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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengembangan kewirausahaan beberapa tahun terakhir memang menjadi isu 

lembaga-lembaga ekonomi mulai dari tingkat daerah, nasional bahkan 

internasional. Saat ini pengangguran menjadi masalah serius yang sulit diatasi di 

indonesia. Beberapa program pemerintah untuk mengurangi pengangguran secara 

signifikan. Alasannya karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, 

dan tidak di imbangi dengan pertambahnya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2015 

pengangguran terbuka menurut pendidikan tinggi masih terhitung tinggi. Hal ini 

dapat di katakan pengangguran terbanyak pada penduduk yang berpendidikan. 

Hal ini bisa dilihat dari Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah 

pengangguran terbuka pada tahun 2015 di Indonesia berjumlah  515.700 juta jiwa 

diantaranya adalah sarjana (S-1). Tingkat pengangguran terdidik yang berstatus 

sarjana juga dikhawatirkan akan terus meningkat jika perguruan tinggi sebagai 

lembaga pencetak sarjana tidak memiliki kemampuan mengarahkan peserta didik 

atau alumninya menciptakan lapangan pekerjaan setelah lulus nanti. Di tambah 

dengan rendahnya nat generasi muda indonesia untuk berwirausaha, yang saat ini 

menjadi pemikiran serius berbagai pihak baik pemerintah, dunia pendidikan, 

dunia industri, maupun asyarakat. 

Heru Kristanto (dalam Jusmin, 2012: 3) menyatakan bahwa sebelum 

seseorang berwirausaha terlebih dahulu harus memiliki 7 kemampuan: (1) 

kemampuan merumuskan tujuan hidup dan mengelola usaha; (2) kemampuan 

memotivasi diri; (3) kemampuan berinisiatif; (4) kemampuan membentuk modal; 
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(5) kemampuan mengatur waktu; (6) kemampuan mental yang dilandasi agama; 

dan (7) kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman. Untuk dapat memiliki 

kemampuan tersebut, mahasiswa perlu dibekali berbagai kemampuan di bidang 

wirausaha sehingga siap dalam berwirausaha. 

Menurut Jusmin (2012: 5) kesiapan (readness) adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jiwa di dalam cara 

tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan 

berpengaruh pada kecenderungan untuk memberikan respon. Menurut Jusmin 

(2012: 5) dalam kesiapan berwirausaha terdapat kondisi yang mencakup setidak – 

tidaknya 3 aspek yaitu: (1) kondisi fisik, mental dan emosional, (2) kebutuhan-

kebutuhan, motif dan tujuan, (3) keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang 

lain yang telah di pelajari.  

Proses untuk menjadi wirausaha beraneka ragam, misalnya terjadi karena 

dibentuk lewat proses pendidikan formal atau informal (pelatihan, workshop, 

pelatihan khusus, pendidikan bidang khusus seperti manajemen, bisnis, 

akuntansi, kewirausahaan dan lain-lain. Untuk dapat memberikan kesiapan 

berwirausaha, pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas berwirausaha sangat 

dibutuhkan oleh mahasiswa selama belajar. Dapat dilihat data dari mahasiswa 

pendidikan ekonomi angkatan 2015 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2015 

No Kelas Jumlah mahasiswa Total 

Perempuan Laki-Laki 

1 Reguler 26 10 36 

2 Reguler Mandiri 24 10 34 

Jumlah 50 20 70 

 

Adapun mengenai masalah kesiapan berwirausaha, mahasiswa prodi 

pendidikan ekonomi angkatan 2015 tergolong rata-rata belum memiliki kesiapan 

dalam berwirausaha. Berdasarkan observasi dilapangan  yang melalui wawancara 

dari mahasiswa ditemukan bahwa kesiapan dari mahasiswa belum ada yang 

memiliki ide untuk menciptakan usaha baru.  Sedangkan dari akademisi (dosen 

dan universitas), memberikan suatu dorongan dan dukungan terhadap 

pengetahuan kewirausahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya mata kuliah 

pengantar bisnis  dan kewirausahaan serta bantuan program dari LP2M  pada 

bidang kewirausahaan. 

