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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pengangguran di Indonesia sebenarnya merupakan masalah yang

kronis (menahun). Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk kelima

terbesar di dunia, memiliki jumlah individu pencari kerja yang tidak sebanding

dengan lapangan kerja yang tersedia.

Tak kurang dari 1703 perguruan tinggi di Indonesia setiap tahun mencetak

tak kurang dari 400 ribu lulusan yang akan berebut mendapatkan tempat di dunia

kerja yang semakin sempit daya tampungnya akibat masih terpuruknya ekonomi

negeri ini. Mereka menginginkan mendapat pekerjaan yang memberi income

sekaligus status sosial yang terhormat (Hidayat, 2000). Erman (Kompas, 2009)

menyebutkan, masih ada 9,26 juta orang yang menganggur, atau 8,14 persen dari

angkatan kerja yang berjumlah 113,74 juta orang. Dari jumlah penganggur yang ada,

sekitar 1,14 juta orang merupakan penganggur terdidik lulusan perguruan tinggi.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2007 mencatat pengangguran

10.547.900 orang (9,75%), sedangkan pengangguran sarjana tercatat 740.206 orang

atau 7,02 persen. Hasil survei serupa pada Februari 2008, total pengangguran

sebanyak 9.427.610 orang atau menurun 1,2 persen dibanding Februari 2007.

Namun, justru pengangguran sarjana justru mencapai 1.461.000 orang (15.5 persen )

atau meningkat 1,02 persen dari tahun 2007. Pada 2009, pengangguran sarjana

626.600 orang dan diploma 486.400 orang.



Kecenderungan yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang duduk di

perguruan tinggi sekarang adalah kebanyakan dari mereka lebih menginginkan

pekerjaan yang mapan dengan mendapatkan status yang terhormat dan banyak

menghasilkan pendapatan setelah menyelesaikan pendidikannya. Penelitian Hidayat

(2000) mengungkap kecenderungan bahwa sebagian besar mahasiswa, termasuk

mahasiswa tingkat akhir, serta para sarjana yang baru saja lulus tidak memiliki

rencana berwirausaha. Umumnya mereka lebih memilih untuk menjadi seorang

pekerja pada perusahaan-perusahaan besar maupun instansi pemerintah (menjadi

PNS) guna menjamin masa depan mereka.

Fenomena pengangguran ini bila dilihat dari tingkat pendidikan menunjukkan

gambaran yang memprihatinkan. Secara umum terlihat tingkat pendidikan yang lebih

tinggi menyumbangkan pengangguran pada tingkat yang lebih tinggi pula. Tingkat

pengangguran yang paling tinggi adalah orang-orang yang berpendidikan SMU,

yaitu 13 persen, atau kira-kira 2,1 juta orang. Tingkat pengangguran yang

berpendidikan SLTP jauh lebih rendah lagi, yaitu 6 persen atau kurang lebih 740 ribu

orang. Tingkat penggangguran yang berpendidikan tertinggi SD dan yang lain sama

sekali tidak sekolah adalah 1,8 persen (Salim, 2003). BPS mencatat jumlah

pengangguran di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 9.259.000 orang. Dari

jumlah itu, jumlah pengangguran dengan pendidikan universitas mencapai 626.600

orang, diploma sebesar 486.400 orang, SLTA kejuruan 1.337.600 orang, SLTA

umum 2.133.600 orang, SLTP 2.054.700 orang, SD 2.143.700 orang, tidak tamat SD

416.000 orang dan belum sekolah 60.300 orang. Kondisi tersebut di atas didukung

pula oleh kenyataan bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi adalah lebih



sebagai pencari kerja (job seeker) dari pada pencipta lapangan pekerjaan (job

creator).

