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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini, perkembangan kewirausahaan menjadi topik yang diunggulkan 

di negara-negara  industri. Pembinaan  kewirausahaan  melalui  pendidikan  

dan  pelatihan juga  telah  mengalami  peningkatan  di beberapa  universitas  di  

Indonesia.Dalam konteks ini, wirausaha yang terdidik sangat penting untuk 

pertumbuhan ekonomi salah satunya ditandai dengan semakin berkembangnya 

dunia usaha segala bidang usaha. Indonesia sebagai negara yang berkembang 

diharapkan mampu menjalakan roda perekonomian sehingga ekonomi 

indonesia tidak tertinggal dengan negara lain. Berwirausaha bisa memulai 

dengan mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengetahuan 

kewirausahaan  mendukung  nilai-nilai  wirausaha  terutama  bagi  mahasiswa,  

sehingga diharapkan menumbuhkan jiwa usaha untuk berwirausaha.  Motivasi, 

sikap, lingkungan keluarga, pendidikan kewirausahaan dan minat 

mahasiswasangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang berwirausaha agar mampu 

mengidentifikasi peluang  usaha, kemudian mendayagunakan  peluang  usaha 

untuk menciptakan peluang kerja baru. Mahasiswa yang telah berhasil 

menumbuhkan jiwa berwirausaha dalam dirinya akan sangat mudah  

menemukan  banyak  ide  untuk  mencari  peluang  berwirausaha. Menurut  

(Fadiati dan  Purwana 2011:46), “Peluang harus diciptakan oleh diri kita 

sendiri”. Setelah peluang usaha telah ditemukan, mahasiswa akan sangat 
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mudah dalam menjalankan segala jenis usahanya. Dalam hal ini, tidak 

dipungkiri bahwa kehadiran dan peranan wirausaha akan memberikan  

pengaruh terhadap kemajuan perekonomian dan perbaikan pada keadaan 

ekonomi di Indonesia, dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pemerataanpendapatan,  

memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya untuk meningkatkan  

produktivitas nasional, serta meningkatkan kesejahteraan pemerintahan. 

Dengan demikian, meningkatnya perkembangan kewirausahaan 

dapatmeningkatkan perekonomian di Indonesia. 

Motivasi  merupakan  dorongan  yang  telah  telah  terikat  pada  suatu  

tujuan, banyak  teori  untuk  memahami  motivasi.  Salah  satu  teori  yaitu  

proses,  yang berusaha  menjelaskan  proses  munculnya  hasrat  seseorang  

untuk  menampilkan tingkah  laku  tertentu.  Teori  ini,  mencoba  untuk  

menggambarkan  proses  yang terjadi  dalam  pikiran  seseorang  yang  

akhirnya  seseorang  itu  menampilkan tingkah  laku  tertentu,  (Suryana  dan  

Bayu,  2011:98).Pujiastuti (2013), di dalam menjalankan entrepreneurship 

harus memiliki sebuah motivasi yang kuat, motivasi yang dimaksud adalah 

suatu proses dimana seseorang bertingkah laku mencapai tujuan untuk 

memuaskan kebutuhannya. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha otomatis 

menginginkan kesuksesan usahanya, oleh  karena  itu  perlu  ada  dorongan  

kuat  untuk  mencapai  kesuksesan  usaha  itu.  

Winarno (2011:91) sikap kewirausahaan adalah kecenderungan berpikir 

(kognitif), merasa (afektif) dan berperilaku (konatif) dari karyawan dalam 
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bekerja yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara 

kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dengan 

memberikan pelayanan baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.  

Lingkungan  keluarga  adalah lingkungan  terdekat  dan  utama  bagi 

individu.  Lingkungan  keluarga  terdiri  dari ayah,  ibu,  saudara  dan  seluruh  

keluarga dekat  lainnya. Buchari  Alma  (2013:  8)mengungkapkan  bahwa  ada  

pengaruh  dari orang tua yang bekerja sendiri, dan memiliki  usaha sendiri 

memiliki kecenderungan  anaknya  akan menjadi pengusaha  pula. Semakin  

orang tua memberikandorongan dan pengaruh untuk anaknya dalam 

berwirausaha, maka anak akan cenderung  berminat  dan   menentukan pilihan  

sebagai  wirausaha. 

Sumardi (2007) menjelaskan bahwa pengusaha atau wirausahawan  

(entrepreneur)  merupakan seorang yang menciptakan sebuah usaha atau bisnis 

yang diharapkan dengan risiko dan ketidakpastian untuk memperoleh 

keuntungan dan mengembangkan bisnis dengan cara  membuka  kesempatan. 

Memanfaatkan sumber daya yang diperlukan  menjadi entrepreneur bagi 

mahasiswa perlu ditunjang oleh setiap universitas dalam menyediakan 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menjadi individu yang 

berintegritas terpercaya memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi, 

bekerja sama, dan berkepribadian. Dari kesempatan tersebut mahasiswa lebih 

yakin akan pilihanya dikarenakan sudah memilik ilmu untuk dijadikan 

panduan. 
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Menurut   Hisrich  et  al.  (2008:75)  bahkan  dalam  pendidikan  umum  

juga berharga  karena  pendidikan  umum  memudahkan  integritas  dan  

akumulasi pengetahuan baru, memberikan individu dan peluang-peluang yang 

lebih  besar, misalnya  dasar  pengetahuan  yang  lebih  luas  akan  memberikan 

jaringan  yang  lebih  luas  untuk  penemuan  atau  pembentukan  peluang-

peluang potensial  dan  membantu  para  pengusaha  dalam  menyesuaikan  diri  

dengan situasi-situasi baru.   

