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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun selalu meningkat menyebabkan 

lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah ketenagakerjaan 

yang ada, sehingga banyak sekali pengangguran baik dari tamatan SMP, SMA 

bahkan lulusan sarjana. Hal ini dikarenakan kurangnya keahlian yang dimiliki 

oleh calon tenaga kerja akibatnya banyak tamatan sarjana yang mengganggur. 

Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas 

selama februari 2017 hingga februari 2018 naik sebesar 1,13% dibandingkan 

bulan februari 2017. Peningkatan pengangguran meningkat dari tahun 2017 

sebesar 5,18% menjadi 6,31% di tahun 2018. Sedangkan pengangguran dari 

lulusan diploma I/II/III juga naik sebesar 1,04% dari data sebelumnya pada tahun 

2017 sebesar 6,88% menjadi 7,92% di tahun 2018. 

Semakin tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada tamatan sarjana 

pada era sekarang ini menyebabkan para mahasiswa dituntut untuk menjadi 

lulusan yang memiliki karakteristik dan kualitas yang baik. Masalah 

pengangguran ini bisa diatasi dengan menumbuhkan jiwa berwirausaha dari diri 

tenaga kerja, memiliki pemikiran bahwa bagaimana bisa menyediakan banyak 

lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja bukan hanya mencari lowongan pekerjaan. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Alma (2016:1) semakin maju suatu
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negara itu akan banyak orang yang terdidik dan semakin penting dunia 

berwirausaha. Berwirausaha merupakan faktor pendorong yang dapat 

menumbuhkan perekonomian. Untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha tentu 

perlu adanya minat untuk berwirausaha dari diri mahasiswa itu sendiri. Berikut ini 

merupakan data mahasiswa Prodi pendidikan ekonomi FKIP Universitas Jambi 

angkatan 2016 yang sudah berwirausaha. 

 

Tabel 1.1 Hasil Observasi Awal Minat Berwirausaha 

 
 

Sumber : Data wawancara  mahasiswa prodi pendidikan ekonomi angkatan 2016 FKIP    

Universitas Jambi 

 

Kita dapat melihat hasil observasi awal mengenai mahasiswa yang sudah 

berwirausaha pada tabel di atas menggambarkan bahwa minat berwirausaha masih 

tergolong rendah, dimana dari jumlah mahasiswa sebanyak 109 orang hanya 16 

orang yang sudah berwirausaha dengan skala kecil. Mahasiswa yang sudah 

tertarik untuk berwirausaha dikarenakan mereka memang suka untuk 

berwirausaha. Bagi mereka kegiatan berwirausaha adalah kegiatan yang positif 

dan menguntungkan, selain bisa menambah uang saku berwirausaha juga dapat 

memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka. 

Hasil Observasi awal minat berwirausaha mahasiswa program studi 

pendidikan ekonomi 2016 FKIP Universitas Jambi 

Keterangan Usaha 

Kelas Reguler 

A 

Kelas Reguler B Kelas H (Mandiri) 

7 orang 

mahasiswa 

6 orang mahasiswa 3 orang mahasiswa  Jual pulsa dan  

Onlineshop seperti 

makanan, pakaian, 

kosmetik dan lain-lain 

Jumlah mahasiswa  program studi pendidikan ekonomi 2016 yang mengontrak mata kuliah 

kewirausahaan berjumlah 109 orang mahasiswa 
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Sedangkan mahasiswa yang belum tertarik dalam berwirausaha pada 

umumnya terlalu takut untuk menanggung resiko jika membuka usaha, selain itu  

tidak adanya ide﹣ide kreatif dan inovatif untuk menciptakan hal baru dan 

kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para mahasiswa, sehingga menyebabkan 

rendahnya minat berwirausaha dikalangan mahasiswa. Padahal ini sebenarnya 

bukan suatu masalah yang besar, jika mereka memiliki pengetahuan 

kewirausahaan dan memiliki sikap mandiri dalam diri mereka. 

Menurut Kasmir (2012:4﹣5) untuk mengubah pola pikir masyarakat 

mengenai berwirausaha tidak mudah dilakukan secara cepat, melainkan harus 

dilakukan secara bertahap. Pertama, yang perlu dilakukan adalah dengan 

mendirikan sekolah yang berwawasan wirausaha atau menerapkan mata kuliah 

kewirausahaan seperti sekarang ini digalakkan di berbagai perguruan tinggi. 

Dengan hal itu sedikitnya akan merubah pola pikir mahasiswa untuk 

menumbuhkan minat dalam menciptakan usaha. Kedua, didalam pendidikan 

kewirausahaan perlu ditekankan keberanian untuk memulai berwirausaha. Ketiga, 

harus memiliki pandangan  atau pemikiran yang positif.   

