi masyarakat Indonesia untuk berwirausaha menjadi perhatian dan 

pemikiran serius dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia 

industri, maupun masyarakat (Evaliana, 2015). Oleh karena itu perlu dilakukan 

berbagai hal dan upaya untuk menumbuhkan jiwa wirausaha melalui pemahaman 

dan pengetahuan untuk mengubah pola berikir para generasi muda setelah 
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menyelesaikan jenjang pendidikan untuk tidak hanya mencari pekerjaan namun 

juga bisa mencipakan sebuah usaha yang berpotensi membuka lapangan pekerjaan 

baru. Sikap serta perilaku seseorang untuk berwirausaha cenderung dipengaruhi 

adanya pertimbangan dari berbagai aspek menegenai pilihan karir ataupun 

keinginan untuk mendapat pekerjaan sesuai bidang ilmunya (Dede, Khusaini, & 

Aniek, 2017). Penelitia lain yang dilakukan oleh Ekawati (2007) tentang 

keputusan memilih wirausaha sebagai usaha sampingan bagi orag yang telah 

memiliki pekerjaan tetap. Dalam penelitia ini didapatkan ada tiga alasan kenapa 

orang yang telah memiliki pekerjaan tetap memilih untuk berwirausaha yaitu, 

adanya peluang yang menjajikan, inggin menambah penghasilan dan menolong 

orang lain. 

Minat berwirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan usaha atau 

lapangan kerja baru dan berani mengambil resiko (Evalina, 2015). Sedangkan 

menurut Yuwono (2008) menyatakan bahwa minat berwirausaha adalah 

ketertarikan individu dalam mendirikan usaha secara mandiri. Menurut Maftuhah 

(2015) minat dalam berwirausaha dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu penangkapan 

dan tindakan. Dari uraian di atas dapat di simpulkan minat berwirausaha di 

pengaruhi juga oleh efikasi diri, pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh dan 

peran lingkungan keluarga. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendekati masa 

pensiun mereka belum siap dalam menghadapi kenyataan bahwa mereka akan 

kehilangan pekerjaan tetap meskipun masih menerima dana pensiun setelah 

mereka selesai dalam masa jabatan mereka. Maka dari itu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui apakah para Pegawai Negeri Sipil yang mendekati masa 
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pensiun memiliki intensi berwirausaha setelah pensiun, dan hasil yang diperoleh 

ada korelasi positif antara intensi berwirausaha dan kecemasan menghadapi 

pensiun pada Pegawai Negeri Sipil. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi 

masa pensiun Pegawai Negeri Sipil mereka merencanakan untuk berwirausaha 

jadi semakin tinggi kecemasan Pegawai Negeri Sipil maka semakin tinggi pula 

intensi berwirausaha yang dimiliki (Irfaani, 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahmadun & Warsiti, 2015) menyatakan 

bahwa kemampuan berwirausaha yang dimiliki oleh anggota kantor dagang dan 

industri wilayah Jakarta Timur tergolong sedang. Hal ini menunjukan bahwa 

seorang yang telah memiliki pekerjaan tetap kurang tertarik pada dunia wirausaha. 

Penelitia lain yang dilakukan oleh Syahid dan Apriyanti (2019) Pengujian korelasi 

atau signifikan atas variable lingkungan kerja memiliki nilai t hitung = -1,128 <t 

tabel 1,662978 dan sig. 0,263 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan variable bebas lingkungan kerja (X1) terhadap minat 

berwirausaha (Y). Menurut Roque (2018) efikasi diri berpengaruh pada minat 

berwirausaha dan menjadi salah satu alasan penting dalam merencanakan 

kewirausahaan yang akan dilakukan dan efikasi diri menjadi salah satu alasan 

seseorang meminati wirausaha. Karakteristik individu yang memiliki efikasi diri 

tinggi adalah ketika individu tersebut merasa yakin bahwa mereka mampu 

menghadapi persoalan yang di hadapi, tekun dalam mengerjakan suatu hal, dan 

percaya akan kemampuan diri yang dimiliki. Memandang hambatan yang 

dihadapi sebagai tantangan dan harus di pecahkan untuk mencapai taraf hidup 

yang lebih tinggi (Marni, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
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Evaliana (2015) menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan nilai rata rata 

variabel efikasi  adalah sebesar 4,19, oleh karena dapat disimpulkan bahwa efikasi 

diri yang dimiliki individu yang menjadi subjek tergolong baik. Hal ini didukung 

juga dengan hasil temuan dilapangan bahwa responden yakin bisa menyelesaikan 

tugas-tugas yang didapatkan. Kegagalan orang lain yang berwirausaha dapat 

dijadikan sebagai acuan atau pembelajaran bagi individu dalam berwirausaha, 

kesuksesan orang lain juga menjadikan motivasi individu dalam berwirausaha 

meningkat. Kegagalan kelompok lain yang menjadi model bagi responden juga 

menumbuhkan motivasi siswa untuk lebih berusaha keras dalam berwirausaha. 

Efikasi diri berhubungan dengan keyakinan seseorang tentang kemapuan dirinya 

dalam melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Efikasi diri 

dapat di kembangkan dalam diri siswa. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

pendapat Bandura (1994) bahwa efikasi diri dapat diperoleh, diubah, ditanamkan 

atau diturunkan dari salah satu atau empat sumber, yaitu pengalaman mengenai 

suatu hal (performance accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious 

experience), persuasi sosial (social persuation), dan pembangkitan emosi 

(emotional / physiological states).  

Penelitian lain juga menunjukan hasil signifikan antara efikasi diri 

terhadap minat berwirausaha. Hasil ini berarti bahwa setiap perubahan variabel 

efikasi diri akan berpengaruh positif terhadap minat siswa dalam berwirausaha. 

Nilai koefisien regresi positif menunjukkan pengaruh yang timbul searah, yang 

artinya apabila efikasi diri meningkat maka meningkat pula minat 

berwirausahanya (Maftuhah, 2015). Berdasarka wawancara awal yang dilakukan 
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kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Karesidenan Surakarta mereka 

idak mendapatan pelatihan keterampilan lain sebelu memasuki masa pension. 

Mereka hanya melakukan pengajuan pemberkasan untuk pensiun dan tidak 

mendapat pelatihan keterampilanoleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk 

mempersiapankan masa pensiun mereka. Pengumpulan data awal juga dilakukan 

dengan mewawancarai responden mengenai ketertarikan Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) terhadap minat berwirausaha. Responden mengatakan mereka belum 

tertarik untuk menggeluti dunia wirausaha karena asih berfokus pada karir mereka 

sebagai PNS. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di paparkan diatas, minat 

berwirausaha di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tergolong sedang. Maka 

dari itu masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adahlah “adakah hubungan antara 

efikasi diri dengan minat berwirausaha pada pegawai negeri sipil (PNS)” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan minat berwirausaha pada 

PNS di Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat efikasi diri pada PNS 

3. Mengetahui tingkat minat berwirausaha PNS 

4. Mengetahui sumbangan efektif (SE) efikasi diri dengan minat berwirausaha 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini berupa : 

1. Bagi pengambil kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau menjadi 

referensi untuk pengambilan kebijakan berrdasarkan hasil dari penelitian 

yang dilakukan 

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan kepada Pegawai 

Negeri Sipil tentang gambaran berwirausaha dan menumbuhkan minat 

Pegawai Negeri Sipil untuk menciptakan peluang atau penghasilan lain diluar 

penghasilan tetap yang diterima. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitiann ini dapat menjadi referensi atau pertimbangan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai efikasi diri pada 

kewirausahaan remaja. 