Sampai saat ini, dunia wirausaha belum menjadi alternatif sebagai karir masa

depan para mahasiswa, padahal dunia wirausaha adalah pilihan yang paling rasional

dalam segala kondisi perekonomian, apa lagi dalam situasi krisis. Kondisi ini sangat

berpengaruh bagi pemerintah, intensi yang rendah terhadap dunia wirausaha bagi para

mahasiswa akan menimbulkan beban dalam menciptakan lapangan kerja yang

seluas-luasnya. Intensi adalah keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Menurut Ajzen (1991) intensi memberikan petunjuk tentang seberapa kuat keinginan

dan upaya seseorang untuk menampilkan suatu perilaku termasuk terhadap perilaku

berwirausaha. Tinggi-rendahnya keinginan mahasiswa untuk berwirausaha dapat

dimaknai sebagai tinggi-rendahnya intensi mereka dalam berwirausaha. Dengan

demikian bagi dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi dituntut untuk selalu

menyelaraskan rancangan kurikulumnya dengan permintaan pasar. Bila tidak,

perguruan tinggi selalu dicap tidak mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan

kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya pengangguran

terdidik (Satryo dalam Kompas, 2003).

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi

(Dikti) Depdiknas Fasli Jalal (Suara Pembaharuan, 2009), pengangguran intelektual

yang berasal dari lulusan sarjana dari tahun ke tahun terus bertambah. Oleh karena

itu, Depdiknas berupaya mengembangkan berbagai kebijakan, antara lain Program

Kreativitas Mahasiswa (PKM), Cooperative Education (Co-op), dan Program

Mahasiswa Wirausaha (PMW), untuk menekan angka pengangguran intelektual.



Program-program tersebut di atas adalah usaha penanggulangan masalah

pengangguran yang selama ini sudah dilaksanakan, akan tetapi sejauh ini program

tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang menggembirakan.

Kurang berhasilnya program di atas salah satunya dapat dilihat dari sedikitnya

jumlah mahasiswa yang berwirausaha. Nilai-nilai wirausaha masih belum

berkembang dalam komunitas mahasiswa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam

penelitian Hidayat (2000) menunjukkan bahwa intensi kewirausahaan para

mahasiswa masih rendah. Kondisi ini disebabkan sebagian besar mahasiswa tidak

memiliki rencana untuk berwirausaha baik untuk jangka pendek maupun jangka

menengah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti penguat indikasi rendahnya

intensi berwirausaha pada mahasiswa. Kenyataan membuktikan banyak lulusan

perguruan tinggi lebih berorientasi dan bergantung pada lapangan pekerjaan di sektor

pemerintahan dan swasta.

Hal senada diungkap oleh Hendrojuwono (1996) bahwa dunia pendidikan

formal masih belum mampu mencetak sarjana yang memiliki kemampuan yang

mengarah kepada konsep kerja kewirausahaan. Selain itu, para lulusan perguruan

tinggi masih bergantung kepada pasar tenaga kerja dan tidak mampu menggarap

sektor usaha kecil yang membutuhkan kreativitas, inovasi, dan kelincahan berusaha

seperti dunia wirausaha. Didukung pula oleh penelitian Notodihardjo (1990)

terhadap sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Jawa. Hasil

penelitiannya menunjukkan sebagian besar atau 57,9 persen responden ingin bekerja

di sektor pemerintah sebagai pegawai negeri sipil, 31,4 persen menginginkan bekerja

di sektor swasta, dan hanya 4,6 persen yang ingin berwirausaha. Ditambahkan oleh



Nurgianto (1991) bahwa intensi yang tinggi untuk bekerja sebagai pegawai negeri

dan rendahnya intensi untuk berwirausaha pada mahasiswa dipengaruhi oleh sikap

kurang berani mengambil resiko dan ragu-ragu dalam membuka usaha sendiri

dengan alasan takut gagal serta adanya sikap kurang mandiri para mahasiswa

tersebut.

