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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wirausaha adalah kegiatan menciptakan suatu usaha atau bisnis yang 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan pemikiran yang inovatif dan 

dapat menuangkan secara kreatif. Kegiatan berwirausaha memiliki tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Berwirausaha dituntut untuk berani 

mengambil resiko sehingga dapat mengatasi berbagai rintangan untuk 

mencapai kesuksesan di dunia wirausaha. Setiap orang memiliki 

kesempatan menjadi seorang wirausaha, akan tetapi tidak semua orang 

minat untuk berwirausaha. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2011 pasal 1 ayat (4) tentang pengembangan kewirausahaan adalah 

kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian 

berusaha. 

Fenomena berwirausaha semakin populer di kalangan remaja 

beberapa tahun terakhir. Semakin maraknya motivasi seminar dan berita 

kesuksesan yang berasal dari wirausahawan mendorong seorang remaja 

untuk mendalami bisnis (Parhana, 2019). Berwirausaha di dunia remaja 

semakin banyak di temukan. Sebab remaja mampu belajar lebih cepat 

untuk menciptakan peluang, berkembang dan mendirikan bisnis baru. 

Fenomena wirausaha di kalangan remaja merupakan berita yang menarik 

untuk Indonesia yang masih kekurangan wirausahawan. Bertambahnya 

minat berwirausaha di kalangan remaja diharapkan menopang 

perekonomian di Indonesia pada masa yang akan datang. 

Minat merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi dengan keinginan 

atau kebutuhan sendiri. Dengan demikian minat tersebut tumbuh 

menghubungkan kebutuhan sehingga timbul keinginan untuk 

memenuhinya. Minat berwirausaha menurut merupakan keinginan dalam 

diri untuk menciptakan suatu usaha dengan mengembangkan usaha yang 

dicptakannya sendiri (Mahesa & Rahardja, 2012).  
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Di Indonesia saat ini banyak membutuhkan remaja untuk 

berwirausaha yang diharapkan mengurangi pengangguran. Remaja adalah 

masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa remaja tidak 

dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. 

Sehingga pada usia remaja menjadi usia yang sangat penting untuk 

meningkatkan perkembangan dalam kehidupan selanjutnya dengan 

membantu dalam melatih manajemen masalah dan resiko serta 

meningkatkan potensi diri. Menurut WHO usia remaja dapat digolongkan 

rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 25 

tahun 2014 usia remaja adalah usia 10 sampai 18 tahun, sedangkan 

menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) usia 

remaja yaitu usia 10 sampai 25 tahun dan belum menikah.  

Berwirausaha dinilai sebagai peluang baru untuk memperbaiki 

pertumbuhan ekonomi dan pembangungan sosial. Dengan berwirausaha 

dapat memperbaiki masalah sosial dalam masyarakat, serta menciptakan 

produktivitas yang tinggi terhadap daya pikir masyarakat. Berwirausaha 

dapat meningkatkan individu yang kreatif dan mandiri, dengan 

meningkatkan kemampuan tersebut manusia dapat bekerja dengan 

produktif (Osakede et al., 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Klaten (2020) jumlah penduduk yang berusia 16 – 19 tahun 

sebanyak 43.764 orang untuk laki-laki sedangkan sejumlah 41.505 orang 

untuk perempuan. Jumlah penduduk yang berusia 20 – 25 tahun sebanyak 

41.959 orang untuk laki-laki dan sejumlah 39.199 orang untuk penduduk 

perempuan. Terlebih dengan meningkatnya kasus Covid-19 di kota Klaten, 

pandemi pada setahun belakang ini memberikan dampak dan beberapa 

perubahan ekonomi yang harus segera ditindak lanjuti. Di sampaikan oleh 

Bupati Klaten Ibu Sri mulyani menginfokan bahwa di Klaten sendiri 

mengalami kenaikan jumlah pengangguran sehingga pemerintah 

kabupaten Klaten mengupayakan masalah tersebut dengan pemulihan 

ekonomi pada masyarakat dengan menggerakan UMKM di sejumlah 

daerah (Kominfo, 2021) . 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
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Berdasarkan data diatas remaja di Kabupaten Klaten tergolong sangat 

banyak. Namun remaja yang masih sekolah atau sudah tidak sekolah 

masih kurang berminat untuk berwirausaha. Setalah lulus dari pendidikan 

formal banyak yang lebih memilih mencari kerja dibandingkan 

menciptakan lapangan kerja. Padahal jumlah peluang kerja sangat terbatas, 

akan tetapi untuk merubah pola berpikir seorang remaja untuk 

berwirausaha tidaklah mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi 

diri pada remaja untuk berwirausaha masih sangat rendah sebab remaja di 

Kabupaten Klaten lebih memilih mencari pekerjaan dibandingkan 

membuka lapangan pekerjaan sendiri. Berdasarkan data yang berasal dari 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten di bulan 

September pencari kerja yang tercatat sebanyak 8.512 orang untuk laki-

laki dan 3.498 orang untuk perempuan, sedangkan hanya sekitar 9.484 

usaha yang ada di Klaten untuk berbagai usia dan jenis kelamin. 

