
1 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kekayaan sumber daya alam yang dahulu menjadi simbol dan tolok ukur 

kemakmuran suatu bangsa sepertinya sudah tidak tepat lagi. Proses globalisasi 

yang sedang terjadi saat ini menuntut perubahan perekonomian Indonesia dari 

resourced based ke knowledge based. Resource based yang mengandalkan 

kekayaan dan keragaman sumber daya alam umumnya menghasilkan 

komoditi dasar dengan nilai tambah yang kecil. Salah satu kunci penciptaan 

knowledge based economy adalah adanya technology entrepreneur atau 

disingkat menjadi technopreneur yang merintis bisnis baru dengan 

mengandalkan inovasi. Selain kompeten dalam hal akademik, lulusan 

perguruan tinggi juga dituntut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Itulah alasan mengapa 

generasi technopreneur sangat dibutuhkan di era globalisasi sekarang ini. 

Sebagai potret dasar enterpreneurship di Indonesia, pada Tahun 2018 

persentase jumlah entrepreneur tercatat hanya sejumlah 3,1 persen dari total 

penduduk Indonesia (Kemenkop UKM, 2018). Indonesia melahirkan lebih 

dari 760.000 sarjana yang menganggur setiap tahun. Belasan juta penduduk 

Indonesia adalah pengangguran terbuka dan ini menjadi beban negara selama 

bertahun-tahun. Jumlah pengangguran pada tahun 2018 mencapai 127,7 juta 

orang atau 7,14 persen dari penduduk Indonesia.  

Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) 2018 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta 

jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta 

jiwa perempuan, sementara angkatan kerja ada 116,5 juta. Kesempatan kerja 

bagi mereka adalah 108,2 juta. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 

2018 sebesar 5,6 persen, Angka tersebut tumbuh lebih tinggi daripada kuartal 

I 2018 sebesar 5,06 persen. Wajarlah bila kondisi ini menjadi motivasi 
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terbesar bagi pemerintah, pengambil kebijakan dan perguruan tinggi untuk 

mencetak calon wirausahawan, menambah jumlah pengusaha dan UKM di 

Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong 

lulusan perguruan tinggi menjadi wirausahawan yang kreatif dalam mengolah 

kekayaan sumber-sumber alam pertanian, perkebunan, dan perikanan yang 

berorientasi kepada nilai tambah sehingga mempunyai nilai ekonomis yang 

lebih tinggi, serta melahirkan UKM yang tangguh. Secara pasti usaha ini 

sedikit demi sedikit akan mengurangi angka pengangguran, meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.  

Di Indonesia sendiri saat ini paradigma menjadi seorang karyawan/ 

pegawai kantoran masih dirasa lebih terhormat dibandingkan menjadi 

pengusaha. Dengan adanya paradigma tersebut mengakibatkan mahasiswa 

kurang termotivasi untuk menjadi entrepreneur sehingga Sampai dengan saat 

ini sebagian besar lulusan perguruan tinggi di Indonesia masih memiliki 

motivasi  untuk berwirausaha yang lemah.  

Merujuk pada kondisi di atas, maka upaya untuk memotivasi lulusan 

perguruan tinggi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan menjadi 

wirausahawan, terutama dalam merespon semakin meningkatnya pasokan 

tenaga kerja dari tahun ke tahun. Salah satu upaya mempercepat tumbuhnya 

usaha-usaha baru adalah membuat terobosan-terobosan melalui perubahan 

pola pandang (mindset) lulusan perguruan tinggi dari status sebagai pencari 

kerja menjadi pencipta kerja. Perguruan tinggi diharapkan dapat menciptakan 

lulusan yang mampu mengisi lapangan kerja. Berwirausaha merupakan 

pilihan yang tepat dan logis, sebab selain peluang lebih besar untuk berhasil, 

hal ini sesuai dengan program pemerintah dalam percepatan penciptaan 

pengusaha kecil dan menengah yang kuat dan bertumpu pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Untuk mewujudkan upaya ini, sebenarnya perguruan tinggi telah 

memberikan pembekalan melalui mata kuliah kewirausahaan. Namun, dalam 

pelaksanaannya masih lebih besar pada aspek teori. Meskipun begitu, hal ini 

sudah bisa menjadi modal dasar yang sangat baik. Selanjutnya, materi 
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kewirausahaan tersebut tinggal ditambahkan dengan muatan technology skill, 

yakni kemampuan berinovasi melalui penerapan teknologi yang dapat 

membantu meningkatkan minat dan motivasi mahasiswa untuk mendapatkan 

lagi semangat untuk menjadi enterpreneur. 

Di Universirtas Jambi sendiri khusunya di fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan sendiri telah menerapkan pendidikan enterpreneurship untuk calon 

guru professional berkelas nasional dan internasional sebagai salah satu 

misinya, yang di harapkan nantinya akan menghasilkan lulusan  yang berjiwa 

enterpreneurship bertaraf nasional dan internasional. 

Istilah “Technopreneurship” saat ini sedang banyak diperbincangkan di 

berbagai media, baik media sosial, media massa, maupun media elektronik. 

Technopreneurship dianggap sebagai salah satu konsep yang merupakan 

turunan dari “Enterpreneurship”, yang sama-sama memiliki prinsip mencari 

keuntungan sebanyak mungkin namun lebih menitik beratkan pda suatu bisnis 

yang mengaplikasikan suatu teknologi tertentu, bukan sekedar replikasi dari 

bisnis lain semata. Sebelum memahami konsep technopreneurship, perlu 

didalami terlebih dahulu apa itu enterpreneurship. Menurut Drucker (1996), 

enterpreneurship didefnisikan sebagai aktivitas yang secara konsisten 

dilakukan guna mengkonversi ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha 

yang menguntungkan. Seorang entrepreneur melakukan halhal sebagai 

berikut:  

1. Mengidentifkasi dan mengevaluasi peluang pasar.  

2. Menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar tersebut.  

3. Memperoleh sumberdaya yang diperlukan (uang, orang, dan 

peralatan) untuk menjalankan bisnis.  

