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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengangguran merupakan suatu masalah di Indonesia. Banyaknya Pengguran 

mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. 

Pengangguran terjadi seiring bertambahnya penduduk setiap tahun tetapi 

kurangnya lapangan kerja diseluruh sektor, tidak sebanding dengan jumlah lulusan 

atau penawaran tenaga kerja baru yang dihasilkan disegala jenjang pendidikan. 

Selain itu, sangat terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan baik oleh instansi 

pemerintahan maupun swasta sedangkan pertumbuhan penduduk di Indonesia 

meningkat setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 Data Pengangguran dan Angkatan Kerja Kota Jambi 

Keterangan 
Februari 

2016 

Agustus  

2016 

Februari  

2017 

Agustus  

2017 

Jumlah Pengangguran 79,0 67,7 65,7 66,8 

Jumlah Angkatan Kerja 1620,8 1696,2 1792,3 1724,6 

TingkatPengangguran Terbuka 4,66 4,00 3,67 3,87 

Sumber : https://Jambi.bps.go.id 

Fenomena tersebut masih rendahnya masyarakat Provinsi Jambi untuk 

mengurangi jumlah pengganguran dilihat dari data diatas bahwa penganguran 

Februari 2017 sebesar 65,7% bertambah pada bulan Agustus 2017 sebesar 66,8%. 

Hal ini menunjukan bahwa masyarakat provinsi Jambi lebih cenderung mencari 

pekerjaan dari pada menciptakan lapangan pekerjaan. 

Saat ini menjadi penting untuk memperkenalkan kewirausahaan di kedua 

negara, yaitu negara maju dan berkembang (Ozaralli & Rivenburgh, 2016:12). 

Salah satu syarat suatu negara dapat menjadi negara maju adalah jika jumlah 
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wirausahanya mencapai 2% dari jumlah populasi masyarakat. Indonesia sendiri 

baru memiliki 1,5% wirausaha dari sekitar 264 juta penduduk, sehingga Indonesia 

masih membutuhkan sekitar 1,7 juta wirausaha untuk mencapai angka 2%. Rata-

rata penduduk di Indonesia memilih untuk menjadi pegawai daripada menjadi 

wirausaha(Primandaru, 2017: 69). 

Khususnya di Kota Jambi masih sangat membutuhkan para wirausaha 

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) agar dapat mengurangi  jumlah 

pengangguran, maka dari itu saat ini sangat membutuhkan munculnya wirausaha 

khususnya wirausaha muda agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan.  

Tabel 1.2 Data Pertumbuhan UMKM Kota Jambi 

No 
Pertumbuhan 

UMKM 
2016 2017 Jumlah 

1 Jumlah Usaha Mikro 8,542 8,542 12,686 

2 Jumlah Usaha Kecil 4,144 4,144 12,686 

3 Jumlah Usaha Menengah - - - 

    Sumber : https://Jambi.bps.go.id 

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) di Kota Jambi tidak adanya perkembangan dari tahun 2016-2017. 

Seharusnya, dengan adanya UMKM ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

baru bagi masyarakat Kota Jambi yang saat ini masih banyak pengangguran sangat 

membutuhkan pekerjaan.Pertumbuhan UMKM di Kota Jambi ini sangat membantu 

mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Juga dapat meningkatkan 

kualitas perekonomian masyarakat Kota Jambi. 

Dalam rangka mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan bagi para 

mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2017-2018 untuk mampu menjadi 

pencipta lapangan kerja (job creator), maka perlu diadakan pembinaan bagi 
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mahasiswa agar mampu melaksanakan wirausaha (entrepreneur) dengan adanya  

mata kuliah kewirausahaan agar dapat menumbuhkan Intensi berwirausaha. 

Menurut Ramayah dan Harun (dalam Primandaru, 2017: 70) intensi 

berwirausaha adalah keinginan individu untuk melakukan tindakan wirausaha 

dengan menciptakan produk baru melalui peluang bisnis. Sejalan dengan pendapat 

Ramdhani (dalam Srimulyani, 2013: 98) intensi berwirausaha adalah faktor 

motivasional yang memengaruhi individu-individu untuk mengejar hasil-hasil 

berwirausaha. 