Menciptakan usaha tidak harus orang yang berpendidikan tinggi, 

hanya membutuhkan orang yang memiliki tekat dan kesungguhan. 

Menurut Ho et al. (2018) motivasi untuk berwirausaha akan berpengaruh 

besar untuk remaja di masa yang akan datang. Untuk menjadi sukses dan 

berkembang dibutuhkan motivasi dalam diri seseorang. Dengan adanya 

motivasi dapat membentuk mental dan mengerjakan sesuatu lebih dari 

standar. Demi mendapatkan suatu pencapaian dibutuhkan ketekunan 

dalam melakukan kegiatan. Memotivasi diri untuk dapat menciptakan 

pekerjaan sendiri sehingga terbukanya lapangan pekerjaan untuk banyak 

orang (Sugiharto, 2019). Tumbuhnya minat berwirausaha tidak dapat 

secara langsung, biasanya muncul akibat terbiasa dalam melakukannya. 

Minat berwirausaha dapat ditanamkan pada usia muda sebagai awal dari 

terbentuknya kepribadian untuk menjadi wirausahawan, sehingga menjadi 

mandiri dan tidak bergantung pada lapangan pekerjaan. Orang yang 

tumbuh dan berkembang di keluarga berwirausaha secara bertahap akan 

tumbuh rasa minat untuk berwirausaha. Keadaan lingkungan keluarga 

menjadi pedoman penting dalam kehidupan dimasa depan. Lingkungan 
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keluarga peran penting dalam segala hal karena dirumahlah banyak 

menghabiskan waktu sehingga menjadikan kebiasaan tersendiri. Keluarga 

adalah lingkungan pertama yang dapat mengembangkan pola berpikir 

yang telah di didik orang tau sejak lahir untuk menjadikan pengusaha yang 

sukses dan berkompeten (Marini & Hamidah, 2014). Namun pada fakta 

yang ada lingkungan keluarga justru lebih dominan untuk mendukung 

anaknya melanjutan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi agar mendapat 

pekerjaan yang salah satunya menjadi PNS atau mendapat pekerjaan yang 

berada di sebuah instansi. Terlebih dengan fakta tersebut berbeda dengan 

remaja yang berada di Desa Mudal Klaten banyak yang memilih untuk 

membuka usaha kecil-kecilan untuk sekedar mengisi waktu luang atau 

menjadi sumber utama pencaharian, sebab di Desa tersebut mayoritas mata 

pencaharian masyarakat sebagai wirausaha. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Diri dan Lingkungan 

Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha pada Remaja di Desa Mudal 

Klaten.” 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat 

ditarik permasalahan bahwa minat berwirausaha memiliki beberapa faktor 

yang mendukung yaitu motivasi diri pada diri seseorang remaja itu sendiri 

dan lingkungan keluarga yang mendukung. Namun pada kenyataannya 

seorang remaja di Desa Mudal Klaten tidak dapat memotivasi dirinya 

untuk memulai sebuah wirausaha yang tergolong motivasi diri masih 

rendah. Selain itu terdapat lingkungan keluarga yang kurang percaya pada 

keputusan seorang remaja untuk memulai sebuah wirausaha. Sehingga 

minat berwirausaha yang sudah terdapat pada seseorang tersebut tertunda. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan, maka perlu adanya pembatasan masalah yang hendak diteliti 
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agar penelitian lebih jelas dan terarah. Pembatasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini ditujukan untuk remaja usia 16-25 tahun yang bertempat 

tinggal di Desa Mudal Klaten. 

2. Motivasi diri pada penelitian ini dibatasi pada kerja keras, kemauan 

untuk maju, kemampuan berpikir kreatif serta dorongan dan harapan 

berwirausaha. 

3. Lingkungan keluarga pada penelitian ini dibatasi pada cara orang tua 

mendidik, suasana dalam rumah dan keadaan ekonomi.  

4. Minat berwirausaha pada penelitian ini dibatasi pada kesadaran, 

kemauan, perasaan menarik dan perasaan senang. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh motivasi diri terhadap minat berwirausaha pada 

remaja di Desa Mudal Klaten? 

2. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha 

pada remaja di Desa Mudal Klaten? 

3. Adakah pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga terhadap 

minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi diri terhadap minat berwirausaha 

pada remaja di Desa Mudal Klaten. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi diri dan lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha pada remaja di Desa Mudal Klaten. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini diharap memberikan manfaat secara umum dan 

berguna bagi pengembangan analisis mengenai motivasi diri dan 

lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat wirausaha. Serta 
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dapat dijadikan referensi dan acuan pada penelitian yang sejenis di 

masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran nyata 

bagaimana minat berwirausaha yang dipengaruhi oleh motivasi 

diri dan lingkungan keluarga. 

b. Bagi remaja  

Penelitian ini sebagai masukan bagi remaja di Desa Mudal 

mengenai arti penting motivasi diri dan lingkungan keluarga agar 

menjadi gambaran untuk berwirausaha. 

c. Bagi pihak lain  

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya yang sejenis. 

 

 

 

 

 


