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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan standar internasional, suatu negara setidaknya memiliki jumlah 

wirausaha sebesar 2%. Dilansir oleh liputan6.com pada 05 januari 2018, 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyatakan, 

jumlah wirausaha saat ini sudah mencapai rasio 3,1% dari total populasi penduduk 

Indonesia. Angka ini sudah melampaui standar internasional, yakni sebesar 2%. 

Jika dihitung dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, maka 

jumlah wirausaha Indonesia saat ini mencapai sekitar 8,06 juta jiwa. Akan tetapi 

rasio wirausaha di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga, 

seperti Singapura yang sudah mencapai 7% dari total 4 juta penduduknya, 

serta Malaysia  yang sudah berada di level 5%. Selain itu, untuk jumlah wirausaha 

di negara maju sendiri rata-rata berjumlah 14% . 

Jika melihat dari data diatas, pengembangan dunia berwirausaha di Indonesia 

sendiri harus terus dilakukan lewat program-program yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengejar ketertinggalan, baik kepada masyarakat luas ataupun 

ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Terkhusus perguruan tinggi, yang 

mana dalam hal ini adalah mahasiswa sebagai sasarannya diharapkan mampu 

melahirkan generasi-generasi wirausaha yang handal agar kelak bisa menjadi 

wirausaha-wirausaha sukses di masa depan. Beberapa contoh program wirausaha 

yang ada di perguruan tinggi seperti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dan 
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Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM). Lewat program ini diharapkan minat 

berwirausaha mahasiswa terus meningkat.  

Sebelum memulai berwirausaha tentunya setiap mahasiswa harus dibekali 

dengan pengetahuan, yang salah satunya ialah literasi ekonomi. Literasi ekonomi 

merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku yang tidak cerdas menjadi 

cerdas. Seperti sebagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, 

berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Membuat keputusan 

ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan dan pilihan ini memerlukan upaya. 

Selain upaya, maka individu juga perlu memahami syarat-syarat yang tepat guna 

membuat keputusan ekonomi sehari-hari. Dengan mengetahui literasi ekonomi 

sebagai salah satu langkah cerdasnya ialah dengan berwirausaha. Penelitian yang 

dilakukan oleh Thohir (2016) tentang pengaruh literasi ekonomi terhadap minat 

berwirausaha menunjukkan adanya pengaruh signifikan literasi ekonomi terhadap 

minat berwirausaha dengan hasil nilai t-hitung sebesar 2,388 dengan tingkat 

signifikan kurang dari 5% yaitu 0,018. Hal ini berarti bahwa literasi ekonomi 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Selain itu, untuk berwirausaha tentunya setiap mahasiswa harus mempunyai 

minat berwirausaha selain didorong dengan pengetahuan dibidang literasi 

ekonomi. Menurut Aprilianty (2012: 312) ‘‘minat dapat didiefenisikan sebagai 

sesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu hal’’. Menurut Mubarak, 

Wahjoedi dan Mardono (2017: 11) ‘‘minat pada dasarnya adalah peneriamaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri’’. Semakin 

kuat hubungan tersebut, semakin besar minat. Sedangkan Menurut Tripalupi dan 

Irwansyah (2018: 89) ‘‘minat adalah kecendrungan tetap untuk memperhatikan 
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beberapa kegiatan. Kegaiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus 

menerus yang disertai dengan rasa senang’’. Minat mengindikasikan apa yang 

diinginkan atau dilakukan orang atau apa yang mereka senangi. Minat ini dapat 

dikembangkan dengan adanya harapan atau ekspektasi pendapatan dari 

berwirausaha itu sendiri. Ekspektasi merupakan harapan, cita-cita dan keinginan 

terhadap sesuatu yang ingin diraih dengan diiringi tindakan-tindakan yang nyata. 

Sedangkan ekspektasi pendapatan ialah harapan seseorang atas pendapatan yang 

diterimanya baik berupa uang maupun barang guna untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Dengan berwirausaha akan mendatangkan pendapatan yang tinggi, 

tetapi pendapatan dari berwirausaha tersebut tidak dapat diprediksi, kadang bisa 

diatas pendapatan yang diharapkan, kadang bisa pula diluar dari pendapatan yang 

diharapkan. Ekspektasi atau harapan akan penghasilan yang lebih baik merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi apakah seseorang ingin menjadi seorang 

wirausaha atau tidak. Jika seseorang berharap untuk mendapatkan pendapatan 

yang lebih tinggi dengan menjadi wirausaha, maka ia akan semakin terdorong 

untuk menjadi seorang wirausaha. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 

(2016) tentang pengaruh ekpektasi pendapatan terhadap minat berwiusaha 

mahasiswa menunjukkan hasil Nilai thitung 2,891 > ttabel 1,660. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ekspektasi pendapatan berpengaruh positif terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa. 