Lembaga tersebut memiliki program kewirausahaan berupa kopetensi bisnis 

mahasiswa, program kreativitas mahasiswa, dan calon pengusaha pemula berbasis 

teknologi. Dalam lembaga tersebut mengarahkan mahasiswa untuk membuat 

program kewirausahaan dan mendampingi mahasiswa dalam berwirausaha. 

Bentuk wirausaha dari program kewirausahaan LP2M yaitu, bidang kuliner, 

ekonomi kreatif, jasa, aiti, dan budidaya.  
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Berdasarkan program dari LP2M dan dengan kenyataannya dari mahasiswa 

angkatan 2015 bahwa prodi pendidikan ekonomi mempunyai kreatifitas dalam 

membuat makanan ( bidang kuliner), dan ekonomi kreatif seperti membuat bucket 

bunga, dan membuat kerajinan tas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan 

mahasiswa adalah berwirausaha, perguruan tinggi memberikan mata kuliah 

pendidikan kewirausahaan terhadap mahasiswa terutama pada prodi pendidikan 

ekonomi. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teoritis 

mengenai konsep kewirausahaan tetapi membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir 

(mindset) seorang wirausahawan (enterpreneur).  

Universitas jambi merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang membekali 

para mahasiswanya untuk menjadi wirausaha khususnya pada Prodi Pendidikan 

Ekonomi. Melalui mata kuliah Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan, mahasiswa  

sekedar diberikan pengajaran berupa teori-teori tentang kewirausahaan. Jadi 

dengan adanya pengajaran kewirausahaan, mahasiswa diajak dan diarahkan agar 

mampu membuka wawasan bahwa kewirausahaan dapat dijadikan potensi untuk 

memberikan kehidupan yang lebih baik.  

Akan tetapi, kenyataannya kuliah kewirausahaan hanya dijadikan sebagai 

pembelajaran biasa saja. Saat pembelajaran mahasiswa hanya memahami secara 

teori saja bukan memaknainya dengan benar sehingga lahir kesiapan dalam diri 

mereka untuk menjadi wirausahawan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan 

dan harapan dari pembelajaran itu sendiri. Mahasiswa hampir tidak ada yang 

memiliki usaha baik pribadi atau bersama. Bahkan setelah mata kuliah pengantar 

bisnis dan kewirausahaan usai, tidak juga terealisasi mendirikan usaha dan kadang 

hanya tercetus ide-ide semata.  
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Mahasiswa lebih cenderung berpikir  bagaimana nantinya bisa diterima 

bekerja sesuai dengan gelar kesarjanaannya dan dengan gaji yang sesuai. Hal ini 

menjadi sebuah fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena membuktikan 

bahwa pola pikir para sarjana umumnya berorientasi menjadi pegawai negeri atau 

karyawan swasta, padahal saat ini lapangan kerja baik di swasta dan negeri sangat 

terbatas dibanding angkatan kerja. 

Namun menurut Anas (dalam Sirine dan Hendrawan, 2017: 8) 

mengungkapkan pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat 

kembali kejadian-kejadian yang sudah pernah dialami, tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunakannya. Kesiapan seseorang dalam berwirausaha 

juga dipengaruhi oleh pengetahuan tentang kewirausahaan itu sendiri. 

Pembekalan dari pengetahuan kewirausahaan kepada mahasiswa sangat 

perlu dilakukan. Semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan mahasiswa maka 

akan semakin terbuka wawasannya mengenai kewirausahaan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang diungkapkan Suryana (dalam Trisnawati, 2014: 3) bahwa syarat 

utama untuk menjadi wirausahawan yang sukses adalah memiliki jiwa dan watak 

kewirausahaan sedangkan jiwa dan watak dipengaruhi dengan ketrampilan, 

kemampuan atau kompetensi yang mana kompetensi tersebut ditentukan oleh 

pengetahuan dan pengalaman usaha. 

