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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak nomor empat di dunia 

setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 

264.000.000 jiwa. Salah satu tantangan dalam pembangunan suatu negara adalah 

menangani masalah pengangguran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih sangat tinggi. Pada 

kenyataannya yang terjadi adalah jumlah pengangguran di Indonesia pada 

Agustus 2017 mencapai 5,50%. Sedangkan jumlah pengangguran di Provinsi 

Jambi pada Agustus 2017 mencapai 3,87% dengan jumlah penduduk 3.515.017 

jiwa jadi jumlah pengangguran di Provinsi Jambi sebanyak 136.031 jiwa.  

Tabel 1.1 Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2016-2017  

Provinsi Jambi 

Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan 

2016 2017 

Februari Agustus Februari Agustus 

SD Kebawah 0,89 1,87 1,48 1,57 

Sekolah Menengah Pertama 1,38 4,23 2,47 3,18 

Sekolah Menengah Atas 9,25 6,79 6,08 7,22 

Sekolah Menengah Kejuruan 14,34 8,24 7,35 7,53 

Perguruan Tinggi 7,56 4,45 6,70 4,94 

Jumlah 4,66 4,00 3,67 3,87 

Sumber : Kantor BPS Kota Jambi 

Fenomena tersebut terjadi dikarenakan masih rendahnya motivasi masyarakat 

Provinsi Jambi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Jika pola pikir 

masyarakat tidak diubah maka khususnya di Provinsi Jambi akan mempunyai 

banyak permasalahan, salah satunya adalah semakin menyempitnya lapangan 
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pekerjaan karna lebih banyak mencari kerja (job seeker) dari pada menciptakan 

lapangan pekerjaan (job creator).  

Salah satu alternatif untuk memecahkan masalah pengangguran adalah 

dengan memberdayakan masyarakat dan kelompok terdidik melalui program 

kewirausahaan yang diharapkan mampu berkontribusi dalam penyerapan tenaga 

kerja sehingga mengurangi pengangguran dan beban negara (Adnyana, 

Agung,dan Purnami, 2016: 25).  

Perguruan tinggi diharapkan mampu mempersiapkan masa depan yang lebih 

baik dengan mengembangkan intelektual dan keterampilan agar generasi muda 

dapat melakukan aktualisasi diri. Perguruan tinggi juga berperan dalam 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki jiwa dan sikap 

kewirausahaan dalam mengatasi masalah pengangguran dengan cara menciptakan 

lapangan kerja (job creator). Hal ini sejalan dengan Visi Misi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi yaitu: 

Visi: 

“FKIP Universitas Jambi sebagai wahana pendidikan guru profesional, 

inovatif dan kompetitif serta berjiwa enterpreneurship berkelas nasional 

dan internasional” 

Misi: 

1. Meyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan tenaga 

pendidik dan kependidikan profesional yang mampu berkompetisi secara 

global. 

2. Meyelenggarakan penelitian inovatif untuk mendukung perbaikan mutu 

proses pendidikan dan meningkatkan HAKI serta publikasi ilmiah. 
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3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

penerapan hasil kajian dalam bidang inovasi pendidikan dan entrepreneur. 

4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan 

berbagai pihak serta menyediakan jasa layanan profesi kependidikan 

profesional dan entrepreneur yang bermanfaat bagi pembangunan 

masyarakat. 

5. Mengembangkan sistem manajemenen mutu di lingkungan FKIP yang 

bertaraf internasional. 

6. Menyelenggarakan pendidikan entrepreneurship untuk calon guru 

profesional berkelas nasional dan internasional. 

Dengan visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi 

agar dapat menumbuhkan intensi berwirausaha pada mahasiswa. Menurut Santoso 

(dalam Farida dan Mahmud, 2015: 39) Intensi berwirausaha yaitu keinginan yang 

ada pada diri seseorang untuk menunjukan prilaku berwirausaha. Sejalan dengan 

pendapat Krueger dan Carsrud (dalam vemmy, 2012: 119) bahwa intensi menjadi 

prediktor terbaik bagi perilaku berwirausaha seseorang. Oleh karna itu intensi 

sangat penting bagi mahasiswa untuk berwirausaha. 