Minat berwirausaha muncul disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan 

faktor internal. Minat berwirausaha dari faktor internal misalnya bakat, 

pengetahuan, sikap dan kemauan. Sedangkan dari faktor eksternal misalnya 

pendidikan dan pelatihan, seminar kewirausahaan, pengalaman dan lain 

sebagainya. Setelah mempelajari mata kuliah kewirausahaan, diharapkan 

mahasiswa memiliki bekal pengetahuan kewirausahaan yang baik dan dapat 

mengimplementasikan sikap﹣sikap yang harus dimiliki seoarang wirausaha. 

Sehingga jika mereka ingin berwirausaha, bisa memiliki bekal pengetahuan 
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berwirausaha, menerapkan sikap wirausaha untuk mengelola usaha yang akan 

dijalankannya.  

Pengetahuan kewirausahaan dan sikap mandiri mempengaruhi minat 

berwirausaha, karena semakin tinggi atau baik pengetahuan kewirausahaan dan 

sikap mandiri yang dimiliki akan menumbuhkan jiwa berwirausaha dan semakin 

baik usaha yang akan dirintisnya. Hal ini diperkuat dengan jurnal relevan 

Hendrawan dan Sirine (2017:292) mengatakan bahwa pengetahuan kewirausahaan 

mendukung nilai-nilai wirausaha terutama bagi mahasiswa, sehingga diharapkan 

menumbuhkan jiwa usaha untuk berwirausaha. Menurutnya sikap mandiri, 

motivasi dan pengetahuan kewirausahaan sangat dibutuhkan bagi mahasiswa yang 

berwirausaha agar mampu mengidentifikasi peluang usaha, kemudian 

mendayagunakan peluang usaha untuk menciptakan peluang kerja baru. Minat 

mahasiswa dan pengetahuan mereka tentang kewirausahaan diharapkan akan 

membentuk kecenderungan mereka untuk membuka usaha baru di masa 

mendatang.  

Seorang yang memiliki sikap yang baik termasuk kedalam sikap yang harus 

dimiliki seoarang wirausaha. Mereka akan berminat untuk beriwirausaha, karena 

selain pengetahuan kewirausahaan seoarang wirausaha harus memiliki sikap yang 

mandiri. Sikap seorang wirausaha menentukan keberhasilan dalam menjalankan 

usaha. Hal ini diperkuat dengan pendapat Riyanti (dalam Ardiyani dan Kusuma, 

2016:5158) yang mengatakan bahwa wirausaha adalah seseoarang yang memiliki 

kemampuan dan sikap mandiri, berpandangan jauh, inovatif, tanggungjawab dan 

berani menanggung resiko dalam mengelola usahanya agar dapat mencapai 

keberhasilan.  
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Seoarang wirausaha dituntut  memiliki sikap yang mandiri dalam 

menjalankan usahanya, seorang wirausaha haruslah dapat mengelola usahanya 

sendiri, membuat insiatif, dan mampu menghadapi resiko secara mandiri dan tidak 

terus bergantung dengan orang lain. Dalam artian sikap mandiri yang harus 

dimiliki mahasiswa jika ia hendak memulai berwirausaha, sikap mandiri ini harus 

didasari dengan pengetahuan kewirausahaan sehingga usaha yang akan mereka 

jalankan akan berlangsung dengan baik. Menurut pendapat Nashori (dalam 

Lestari, Hasiolan, dan Minarsih, 201:3) sikap mandiri merupakan salah satu ciri 

kualitas hidup manusia yang memiliki peran penting bagi kesuksesan hidup 

bangsa maupun individu.  Dari hasil penelitian jurnal relevan Lestari, Hasiolan 

dan Minarsih (2016) yang mana dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa 

sikap mandiri berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Dari deskripsi latar belakang diatas mengatakan bahwa untuk meningkatkan 

minat berwirausaha yaitu dengan pengetahuan dan sikap mandiri, maka dari itu 

peniliti ingin menguji apakah pengetahuan kewirausahaan dan sikap mandiri ada 

pengaruhnya untuk meningkatkan minat berwirausaha pada mahasiswa program 

studi pendidikan ekonomi angkatan 2016 Universitas Jambi. 

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan Dan Sikap Mandiri Terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa  Prodi Pendidikan Ekonomi”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari deskripsi latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Pengangguran yang terjadi pada lulusan universitas atau sarjana meningkat, 

sehingga lulusan sarjana harus memiliki karakteristik dan kualitas kerja yang 

baik. 