Disini yang dimaksudkan pengetahuan kewirausahaan adalah yang dimana 

mahasiswa pendidikan ekonomi yang sudah mengontrak mata kuliah 

kewirausahaan serta sudah melakukan praktek usaha di akhir perkuliahan, dan 

disitulah mahasiswa dapat pengambilan nilai akhir untuk matakuliah 
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kewirausahaannya. Sebelum melakukan suatu usaha mahasiswa kemudian 

diberikan bimbingan atau arahan kepada dosen mengenai usaha-usaha apa saja 

yang harus dilakukan dan bagaimana cara berwirausaha dengan baik. 

Menurut Anggraeni (2015: 3) tinggi rendahnya tingkat pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh dia tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Nursito (2013: 4) menjelaskan pengetahuan kewirausahaan adalah suatu 

disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang 

dalam menghadapi tantangan hidup. Menurut Sari (2012: 5) kewirausahaan dapat 

diartikan  sebagai proses untuk menciptakan sesuatu yang baru oleh nilai dengan 

mengabdikan waktu dan usaha yang diperlukan. Pengetahuan kewirausahaan 

dapat mendukung nilai-nilai wirausaha terutama bagi mahasiswa, sehingga 

diharapkan menumbuhkan kreativitas untuk berwirausaha. 

Didalam pendidikan ekonomi pengetahuan kewirausahaan diberikan melalui 

pelajaran kewirausahaan. Pelajaran kewirausahaan di pendidikan ekonomi 

diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk memahami dalam dunia usaha 

dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi dilingkungan masyarakat 

ataupun di lingkungan kalangan mahasiswa, berwirausaha dalam bidangnya, 

menerapkan perilaku kerja yang baik dalam kehidupannya, dan 

mengaktualisasikan sikap dan perilaku seorang wirausaha.  

Kesiapan, kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang 

berwirausaha agar mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian 

mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Kesiapan 

mahasiswa dan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan diharapkan akan 
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membentuk kecenderungan mereka untuk membuka usaha baru di masa 

mendatang. Pengetahuan Kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa juga sangat 

berpengaruh terhadap wirausaha karena tanpa kreativitas yang tinggi akan sulit 

untuk wirausaha mempertahankan usahanya, karena banyaknya persaingan yang 

menuntut wirausaha untuk menciptakan ide yang kreatif. 

Menurut Munandar (dalam Permana, 2015: 2) kreativitas merupakan 

kemampuan umum untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan 

untuk gagasan yang baru yang dapat diterapkan sebagai pemecahan masalah atau 

sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru atas unsur-unsur 

yang sudah ada. Perbuatan yang mengarahkan kepada suatu tujuan dan 

merupakan suatu dorongan hasil interaksi dengan dunia luar, berupa 

keingintahuan dan rasa senang terhadap apa yang diminatinya.   

Menurut Suryana (dalam Hadiyati, 2011: 3) menyatakan bahwa kreativitas 

adalah: “Berpikir sesuatu yang baru”. Untuk memenangkan persaingan, maka 

seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya 

kreativitas musti dibangun sejak dini.  Pembekalan ilmu kewirausahaan saat ini 

telah diajarkan dari tingkat dasar. Dengan demikian, mahasiswa sebagai individu 

dewasa sudah selayaknya memiliki kreativitas dalam berwirausaha agar 

menghasilkan ide-ide cemerlang yang dapat dijadikan sumber pendapatan. 

Mahasiswa yang diharapkan setelah mengontrak mata kuliah kewirausahaan 

atau pengantar bisnis memiliki ide yang kreatif dalam berwirausaha dan dapat 

mewujudkan ide kreatif tersebut. Akan tetapi banyak dikalangan mahasiswa 

terutama pada prodi pendidikan ekonomi yang dimana sebagian mahasiswa hanya 
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memiliki ide-ide kreatif saja tetapi tidak ada kemauan untuk mewujudkan suatu 

ide tersebut dalam berwirausaha.  

Meskipun dari pihak dosen mengarahkan atau memberi dorongan terhadap 

mahasiswanya untuk berfikir kreatif dan menciptakan sesuatu hal yang baru 

dalam berwirausaha. Tetapi hanya sebagian mahasiswa yang hanya memiliki ide 

kreatif berwirausaha, misalnya beberapa mahasiswa memiliki ide kreatif dalam 

membuat bucket bunga dengan variasi yang berbeda.  