4. Mengelola sumberdaya dari tahap awal (start-up) ke fase bertahan 

(survival) dan fase pengembangan (ekspansi).  

5. Mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan bisnisnya. 

 

Menurut Hasibuan (2007), motivasi adalah daya penggerak yang 

menimbulkan kegairahan kerja pada seseorang untuk dapat efektif dan 
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terintegrasi dalam mencapai kepuasan. Dengan adanya Technopreneurship ini 

diharapkan agar mahasiswa dapat termotivasi untuk dapat menjadi 

wirausahawan, dengan penguasaan dan pemamfaatan teknonolgi yang baik 

memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka nantinya di 

bandingkan menjadi entrepreneur yang hanya memamfaatkan sumber daya 

terbatas. Teknologi jauh lebih unggul dalam mengembangkan berbagai faktor 

dalam wirausha dan memudahkan wirausahawan dalam menjalankanya, 

dalam kasus ini mahasiswa yang sedang aktif dalam perkuliahan dengan 

technopreneurship mereka dapat menghemat waktu dalam menjalankan 

usahanya dan dapat terus aktif dalam perkuliahan dengan baik tanpa 

mengorbankan banyak waktu.  

Sehubungan dengan adanya latar belakang permasalahan di atas, maka 

penulis mencoba untuk mengamati dan mencermati pengaruh wawasan 

technopreneurship dan pendidikan enterpreneurship dalam memotivasi 

mahasiswa terhadap kewirausahaan, yang dituangkan dalam skripsi dengan 

judul: “Pengaruh Wawasan Technopreneurship Dan pendidikan 

Enterpreneurship Terhadap Motivasi Untuk Berwirausaha Mahasiswa 

Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 Universitas Jambi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai 

berikut:  

1. Mahasiswa kurang termotivasi untuk memulai berwirausaha.  

2. Mahasiswa belum menemukan wawasan yang di butuhkan untuk 

memulai berwirausaha.  

3. Pendidikan bersirausaha yang diajarkan kurang memotivasi mahasiswa 

untuk berwirausaha.  

4. Technopreneurhip sebagai wawasan usaha baru bagi mahasiswa untuk 

meningkatkan motivasinya dalam berwirausaha.  

1.3  Pembatasan Masalah  

Agar penelitian terarah dan terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, 

maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:  

1. Pengaruh wawasan technopreneurship terhadap motivasi mahasiswa 

untuk berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi. 

2. Pengaruh Pendidikan enterpreneurship terhadap motivasi mahasiswa 

untuk berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi.  

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah wawasan tentang technopreneurship berpengaruh terhadap 

Motivasi Berirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi universitas 

Jambi?  

2. Apakah Pendidikan Enterpreneurships berpengaruh terhadap Motivasi 

Berirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi universitas Jambi?  



6 
 
 

 

3. Apakah wawasan Technopreneurships dan pendidikan enterpreneurships  

berpengaruh pada Motivasi Berirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi 

universitas Jambi? 

1.5  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetagui pengaruh Wawasan tentang technopreneurship 

terhadap Motivasi Berirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi 

universitas Jambi?  

2. Untuk mengetagui pengaruh Pendidikan Enterpreneurships terhadap 

Motivasi Berirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi universitas Jambi?  

3. Untuk mengetagui Wawasan Technopreneurships pengaruh dan 

Pendidikan enterpreneurships pada mahasiswa pendidikan ekonomi 

universitas Jambi? 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

memberikan informasi bagi para mahasiswa pendidikan ekonomi 

sehingga dapat memperkaya pengetahuan. Khususnya bagi 

mahasiswa yang ingin berwirausaha.  

2. Manfaat Praktis  

Memberi informasi yang bisa menjadi acuan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan motivasi berwirausaha pada mahasiswa. 

1.7  Definisi Operasional 

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang subtansi 

penelitian maka peneliti menjelaskan hal-hal sebagai berikut:  

a. Technopreneurship 
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Technopreneurship adalah suatu karakter integral antara 

kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. 

Dengan menjadi seorang technopreneur kita dapat turut 

berkontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia 

dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan membangun 

perekonomian sekaligus teknologi Indonesia dengan indikator 

sebagai berikut: 1) Menguasai teknologi, 2) Terbuka pada hal-hal 

baru, 3) Membiaskan diri pada partik bisnis terbaik, 4) 

berkomitmen. 

b. Enterpreneurship 

Pendidikan kewirausahaan merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh lembga pendidikan untuk menambahkan 

pengetahuan, nilai-nilai, jiwa, dan sikap enterpreneurship kepada 

pesertadidik, dengan indikator sebagai berikut:  1) mandiri, 2) 

Kreatif, 3) berani mengambil resiko, 4) kepemimpinan, 5) kerja 

keras. 

 

c. Motivasi Berwirausaha 

 Motivasi Berwirausaha adalah suatu keadaan yang timbul  dalam 

diri seseorang untuk mengambil tindakan atau mencapai tujuan 

dalam  bidang kewirausahaan, dengan indikator sebagai berikut: 1) 

alsan  keuangan, 2) sosial, 3) pelayanan, 4) Pemenuhan diri. 

 

 