2. Pola pikir yang negatif yang teratanam mengenai kegiatan berwirausaha. 

3. Kurangnya keahlian dan keberanian yang dimiliki oleh mahasiswa untuk 

berwirausaha. 

4. Minat berwirausaha yang masih tergolong rendah yang dibuktikan dengan 

hasil observasi awal yaitu hanya 16 orang yang sudah tertarik berwirausaha 

dari jumlah mahasiswa sebanyak 109 orang. 

5. Kurangnya rangsangan yang dilakukan untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha baik dari faktor internal maupun eksternal. 

6. Praktek usaha, seminar dan pelatihan kewirausahaan kurang digalakkan oleh 

program studi, sehingga mahasiswa belum memiliki bekal kewirausahaan 

yang banyak. 

7. Mahasiswa belum sepenuhnya mengerti tentang pentingnya berwirausaha 

walaupun dalam skala kecil. 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Untuk memudahkan penulis dalam pembahasan masalah dalam penelitian 

ini dengan memfokuskan penulisan sehingga tidak melebar dari hasil yang 

diharapkan.  

1. Penelitian ini berfokus kepada minat berwirausaha program studi 

pendidikan ekonomi angkatan 2016 Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi. 
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2. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mahasiswa prodi 

pendidikan ekonomi angkatan 2016 yang sudah mengontrak mata kuliah 

kewirausahaan semester ganjil 2018/2019.  

3. Pengetahuan kewirausahaan dalam penelitian ini adalah pemahaman 

mahasiswa mengenai mata kuliah kewirausahaan yang dilihat dari nilai 

mata kuliah kewirausahaan angkatan 2016 FKIP Universitas Jambi prodi 

pendidikan ekonomi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.  

4. Sikap mandiri dalam penelitian ini adalah sikap pengambilan inisiatif, 

mengatasi rintingan lingkungan, memperbaiki kepribadian, kepuasan 

dalam melakukan pekerjaan, mandiri dalam mengerjakan tugas. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi 

pendidikan ekonomi. 

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sikap mandiri 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan 

ekonomi. 

3. Apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengetahuan 

kewirausahaan dan sikap mandiri secara simultan terhadap minat 

berwirausaha program studi pendidikan ekonomi. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap mandiri terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan sikap mandiri 

secara simultan terhadap minat berwirausaha mahasiswa program studi 

pendidikan ekonomi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan tidak hanya untuk memenuhi hasrat ingin tahu dan 

fungsi penjelasan bagi suatu fenomena, tetapi juga harus memberi manfaat bagi 

seorang peneliti maupun masyarakat sekitar. Adapun kegunaan dari penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Teoretis  

Penilitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan atau wawasan bagi 

mahasiswa dan masyarakat agar dapat meningkatkan minat berwirausaha untuk 

menciptakan inovasi-inovasi baru dan membantu pemerintah dalam mengatasi 

masalah pengangguran di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi mahasiswa : 

 Dapat meningkatkan pengetahuan kewirausahaan untuk meningkatkan 

minat dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. 
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 Dapat meningkatkan sikap mandiri dalam berwirausaha agar menjadi 

seoarang wirausaha yang baik dan profesional. 

b. Bagi Masyarakat : 

 Dapat mengubah pola pikir dan budaya yang selama ini melekat pada benak 

masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk menciptakan usaha dan 

memanfaatkan peluang usaha.  

 Selain itu orang tua juga dapat mengarahkan anaknya untuk memiliki jiwa 

berwirausaha dengan memberikan pengetahuan, pengalaman dan mengikuti 

seminar kewirausahaan. 

c. Bagi peniliti 

Untuk memberi wawasan bagi peniliti mengenai pengaruh pengetahuan 

kewirausahaan dan sikap mandiri dalam mempengaruhi minat berwirausaha 

mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Jambi. 

 

1.7 Definisi Konsep 

1. Minat Berwirausaha 

Menurut Slameto (dalam Anggraeni dan Harnanik, 2015:46) minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Sedangkan wirausaha menurut Joseph Schumputer (dalam Alma, 

2016:24) wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada 

dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk 

dan organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. 

Dari definisi minat dan wirausaha diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

minat berwirausaha adalah rasa tertarik atau keinginan yang timbul yang dapat 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal untuk memulai 

berwirausaha dengan  menumbuhkan jiwa berwirausaha, melihat peluang usaha 

dan memanfaatkan peluang usaha dengan menciptakan hal baru.  