Di Universitas Jambi sendiri, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saat ini yang telah memliki usaha khususnya 

angkatan 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Mahasiswa yang Berwirausaha 

 

Angkatan Jumlah Mahasiswa Berwirausaha 
Tidak 

Berwirausaha 

2016 A 37 5 32 

 B 38 5 33 

 H 36 4 32 

2017 A 38 4 34 

 B 42 4 38 

Jumlah 

Keseluruhan 191 22 169 

 

Berdasarkan tabel diatas masih sedikit sekali dari mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi yang memliki usaha hanya sekitar 12%. Artinya, adanya faktor-faktor 

yang membuat mereka tidak berwirausaha. Apakah pengetahuan mereka pada 

bidang ekonomi yang masih kurang, ekspektasi pendapatan mereka atau minat 

dalam berwirausaha yang masih kurang. Setelah dilakukan wawancara dengan 

beberapa perwakilan kelas angkatan 2016 dan 2017 Pendidikan Ekonomi FKIP 

Universitas Jambi mengenai literasi ekonomi dan ekspektasi pendapatan serta 

pengaruhnya terhadap minat berwirausaha rata-rata mereka menjawab bahwa 

mereka merasa masih kurang pengetahuannya dalam berwirausaha sehingga takut 

untuk memulai usaha, selain itu mengenai ekspektasi pendapatan mereka 

berpendapat bahwa berwirausaha akan memberi penghasilan yang tinggi, namun 

kekurangan modal membuat mereka sulit untuk memulai usahanya. 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Literasi Ekonomi dan 

Ekspektasi Pendapatan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan 

Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP Universitas Jambi".   
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1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Literasi ekonomi yang diteliti merupakan mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 

yang sudah belajar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Pendidikan Ekonomi 

FKIP Universitas Jambi. 

2. Ekspektasi pendapatan pada penelitian ini merupakan ekspektasi pendapatan 

mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 

Jambi. 

3. Minat berwirausaha dalam penelitian ini merupakan minat berwirausaha 

mahasiswa angkatan 2016 dan 2017 Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 

Jambi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penetilian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh literasi ekonomi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP Universitas Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP Universitas Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh literasi ekonomi dan ekspektasi pendapatan terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP 

Universitas Jambi?   
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP Universitas Jambi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 FKIP 

Universitas Jambi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh literasi ekonomi dan ekspektasi pendapatan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2016 dan 2017 

FKIP Universitas Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis, manfaat tersebut adalah: 

1. Secara teoretis 

Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak 

umum terkhususnya untuk menambah khasanah kajian pustaka mengenai 

pengaruh literasi ekonomi dan ekspektasi pendapatan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2016 dan 2017 FKIP 

Universitas Jambi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan diharapkan dapat menjadi 

bahan pembelajaran dan referensi bagi kalangan yang akan melakukan 
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penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul 

penelitian di atas.   

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan masukan bagi mahasiswa sebagai bahan pengetahuan untuk 

menigkatkan minat serta usahanya dalam melakukan suatu kegiatan serta 

sebagai tolak ukur untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya tentang 

faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa dalam 

berwirausaha. 

c. Bagi Masyarakat Luas 

Sebagai bentuk informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha. 

1.6 Defenisi Operasional 

1. Literasi ekonomi adalah kemampuan untuk mengenali dan menggunakan 

konsep-konsep ekonomi dan cara berfikir ekonomi untuk memperbaiki dan 

mendapatkan kejehateraan serta membuat pilihan yang cerdas dalam mengelola 

sumber daya yang ada. Indikatornya ialah 1. Mampu menganalisis literasi 

ekonomi, 2. Mampu mengelola literasi ekonomi, 3. Mampu mengalokasikan 

literasi ekonomi, 4. Mampu menjelaskan literasi ekonomi.  

2. Ekspektasi pendapatan adalah harapan seseorang terhadap penghasilan yang 

lebih tinggi. Indikatornya ialah 1. pendapatan yang tinggi, 2. Keuntungan. 

3. Minat berwirausaha adalah kesadaran individu terhadap sesuatu hal yang 

bersangkut paut dengan dorongan sehingga individu memusatkan seluruh 

perhatiannya terhadap objek tertentu dengan senang hati melakukan aktifitas 

yang berhubungan dengan objek. Objek disini ialah berwirausaha. 
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Indiakatornya ialah 1. faktor intrinsik yang terdiri dari motif berprestasi, harga 

diri dan faktor senang, 2. faktor ekstrinsik sendiri terdiri dari lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, peluang dan pendidikan.  

 