Mahasiswa yang kreatif cenderung memiliki pikiran  yang terbuka dan 

bebas untuk mendekati sesuatu dengan cara yang baru. Kreativitas wirausaha 

sangat diperlukan agar mampu mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi 

dalam berwirausaha tanpa menggantungkan pada orang lain.  Individu yang 

kreatif akan tetap optimis untuk maju dan berhasil dalam hidup, walaupun 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Selain itu, orang yang kreatif tidak 

akan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengembangkannya, dan akhirnya 

dapat bermanfaat bagi orang lain. 

Rogers (dalam Munandar, 2009: 18) mengemukakan kreativitas adalah 

kecenderungan untuk mengaktualisasi diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk 

berkembang dan menjadi matang, kecenderungan untuk mengekspresikan dan 

mengaktifkan semua kemampuan. Dalam berwirausaha, kreativitas wirausaha 

dipandang menjadi hal yang sangat penting karena aktivitas bisnis sangat 

memerlukan orang-orang yang kreatif dan cepat tanggap terhadap setiap 

perubahan. Mempertahankan eksistensi usaha harus diiringi upaya mencari 
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sesuatu yang baru dan mengembangkan apa yang sudah ada agar menjadi lebih 

baik. 

Kreativitas berwirausaha sangat diperlukan agar mampu mengatasi setiap 

permasalahan yang dihadapi dalam berwirausaha tanpa menggantungkan pada 

orang lain. Individu yang kreatif akan tetap optimis untuk maju dan berhasil 

dalam hidupnya, walaupun dihadapakan dengan berbagai permasalahan. Selain 

itu, orang yang kreatif tidak akan takut untuk mencoba hal-hal baru serta 

mengembangkannya, dan bisa bermanfaat bagi orang lain. 

Dari uraian diatas, peneliti merasa perlu adanya usaha dalam menumbuh 

kembangkan kesiapan berwirausaha mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi 

mengingat semakin terbatasnya jumlah lapangan kerja yang ditawarkan di pasar 

tenaga kerja. Akan tetapi, kesiapan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak 

dilatih atau dipupuk sedari dini.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan berwirausaha tersebut 

diantaranya adalah pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas berwirausaha. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Kreativitas Berwirausaha 

Terhadap Kesiapan Berwirausaha pada Mahasiswa Prodi Pendidikan 

Ekonomi Angakatan 2015 FKIP UNJA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah ang telah diuraikan diatas dapat di 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1) Kreativitas berwirausaha yang dimiliki  mahasiswa masih rendah, 
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2) Kesiapan seorang mahasiswa masih kurang dalam berwirausaha, 

3) Mahasiswa cenderung memilih karir dan sebagai karyawan atau 

pegawai, 

4) Rendahnya  pemahaman pengetahuan kewirausahaan mahasiswa. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus pada pokok permasalahan  yang akan diteliti 

maka dalam penelitian ini membuat batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian adalah mahasiswa angkatan 2015 Prodi Pendidikan 

Ekonomi yang telah lulus mata kuliah pengantar bisnis dan 

kewirausahaan. 

2. Kreativitas berwiarausaha dalam penelitian ini yaitu kemampuan 

mahasiswa untuk menemukan ide-ide  yang kreatif dan menemukan  

peluang usaha. 

3. Pengetahuan Kewirausahaan yang dimaksudkan mengenai ilmu, seni 

maupun perilaku, sifat, dan watak seseorang untuk memulai suatu ide 

atau gagasan untuk memunculkan inovasi baru dalam dunia 

kewirausahaan. 