Pada kenyataannya, mahasiswa yang diwawancarai menyampaikan 

bahwa merasa gengsi jika tidak bekerja di perkantoran, atau menjadi pegawai 

negeri sipil. Mereka memandang profesi non pegawai negeri sipil atau 

nonkantoran, sebagai pekerjaan yang tidak memiliki jaminan masa tua dan tidak 

cocok dengan gelar yang mereka sandang. Dilihat dari Tabel 1.3 masih 

rendahnya intensi berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 

2017-2018. 

Tabel 1.3 Mahasiswa yang Berwirausaha dan Tidak Berwirausaha 

Angkatan Kelas 
Jumlah 

Mahasiswa 
Berwirausaha 

Tidak 

Berwirausaha 

2017 
A 38 4 34 

B 42 5 37 

2018 
A 35 4 31 

B 32 4 28 

Jumlah 147 17 130 

Sumber : Ketua Tingkat Kelas Mahasiswa Ekonomi Angkatan 2017-2018  

 Jumlah mahasiswa yang memiliki usaha di Prodi Pendidikan Ekonomi 

Angkatan 2017-2018 Universitas Jambi ada 17 mahasiswa, dari jumlah 
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keseluruhan mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Angakatan 2017-2018 

Universitas Jambi ada 147 mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak memiliki usaha 

sebanyak 130 mahasiswa di Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi. 

Para mahasiswa sejak awal masuk perguruan tinggi, sudah harus 

menyiapkan mental positif bahwa kuliah bukan segala-galanya. Persiapan 

mental itu selanjutnya dibagi barengi dengan sikap membuka diri, cerdas 

menyiasati peluang, dan kreatif mencari ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk 

kehidupan kelak. Memang benar jika kuliah itu haruslah dilakukan secara 

sungguh-sungguh, akan tetapi apa salahnya jika disela-sela waktu luang kuliah, 

mahasiswa mencoba mempraktikan teori kewirausahaan yang sudah didapat, 

misalnya, membuka usaha-usah yang praktis, namun menghasilkan secara 

materi dan finansial. Hanya saja, usha-usaha itu jangan sampai mengabaikan 

tugas utama sebagai mahasiswa, sehingga tidak ada alasan terlambat selesai studi 

karena sibuk berwirausaha, cari uang dan sebagainya. Usaha praktis itu misalnya 

jualan pulsa elektrik, online shop, jualan makanan kecil, dan lainnya. 

Menurut Handaru dkk (2015: 155) faktor yang berpengaruh terhadap tinggi 

dan rendahnya intensi berwirausaha seperti tingkat daya tahan terhadap tekanan 

atau adversity quotient. Menurut Alifiyah (2012: 15) Adversity Quotient 

menentukan kemampuan seseorang untuk bertahan dan menghadapi kesulitan, serta 

meraih kesuksesan. Mahasiswa diharapkan mempunyai Adversity Quotient yang 

baik atau tinggi, sehingga lebih mampu meningkatkan motivasi dalam 

berwirausaha sehingga dapat menjalankan wirausaha dengan baik dan dapat 

mengurangi tingkat pengangguran terdidik. Namun pada kenyataannya mahasiswa 

masih rendah meningkatkan motivasi dalam berwirausaha. 
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Seseorang yang berkeinginan untuk berwirausaha diperlukan Self Efficacy. 

Berwirausaha harus memiliki keyakinan dalam dirinya yang memberikan kapasitas 

untuk memulihkan diri dari kekalahan total atau kekecewaan dalam menjalankan 

usaha (Kirana, 2018: 3). Selajan dengan pendapat (Ghufron dan Risnawita 2012:73) 