Di Universitas Jambi Khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

telah memasukan mata kulaih kewirausahaan ke dalam kurikulumnya. Sebagai 

salah satu mata kuliah pokok yang wajib ditempuh oleh mahasiswa. Mata kuliah 

kewirausahaan tidak hanya memberikan landasan teoritis mengenai konsep 

kewirausahaan tetapi untuk membentuk pola pikir (mindset) mahasiswa untuk 

menjadi wirausahawan (entrepreneurship). Dengan hal ini dapat mempersiapkan 

para mahasiswa dalam memulai bisnis baru melalui integrasi pengalaman, 
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keterampilan, dan pengetahuan penting untuk mengembangkan dan memperluas 

sebuah bisnis. Dengan adanya mata kuliah kewirausahaan juga dapat 

meningkatkan keinginan para mahasiswa untuk memilih berwirausaha sebagai 

salah satu pilihan karir selain pilihan karir menjadi pegawai swasta, PNS, atau 

pegawai BUMN di mana secara signifikan dapat mengarahkan mahasiswa ke arah 

intensi bewirausaha. 

Pada kenyataannya, mahasiswa yang diwawancarai menyampaikan bahwa 

ada kecenderungan lebih memilih untuk menjadi pegawai swasta, PNS, atau 

pegawai BUMN setelah lulus kuliah. Profesi sebagai pegawai swasta, PNS, atau 

pegawai BUMN karna dinilai lebih praktis dan menyenangkan dari pada 

berwirausaha. Mahasiswa masih tergantung pada lapangan pekerjaan yang ada 

dan sedikit sekali mahasiswa yang memiliki keinginan  untuk berwirausaha. 

Menurut Wiratmo (2018: 7) Need For Achievement adalah tanda-tanda 

pentingnya dan dorongan terhadap intensi berwirausaha. Teori Motivasi 

McClelland (dalam Wiratmo, 2018: 251)  mendefinisikan kebutuhan berprestasi 

(need for achievement) sebagai keinginan untuk mengerjakan sesuatu dengan 

lebih baik atau lebih efisien dibandingkan yang telah dikerjakan sebelumnya. 

kebutuhan berprestasi keinginan atau dorongan dalam diri seseorang yang 

memotivasi prilaku ke arah pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan merupakan 

tantangan pada diri seseorang untuk menerapkan keterampilan yang ada didalam 

kehidupan nyata individu, Individu dengan need for achivement cendrung 

menetapkan tujuan sebagai tantangan tetapi bisa dicapai.  

Sedangkan menurut Setyawan (dalam Handaru, 2015: 158) berpendapat 

bahwa dengan adanya need for achievement akan membuat seseorang mampu 
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mengatasi segala rintangan, menghasilkan kualitas kerja yang tinggi, serta dapat 

bersaing untuk menjadi yang terbaik. Pada kenyataannya mahasiswa mengaku 

bahwa masih kesulitan menemukan ide untuk berwirausaha dan belum berani 

berwirausaha karena belum memiliki modal serta takut pada risiko kegagalan, 

karna mereka sudah membentuk pola pikir (mindset) kegagalan dalam 

berwirausaha dengan adanya resiko untuk berwirausaha dan mereka merasa 

kurang yakin dapat berhasil jika berwirausaha.  

Seseorang yang berkeinginan untuk berwirausaha diperlukan Locus Of 

Control. Menurut Rauch dan Frese (dalam Primandaru, 2017: 69) bahwa faktor 

yang berkaitan dengan keberhasilan berwirausaha salah satunya adalah Locus Of 

Control. Locus of control adalah sebuah keyakinan seseorang tentang keberadaan 

kontrol dirinya, dan seberapa besar kontrol yang dimilikinya terhadap 

keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya serta situasi atau kejadian yang ada 

di dalam kehidupannya. Keyakinan disini adalah keyakinan dalam intensi 

berwirausaha. Locus of control adalah keyakinan individu mengenai hubungan 

antara perilaku dan konsekuensi yang diperolehnya (Slavin dalam Ninik, 2015: 

84). 

Observasi yang dilakukan pada hari senin, tanggal 5 November 2018 di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi, 13 prodi yang ada di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi ada 6 prodi yang 

memiliki mata kuliah kewirausahaan yaitu Pendidikan Ekonomi, Pendidikan 

Bahasa Inggris, Administrasi Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan, dan pendidikan Biologi. Dari hasil 

observasi secara langsung masih rendahnya keinginan berwirausahaan, mahasiswa 
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yang diwawancari menyampaikan belum adanya keinginan dalam menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri karna belum adanya kepercaya dalam diri untuk 

membuka usaha dengan alasan takut usaha yang dijalankan akan gagal oleh karna 

itu mahasiswa cendrung mengharapkan lapangan pekerjaan yang di sediakan oleh 

pemerintah maka dari itu mahasiswa yang diwawancarai cendrung untuk memilih 

menjadi pegawai swasta, PNS, atau pegawai BUMN setelah lulus kuliah. 