4. Kesiapan berwirausaha yang dimaksud yaitu kesiapan dari mahasiswa  

itu sendiri dalam berwirausaha. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah, yaitu sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap 

kesiapan berwirausaha pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi 

angkatan 2015 FKIP UNJA 

2. Apakah terdapat pengaruh kreativitas berwirausaha terhadap kesiapan 

pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi angkatan 2015 FKIP 

UNJA 

3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kreativitas 

berwirausaha terhadap kesiapan berwirausaha pada mahasiswa prodi 

pendidikan ekonomi angkatan 2015 FKIP UNJA 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap 

kesiapan berwirausaha pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi 

angkatan 2015 FKIP UNJA. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kretivitas berwirausaha terhadap kesiapan 

berwirausaha pada mahasiswa prodi pendidikan ekonomi angkatan 

2015 FKIP UNJA. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan 

kreativitas berwirausaha terhadap kesiapan berwirausaha pada 

mahasiswa prodi pendidikan ekonomi angkatan 2015 FKIP UNJA. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 



12 
 

 
 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian 

untuk menilai pengetahuan kewirausahaan, kreativitas berwirausaha, dan 

kesiapan berwirausaha pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 

2015 FKIP UNJA. 

2. Secara Praktis: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya tentang 

pengetahuan kewirausahaan, kreativitas berwirausaha dan kesiapan 

berwirausaha pendidikan ekonomi angkatan 2015. 

b. Bagi Mahasiswa  

Sebagai bahan refensi tentang pengetahuan kewirausahaan, 

kreativitas berwirausaha dan kesiapan berwirausaha pendidikan 

ekonomi angkatan 2015 FKIP UNJA. 

c. Bagi Universitas Jambi 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang dialami mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang 

berhubungan dengan permasalahan lapangan kerja dan 

menumbuhkan kesiapan berwirausaha, kreativitas berwirausaha dan 

pengetahuan kewirausahaan. Serta sebagai masukan bagi Universitas 

dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan mata kuliah 

Pengantar Bisnis dan Kewirausahaan agar pembelajaran tidak hanya 
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berupa teori saja melainkan praktek nyata yang membangkitkan 

kesiapan mahasiswa dalam berwirausaha. 

d. Bagi Prodi 

Penelitian ini dapat memberi masukan kepada prodi terkait dengan 

pentingnya meningkatkan kesiapan berwirausaha, kreativitas 

berwirausaha dan pengetahuan kewirausahaan, mengingat semakin 

sulitnya lapangan kerja dan semakin banyaknya pesaing usaha pada 

dunia bisnis saat ini. 

1.7 Definisi Operasional 

Untuk menhindari penafsiran istilah-istilah dan mempermudah peneliti dalam 

mengukur variabel yang diteliti, maka dijelaskan definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan Kewirausahaan 

Pengetahuan kewirausahaan merupakan suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari nilai, kemampuan dan perilaku dalam mengahadapi berbagai 

tantangan hidup. Pengetahuan kewirausahaan dapat diperoleh melalui 

nilai dari mata kuliah kewirausahaan, salah satunya nilai kewirausahaan 

yaitu melalui nilai akhir. Mahasiswa prodi pendidikan ekonomi nilai akhir 

rata-rata pada mata kuliah kewirausahaan untuk pendidikan ekonomi 

kelas reguler sebesar 77,50 sedangkan kelas reguler mandiri sebesar 

77,00. 

2. Kreativitas Berwirausaha 

Kreatifitas berwirausaha mahasiswa adalah kemampuan mahasiswa untuk 

mengembangkan suatu ide-ide baru dan cara dalam pemecahan masalah, 
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menemukan peluang, atau membuat sesuatu yang baru sehingga 

bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan orang 

lain. Adapun indikator kreativitas berwirausaha diantaranya:  

1. Menciptakan 

2. Memodifikasi Sesuatu 

3. Mengkombinasikan  

3. Kesiapan Berwirausaha 

Kesiapan berwirausaha adalah kemauan, keinginan dan kemampuan 

untuk berwirausaha dalam hal ini bergantung pada tingkat kematangan, 

pengalaman masa lalu, keadaan mental dan emosi seseorang, sebelum 

melewati kematangan, tingkah laku kesiapan tidak dapat dimiliki 

walaupun melalui latihan yang entensif dan bermutu. Adapun indikator 

kesiapan berwirausaha yaitu: (1) kematangan, (2) kemampuan untuk 

bekerja, (3) bisa bekerjasama dengan orang lain, (4) keberanian menerima 

tanggung jawab, (5) ambisi untuk maju, (6) mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja, (7) rasa percaya diri 

 

 

 