Kondisi di atas, tercermin bahwa kurangnya keterampilan dan keahlian di

bidang berwirausaha yang dimiliki para mahasiswa, merupakan salah satu akibat dari

kurangnya penekanan aspek kreativitas, inovasi, kemandirian, kemampuan

berkomunikasi, dan kepemimpinan yang seharusnya tercantum dalam kurikulum

pendidikan tinggi di Indonesia. Kondisi ini didukung pula oleh karena para

mahasiswa kurang memiliki sikap kemandirian dan dukungan dari keluarga (Salim,

2003) serta kurangnya pemahaman yang tepat terhadap dunia wirausaha yang pada

akhirnya memberi kesan bahwa pekerjaan berwirausaha tidak menjamin masa depan

dibandingkan bila bekerja di lembaga pemerintah atau perusahaan swasta, artinya

seseorang yang sukses sebagai eksekutif lebih dihargai dibandingkan dengan menjadi

wirausahawan. Pekerjaan wirausaha adalah profesi yang rendah dan tidak layak

dilakukan oleh seorang mahasiswa (Hidayat, 2000). Padahal dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Banfe (1991) membuktikan bahwa para wirausahawan yang

sukses 40 persen berasal dari perguruan tinggi. Lebih lanjut Banfe (1991)

menjelaskan bahwa 25 persen dari semua wirausahawan yang sukses memiliki gelar

Master, 20 persen gelar Diploma, dan 10 persen Ph.D. Kao (1989) dan Hornaday &

Aboud, (1990) menegaskan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan

dari segi pendidikan saja tetapi lebih kepada ketekunan dan kejelian mencari peluang



bisnis dengan inisiatifnya. Hal senada juga diungkap oleh McCrimmo & Wehrung

(1990) bahwa individu yang berhasil dalam membuka suatu usaha adalah individu

yang berani mengambil resiko.

Berdasarkan catatan pada biro pusat statistik disebutkan bahwa hanya 10%

orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi yang mau berwiraswasta, sedangkan

90% lainnya lebih berminat bekerja untuk orang lain. Sebaliknya mereka yang

mempunyai pendidikan rendah justru 49% memilih berwiraswasta, dan 51% sisanya

bekerja untuk orang lain( Burhan,1994). Hal ini menunjukkan bahwa negara kita

khususnya pada mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi belum tumbuh

adanya kesadaran dan minat untuk menggeluti pekerjaan kewiraswastaan.

Kebanyakan dari mereka cenderung menjadi karyawan atau pekerja. Kalau hal ini

dibiarkan terus menerus, bukan hal yang mustahil jika kian hari angka pengangguran

di Indonesia semakin meningkat.

Angka pengangguran sejatinya dapat ditekan seminim mungkin apabila

penduduk yang masih usia produktif dan angkatan kerja kita tidak menggantungkan

diri pada orang lain maupun perusahaan-perusahaan besar. Apabila kita membuat

sebuah analogi, angka pertumbuhan lulusan perguruan tinggi di negeri ini laiknya

deret hitung yang meningkat pesat dalam waktu singkat, sementara angka

pertumbuhan lapangan kerja ibarat kenaikan deret hitung yang lambat. Apalagi di

tengah kemelut ekonomi yang belum lagi usai, lapangan kerja yang tersedia bisa jadi

justru berkurang.

Pemecahan masalah pengangguran bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah.

Bila menunggu kebijakan pemerintah dan mengharapkan sistem menjadi sempurna



tentu akan ketinggalan kereta dan sangat sulit diharapkan. Sejauh ini mahasiswa pada

umumnya kurang memiliki etos kerja dan budaya kerja yang menggambarkan

semangat kewirausahaan. Mitos-mitos kewirausahaan belum terhapus dari skema

kognitif civitas mahasiswa seperti kewirausahaan harus bermodal uang yang cukup

besar, merasa belum mampu mengambil resiko yang akan dihadapi jika ingin

berwirausaha masih berfikir bahwa bakat berwirausaha adalah bawaan dari lahir. Hal

ini bertolak belakang dengan pendapat Drucker bahwa kewirausahaan itu dapat

dipelajari. Setiap orang yang memiliki keberanian untuk mengambil keputusan dapat

belajar menjadi wirausaha dan berperilaku seperti wirausaha, sebab kewirausahaan

lebih merupakan perilaku daripada gejala kepribadian. Kewirausahaan pada

mahasiswa juga disebut sebagai enterpreneurship. Menurut Prihapsari (Dalam

Kompas, 2005) bahwa jiwa entrepreneur pada mahasiswa bisa dilatih dan dibangun,

antara lain dengan cara bergabung dalam suatu organisasi kemahasiswaan, intern dan

ekstern kampus. Secara tidak langsung, mahasiswa akan dilatih berkomunikasi

dengan orang-orang yang memiliki karakter dan kepentingan yang berbeda,

membuat keputusan- keputusan strategis yang tidak hanya menyangkut diri sendiri.