Self Efficacy adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam 

melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu 

.Sehingga berwirausaha tentunya memerlukan keyakinan dalam diri untuk  

bertindak.Menurut Hmieleski dan Baron (dalam Handaru dkk, 2015: 157) self 

efficacy adalaha tingkat kepercayaan diri seseorang dalam mengerjakan tugas atau 

pekerjaan tertentu dengan baik dan juga dapat dipakai untuk memprediksi perilaku 

tertentu. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka adanya hubungan 

positif antara self efficacy dengan intensi berwirausaha. Semakin tinggi self efficacy 

maka akan semakin tinggi intensi berwirausaha. Demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah self efficacy maka semakin rendah intensi 

berwirausaha.Lembagapendidikan di Indonesia telahbanyak yang membekali 

lulusannya dengan ilmu kewirausahaan pada kenyataannya banyak lulusan yang 

masih tidak mengembangkan ilmu yang dimilikinya tersebut, sehingga banyak 

lulusan yang tidak memiliki keyakinan dalam diri untuk membuka usaha dengan 

ilmu kewirausahaan yang dimilikinya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Adversity Quotient dan Self efficacy 

terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 

2017-2018 Universitas Jambi” 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penilitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat pengaruh Adversity Quotient terhadap Intensi 

berwirausaha mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh Self Efficacy terhadap Intensi berwirausaha 

mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 Universitas 

Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh Adversity Quotient dan Self Efficacy terhadap 

Intensi berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian merupakan pengungkapan sasaran yang ingin dicapai 

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh Adversity Quotient terhadap Intensi 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi. 

2. Untuk mengetahui besaran pengaruh Self Efficacy terhadap Intensi 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonmi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi. 

3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Adversity Quotient dan Self Efficacy 

terhadap Intensi berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 

2017-2018 Universitas Jambi. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Apabila tujuan di atas tercapai, maka diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian lanjutan yang berkenan 

dengan intensi berwirausaha bagi mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi para mahasiswa, sehinga mahasiswa bisa tertarik 

menjadi wirausaha dan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum 

terjun menjadi wirausaha. 

b. Sebagain ilmu pengetahuan dalam penelitian dibidang kewirausahaan, 

pengembangan karier, dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang Adversity Quotient dan Self Efficacy terhadap Intensi 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017-2018 

Universitas Jambi. 

b. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S1 Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. 
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1.5 Batasan Masalah 

1. Intensi Berwirausaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 

mengurani pengangguran khususnya di prodi pendidikan ekonomi angkatan 

2017-2018 Universitas Jambi. 

2. Adversity Quotient yang dimaksud yaitu sebagai kemampuan seseorang 

untuk menghadapi masalah dalam intensi berwirausaha. 

3. Self Efficacy yang dimaksud adalah kepercayaan seseorang atas 

kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

1.6 Definisi Operasional 

1. Adversity Quotient adalah kemampuan berpikir, mengelola dan 

mengarahkan tindakan yang membentuk pola-pola tanggapan kognitif dan 

perilaku atas stimulus peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang berupa 

tantangan atau kesulitan.Advesity quotient akan diukur dengan indikator: 1. 

Kendali/ Control (C), 2. Daya Tahan/Endurance (E), 3. Jangkauan/Reach 

(R), 4. Kepemilikan/Origin dan Ownership (O2). 

2. Self Efficacy merupakan efikasi diri atau self efficacy merupakan 

kepercayaan seseorang tentang peluang sukses menyelesaikan suatu tugas 

spesifik. Sumber efikasi diri ini berasal dari perilaku model yang 

diteladaninnya, pengalaman sebelumnya, bujukan dari sebaya/guru/orang 

tua, serta penilaian individu sendiri terhadap kondisi fisik dan 

emosionalitasnya. Self Efficacy akan di ukur dengan indikator: 1.Yakin 

dapat menyelesaikan tugas tertentu. 2. Yakin dapat memotivasi diri untuk 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. 3. Yakin 

bahwa diri mampu berusaha dengan keras, gigih dan tekun. 
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3. Intensi Berwirausaha diartikan sebagai keinginan yang ada pada diri 

seseorang untuk menampilkan perilaku berwirausaha yang dapat dilihat dari 

keinginan individu untuk dapat menanggung resiko, memanfaatkan 

peluang, menjadi seorang yang kreatif dan mandir serta mampu mengelola 

sumber daya yang ada. Intensi berwirausaha penelitian ini diukur dengan 

indikator: 1. Merasa termotivasi dan merasa senang untuk berwirausaha, 2. 

Merasa tertarik untuk berwirausaha, 3. Berkeinginan untuk berwirausaha. 

 