2. Pengetahuan kewirausahaan 

Menurut Indarti dan Dyahjatmayanti (2014:13) pengetahuan adalah 

infromasi yang dikombinasikan dengan laman, konteks, interprestasi, refleksi, dan 

perspektif dan memiliki tingkatan lebih tinggi, yaitu wawasan dan makna. 

Sedangkan menurut Suherman (2010:11) kewirausahaan adalah semangat, sikap, 

perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan 

yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 

teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efesiensi dalam rangka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang 

lebih besar.  

Jadi dari definisi pengetahuan dan definisi kewirausahaan maka dapat di 

pahami pengetahuan kewirausahaan adalah keseluruhan wawasan atau ilmu yang 

dapat diperoleh dan dimiliki seorang individu melalui pendidikan kewirausahaan, 

pengalaman dan pelatihan yang nantinya bisa membantu seorang individu dalam 

mengambangkan usaha. 

3. Sikap Mandiri 

Irene dan Wardoyo (dalam Hendrawan dan Sirine, 2017:297) sikap mandiri 

adalah keinginan dan perilaku seorang yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain untuk mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi sikap mandiri dalam 

penelitian ini adalah berinisiatif dalam melakukan tugas dengan tidak bergantung 
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pada orang dan memiliki tanggungjawab yang tinggi terhadap seuatu hal yang 

dikerjakannya. 

 

1.8 Definisi Operasional 

1. Minat Berwirausaha 

Menurut Alma (2016:41) untuk mengukur minat berwirausaha dapat dilihat 

dari : (1) Percaya diri; (2) Kepemimpinan; (3) Bisa mengelola uang; (4) Tidak 

mudah putus asa; (5) Tanggungjawab; (6) Kerja keras; (7) Memperhitungkan 

resiko; (8) Kesehatan fisik; (9) Dapat mengambil keputusan. 

Untuk mengukur minat berwirausaha menggunakan angket dengan skala 

likert. Dalam penelitian ini penilaian menggunakan 4 skor antara lain : skor 1 

(sangat tidak setuju); skor 2 (tidak setuju); skor 3 (setuju); skor 4 (sangat setuju). 

2. Pengetahuan Kewirausahaan 

Pengetahuan kewirausahaan adalah pemahaman mahasiswa tentang mata 

kuliah kewirausahaan. Pengetahuan kewirausahaan dilihat dari nilai akhir mata 

kuliah kewirausahaan prodi pendidikan ekonomi angkatan 2016 yang didapat dari 

siakad melalui izin ketua prodi pendidikan ekonomi semester ganjil 2018/2019. 

Menurut Majid (2014:28-29) sasaran penilaian adalah penguasaan kompetensi. 

Dalam hal ini kompetensi diartikan sebagai (1) seperangkat tindakan cerdas penuh 

tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu;(2) 

kemampuan yang dapat dilakukan oleh peserta didik yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku; (3) integrasi domain kognitif, afektif, 

dan psikomotorik yang direfleksikan dalam perilaku dan hasil belajar. Penilaian 
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pengetahuan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa menguasai 

dan memahami kompetensi yang sudah diajarkan. 

Maka dari itu pengetahuan kewirausahaan dalam penelitian ini di ukur dari 

melihat nilai mata kuliah kewirausahaan yang merupakan nilai akhir setelah siswa 

mendapatkan beberapa tes dari dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Nilai 

akhir disini merupakan kumpulan nilai dari (1) nilai tugas ; (2) nilai lain; (3) nilai 

UTS; (4) nilai UAS. Pengetahuan kewirausahaan dapat dilihat dari nilai dapat 

diperkuat juga dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Catur Setiarini dengan 

judul pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan kepercayaan diri terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XII SMK Negeri 6 Muaro Jambi dan penelitian oleh 

Nur hikmah dewi lestari dengan judul pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan 

karakter wirausaha terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas XI pemasaran 

SMKN 2 Kota Jambi. 

3. Sikap Mandiri 

Berikut ini adalah indikator sikap mandiri menurut Paulina, Irene dan 

Wardoyo (dalam Hendrawan dan Sirine, 2017:298) yaitu : (1) Pengambilan 

inisiatif; (2) Mengatasi rintingan lingkungan; (3) Memperbaiki kepribadian; (4) 

Kepuasan kerja; (5) Mandiri dalam mengerjakan tugas;  

Untuk mengukur sikap mandiri menggunakan angket dengn skala likert 

yaitu terdapat 4 skor antara lain : skor 1 (sangat tidak setuju); skor 2 (tidak 

setuju); skor 3 (setuju); skor 4 (sangat setuju) 

 