Crites (dalam Jersild, 1978) menambahkan bahwa membuat keputusan

vokasional yang relevan bukan tugas yang mudah bagi individu yang akan memasuki

dunia kerja. Oleh karena itu Crites (dalam Jersild, 1978) menekankan konsep

kematangan vokasional pada pemilihan pekerjaan yang realistis, kompetensi

pemilihan pekerjaan, sikap terhadap pemilihan pekerjaan, dan kemantapan pemilihan

pekerjaan. Seseorang dikatakan memiliki kematangan vokasional yang tinggi jika

ditandai oleh keajegan memilih pekerjaan yang diharapkan, dan sesuai dengan



kemampuan atau sikap terhadap pekerjaan. Hal senada diungkap oleh O’Brien dan

Feather (1990) dalam penelitiannya bahwa jika seseorang menemukan kesesuaian

antara pekerjaan dengan keterampilan yang dimiliki, akan mempunyai pengaruh

positif terhadap kondisi afeksi dan kontrol personalnya.

Kematangan vokasional yang tinggi terlihat dari cara individu memilih

pekerjaan dengan penuh keyakinan, sehingga tidak mengandalkan untuk

menggantungkan diri terhadap orang lain secara ekonomi. Adanya kematangan

vokasional ini, diharapkan pada kurun waktu jangka panjang dapat menciptakan

lapangan kerja baru guna mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi

bagi bangsa ini (Pietrofesa & Splete, 1985). Dengan demikian rasa kebergantungan

untuk bekerja pada orang lain dapat diatasi dengan membuka lapangan kerja sendiri.

Adanya kematangan vokasional akan meningkatkan intensi untuk berwirausaha.

Dunia wirausaha belum menjadi alternatif sebagai karir masa depan para

mahasiswa, diperkirakan akan berkaitan dengan kematangan vokasional. Oleh karena

itu dalam penelitian ini perlu ditelaah kematangan vokasional yang berhubungan

dengan intensi untuk berwirausaha. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis

mengajukan rumusan masalah yaitu ”Apakah ada hubungan antara kematangan

vokasional dengan intensi berwirausaha pada mahasiswa”. Berdasarkan rumusan

tersebut, penulis tertarik untuk menjawab permasalahan diatas dengan melakukan

penelitian dengan judul ” Hubungan antara Kematangan Vokasional dengan

Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa”.



B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Hubungan antara kematangan vokasional dengan intensi berwirausaha pada

mahasiswa.

2. Untuk mengetahui peran kematangan vokasional terhadap intensi berwirausaha.

3. Untuk mengetahui berapa besar tingkat kematangan vokasional mahasiswa.

4. Untuk mengetahui berapa besar intensi berwirausaha pada mahasiswa.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan pengembangan

keilmuan terutama pada bidang psikologi pendidikan misalnya dalam penyusunan

dan pengembangan kurikulum psikologi perkembangan misalnya dalam memahami

tahap-tahap perkembangan seorang anak, serta psikologi industri dan organisasi

dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan dunia kerja dan intensi

berwirausaha.

2. Manfaat Praktis

Bagi para mahasiswa, diharapkan dapat mengetahui kondisi psikologis yang

berkaitan dengan intensi wirausaha seperti mampu memahami diri sendiri, mampu

mengembangkan gagasan sendiri, dan memiliki kebebasan berusaha, sehingga

mahasiswa dapat merencanakan masa depannya secara lebih tepat dan bijaksana,

serta mulai memikirkan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam berwirausaha.



Bagi pihak akademisi dalam rangka usaha meningkatkan intensi wirausaha

khususnya pada mahasiswa yang nantinya akan berguna bagi universitas sebagai

pedoman dalam menyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.