Sarwoko (2011) pendidikan kewirausahaan perlu diberikan untuk 

menanamkan nilai inovatif dan kreatif dalam menanggapi peluang, 

menciptakan peluang serta ketrampilan dan pengetahuan berwirausaha, karena 

minat berwirausaha merupakan titik awal bagaiamana usaha tersebut 

dijalankan dan bagaimana cara mengelola risiko.Azwar (2013) menumbuhkan 

jiwa kewirausahaan mahasiswa perguruan tinggi merupakan alternatif untuk 

mengurangi tingkat pengangguran, karena sarjana diharapkan dapat menjadi 

wirausahawan mudaterdidik yang mampu merintis usahanya sendiri agar dapat 

menjadi daya saing bangsa.Silvia (2013) intensi berwirausaha mahasiswa yang 

pernah mendapatkan pendidikan kewirausahaan lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa yang tidak dan belum pernah mendapatkan pendidikan 

kewirausahaan. Rata-rata entrepreneurial traits dan entrepreneurial skills 

mahasiswa yang pernah mendapatkan pendidikan kewirausahaan lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa yang tidak dan belum pernah mendapatkan 

pendidikan kewirausahaan.  
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Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakartatelah  

memasukkan mata kuliah kewirausahaan dalam kurikulumnya. Dalam  

perkuliahan telah diberi teori-teori kewirausahaan serta  praktik kewirausahaan.  

Selain  itu  Fakultas Ekonomi  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta sering 

pula  mengadakan  seminar-seminar tentang  kewirausahaan.  Adapun  salah  

satu tujuannya  adalah  membentuk  mahasiswa berjiwa  wirausaha  agar  

setelah  lulus  nanti bisa  menjadi  wirausahawan  yang  dapat menciptakan  

lapangan  pekerjaan  sehingga  jumlah  pengangguran  akan  berkurang..  

MenurutRochayani et al., (2013) minat adalah ketertarikan atau 

dorongan yang tinggi dari seseorang yang menjadi penggerak seseorang untuk 

melakukan sesuatu guna mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang 

menjadi keinginannya yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan 

mendatangkan perasaan senang, suka dan gembira. Jadi minat berwirausaha 

adalah keinginan, motivasi dan dorongan untukberinteraksi dan melakukan 

segala sesuatu dengan perasaan senang untuk mencapai tujuan dengan bekerja 

keras, untuk membuka suatu peluang dengan keterampilan, serta keyakinan 

yang dimiliki tanpa merasa takut untuk mengambil risiko, serta bisa belajar 

dari kegagalan sebelumnya. 

Dengan adanya masalah ini apakah mahasiswa ekonomi jurusan 

akuntanasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai keinginan 

membuka usaha dengan bekal ilmu yang didapat. Berdasarkan latar belakang 

tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: 

“MOTIVASI, SIKAP, LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN 
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KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI 

MENJADIENTREPRENEUR (Studi Empiris pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi 

2015-2016) ” 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi entrepreneur? 

2. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi 

entrepreneur? 

3. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi entrepreneur? 

4. Apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadapminat mahasiswa 

akuntansi menjadi entrepreneur? 

2. Untuk mengetahui apakah sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi entrepreneur? 

3. Untuk mengetahui apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur? 
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4. Untuk mengetahui apakah pendidikan kewirausahaan berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa akuntansi menjadi entrepreneur? 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensiserta memberikan  

sumbangan dan kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang  

menumbuhkan  jiwa  berwirausaha dalam diri mahasiswa. 

b. Manfaat yang diambil dari penelitian ini dapat memperluas wawasan 

dan seabagai sarana informasi bagi para mahasiswa ekonomi sehingga 

dapat memperkaya pengetahuan khususnya bagi mahasiswa yang 

ingin berwirausaha. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Mahasiswa, agar belajar dengan sungguh-sungguh, salah  

satunya belajar  tentang  mata kuliah teori dan praktik  kewirausahaan 

karena hasil yang didapat memiliki dampak positif untuk mahasiswa 

kedepannya dalam penumbuhan jiwa berwirausaha sehingga 

mahasiswa dapatmenciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi 

pengangguran di Indonesia. 

b. Bagi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, perlu meningkatkan motivasi belajar  
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mahasiswa  dalam  mata kuliah  teori  dan  praktik  kewirausahaan 

agar mahasiswa termotivasi dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha. 

c. Bagi  pembaca, menambah  informasi  dan  pengetahuan  untuk  

menyadarkan tentang pentingnya  memiliki  jiwa  berwirausaha  agar  

dapat  menciptakan peluang kerja untuk mengatasi pengangguran. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian minat 

mahasiswa dan  faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 

menjadi entrepreneur. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, 

yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian,data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan 

pengukuran variabel, dan metode analsis data. 
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Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang pemilihan sampel data yang digunakan 

dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang 

diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 