Tabel 1.2 Data Mahasiswa Yang Memiliki Usaha dan Mahasiswa  

Yang Tidak Memiliki Usaha 

No Prodi Angkatan 

Mahasiswa 

yang memiliki 

usaha 

Mahasiswa 

yang tidak 

memiliki 

usaha 

1 Pendidikan Ekonomi 2015 14 58 

2016 16 97 

2 Pendidikan Bahasa 

Inggris 

2017 10 69 

3 Administrasi Pendidikan 2015 4 32 

2016 5 28 

4 Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar 

2015 7 110 

5 Pendidikan Pancasilan 

dan Kewarganegaraan 

2015 6 32 

6 pendidikan Biologi 2015 17 70 

 Jumlah   79 496 

Sumber : Ketua Tingkat Kelas  

Jumlah mahasiswa yang memiliki usaha di Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi di prodi Pendidikan Ekonomi,  Pendidikan Bahasa 

Inggris, Administrasi Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan 

Pancasilan dan Kewarganegaraan dan pendidikan Biologi ada 79 Mahasiswa, dari 
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jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi ada 575 Mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak memiliki usaha 

sebanyak 496 mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Jambi. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kebutuhan Berprestasi dan Pusat Kendali 

Terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Kebutuhan Berprestasi terhadap Intensi 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi? 

2. Apakah terdapat pengaruh Pusat Kendali terhadap intensi berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi? 

3. Apakah terdapat pengaruh Kebutuhan Berprestasi dan Pusat Kendali 

secara bersama-sama terhadap Intensi berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pengungkapan sasaran yang ingin dicapai 

dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui besaran pengaruh Kebutuhan Berprestasi terhadap 

Intensi berwirausaha mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi. 

2. Untuk mengetahui besaran pengaruh Pusat Kendali terhadap intensi 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi. 

3. Untuk mengetahui besaran pengaruh Kebutuhan Berprestasi dan Pusat 

Kendali secara bersama-sama terhadap Intensi berwirausaha mahasiswa 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan di atas telah tercapai, maka diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian lanjutan yang berkenaan 

dengan intensi berwirausaha bagi mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

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

menjadi wirausaha dan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum 

terjun menjadi wirausaha. 

b.Sebagai ilmu pengetahuan dalam penelitian dibidang kewirausahaan, 

pengembangan karier, dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 



9 
 

 
 

a.Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan dan 

pengamatan tentang need for achievement dan locus of control terhadap 

intensi berwirausaha mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi. 

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

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Intensi Berwirausaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keinginan 

mahasiswa dalam menciptakan lapangan pekerjaan.  

2. Kebutuhan Berprestasi yang di maksud yaitu keinginan atau dorongan 

mahasiswa dalam memotivasi prilaku kearah pencapai tujuan 

berwirausaha. 

3. Pusat Kendali yang dimaksd adalah keyakinan mahasiswa tentang 

keberadaan kontrol dirinya dalam intensi berwirausaha. 

1.6 Definisi operasional 

1. Need for achievement  

Need for achievement adalah keinginan atau dorongan dalam diri 

seseorang yang memotivasi prilaku kearah pencapai tujuan. Seseorang 

dengan need for achievement akan memiliki keinginan yang kuat untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang menantang, memiliki tanggung jawab yang 

besar terhadap tugas yang dikerjakan dan pada saat selesai dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan. Adapun indikator Need for achievement adalah: 

1. Menyukai kegiatan yang memiliki tantangan, 2. Mengetahui konsekuensi, 
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3. menyukai tugas-tugas yang memilikitanggung jawab, 4. Menyukai tugas-

tugas yang memiliki feedback. 

2. Locus of Control  

Locus of control merupakan keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi 

adalah karena kendali dirinya yaitu internal atau diluar kendali dirinya yaitu 

eksternal. Locus of control internal adalah sejauh mana seseorang 

mengharapkan dan meyakini bahwa sebuah hasil dari perilaku mereka adalah 

tergantung pada perilaku atau karakterisrik personal mereka sendiri. Locus of 

control eksternal adalah keberhasilan dan kegagalan dari faktor kesukaran 

dan nasib. locus of control akan diukur dengan indikator: 1. locus of control 

internal, 2. locus of control eksternal. 

3. Intensi berwirausaha  

Intensi berwirausaha adalah keinginan yang ada pada diri seseorang untuk 

menunjukan prilaku berwirausaha. Intensi berwirausaha pada penelitian ini 

diukur dengan indikator: 1.memilih jalur usaha dari pada bekerja, 2. Memilih 

karir sebagai wirausahawan, 3. Membuat perencanaan untuk memulai usaha. 

 


