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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
Wirausaha merupakan ujung tombak kemajuan perekonomian suatu 

negara. Menurut pendapat David McClelland, (seperti yang disebut oleh 

Nugroho, 2010), suatu Negara akan menjadi makmur apabila mempunyai 

entrepreneur setidaknya sebanyak 2% dari jumlah penduduk keseluruhan. 

Wirausaha menurut Hisrich dan Peters (seperti yang disebut oleh Alma, 2009) 

adalah: the process of creating something different with value by devoting the 

necessary time and effort, assuming the accompanying  financial, psychic, and 

social risk, and recieving the resulting rewards of monetary and personal 

satisfication and independence.  

Berkaca dari jumlah ideal wirausaha tersebut diatas, yakni 2% dari 

jumlah penduduk, maka jika BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia adalah 

237.641.326 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2009), seharusnya terdapat setidaknya 

4.752.827 wirausahawan di Indonesia. Namun, jumlah wirausaha di Indonesia 

sampai tahun 2010 baru mencapai 0,24% (Djumena, 2011). Itu artinya, jumlah 

wirausaha di Indonesia hanya sekitar 570.339 wirausaha. Berarti, Indonesia 

masih memerlukan sekitar 4.182.488 wirausahawan. Jumlah wirausaha yang ada, 

secara teoritis masih belum dapat meningkatkan kemajuan perekonomian 

Indonesia. Besarnya kesenjangan jumlah wirausaha antara jumlah ideal dengan 

jumlah wirausaha yang ada, membuat pemerintah dan swasta yang sadar akan 

pentingnya wirausaha, gencar melakukan kegiatan yang bertujuan untuk 

mendorong masyarakat Indenesia untuk berwirausaha.  

Misalnya saja Bank mandiri yang mempunyai program “Wirausaha 

Mandiri”. Program tersebut sudah dilakukan sejak 2008 lalu (Nisa, 2010). Perum 

pegadaian juga mencanangkan program go entrepreneurship yang bertujuan 

untuk mencetak 1.000 entrepreneur yang ahli di bidangnya, dan Kementrian 
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Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menyiapkan dana sebesar 

50 juta rupiah untuk mencetak 10.000 sarjana wirausaha setiap tahunnya (Latief, 

2010). Trans tv, sebuah stasiun televisi swasta, memiliki program bernama 

“Bosan Jadi Pegawai”, yang menyuguhkan kepada masyarakat mengenai 

bagaimana teknis berwirausaha, mulai dari bagaimana mengawali usaha, 

melakukan proses produksi, sampai pemasaran produk. Ir. Ciputra, salah seorang 

wirausahawan di Indonesia, bahkan memiliki setidaknya 2 usaha yang 

dilakukannya untuk mendorong masyarakat Indonesia agar berwirausaha, yaitu 

dengan mendirikan Universitas Ciputra, yang berorientasi kepada pencetakan 

wirausahawan baru, dan melalui salah satu program yang ditayangkan di Metro 

tv yang bertajuk  “Ciputra creating entrepreneurs”. Kuswara (2011) mencatat 

setidaknya ada 6 usaha yang dilakukan untuk meningkatkan wirausaha pada 

mahasiswa, antara lain; 1) pendirian pusat kewirausahaan kampus, yang telah 

melakukan banyak kegiatan yang dilaksanakan seperti seminar, talkshow, short 

course, loka karya, workshop, praktek usaha, kerjasama usaha, Entrepreneurship 

Expo, Entrepreneurship Challange dll.; 2) entrepreneurship priority, yaitu 

menjadikan mata kuliah kewirausahaan sebagai salah satu mata kuliah yang 

penting untuk diberikan kepada mahasiswa, dan telah dilakukan dengan serius 

oleh beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta; 3) pengembangan 

program mahasiswa wirausaha (PWM), yaitu pemberian modal kepada 

mahasiswa yang mempunyai usaha atau rencana usaha yang dilombakan melalui 

proposal yang dikirim kepada dikti; 4) program wirausaha mandiri untuk 

mahasiswa yang diselenggarakan bank mandiri; 5) program peningkatan 

kompetensi tenaga kerja dan produktivitas bagi mahasiswa, yang 

diselenggarakan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertujuan agar 

mahasiswa mempersiapkan diri untuk membuka lapangan pekerjaan baru; 6) 

program pemberian modal  usaha untuk mahasiswa, dilakukan oleh Kementrian 

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dengan memberikan 

bantuan modal bagi mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha.  
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Berbagai usaha yang dilakukan oleh banyak pihak tersebut, bertujuan 

untuk mendorong masyarakat Indonesia agar berwirausaha. Namun upaya 

tersebut masih belum menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk 

berwirausaha. Hal ini terbukti dengan masih ramainya masyarakat Indonesia 

yang menjadikan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan 

pekerjaan yang paling diinginkan. Terlihat dari jumlah pelamar pada saat 

perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), jumlah pelamar CPNS selalu 

membludak dari periode ke periode. Selain momen perekrutan CPNS, hal lain 

yang menunjukkan minimnya minat berwirausaha masyarakat Indonesia yaitu 

pada kegiatan pameran bursa kerja (job market fair) yang diselenggarakan oleh 

PLKT Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa 

Timur yang diselenggarakan mulai tanggal 22-25 Maret 2010 lalu, jumlah 

pencari kerja yang terdaftar mencapai 2.261 orang, sedangkan lowongan yang 

tersedia hanya sebanyak 272 kursi. Hal tersebut dikemukakan oleh Infokerja-

jatim (2010, 23 Maret). Itu artinya, 1 kursi diperebutkan oleh 9 orang peserta job 

market fair tersebut. Fakta lain yang menunjukkan lemahnya minat berwirausaha 

mahasiswa ditunjukkan dengan data yang dihimpun oleh Pusat Pengembangan 

Wirausaha Universitas Hasanuduin (Unhas), yang mencatat bahwa dari 8.000 

wisudawan setiap tahun, hanya 1% yang menjadi wirausaha. Itu artinya, dari 

8.000 wisudawan, hanya 80 wisudawan yang menjadi wirausaha. Padahal, di 

Sulawesi Selatan banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk 

kegiatan wirausaha (Universitas Hasanuddin, 2009).  

Idealnya, jika dukungan dari pemerintah maupun swasta berupa 

pemberian fasilitas baik berupa modal, pendidikan, pelatihan dan pengetahuan 

mengenai kewirausahaan semakin gancar, hal tersebut diharapkan akan dapat 

meningkatkan intensi masyarakat untuk berwirausaha. Namun faktanya, jumlah 

wirausahawan di Indonesia masih berkisar 0,24 % dari jumlah masyarakat 

Indonesia keseluruhan (Djumena, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 

hal lain yang menghambat masyarakat untuk berwirausaha. Fakta diatas 
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mengindikasikan bahwa, rendahnya intensi berwirausaha seseorang, bukan 

karena kurangnya sarana maupun dukungan dari pihak luar.  

Intensi merupakan predisposisi dari suatu perilaku (Dayakisni dan 

Hudaniah, 2009). Lebih lengkap lagi, Fishbein & Ajzen (seperti disebut oleh 

Dayakisni dan Hudaniah, 2009) mengemukakan bahwa intensi merupakan suatu 

komponen konatif dari sikap, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen konatif 

ini berhubungan erat dengan komponen afektif dari sikap. Dengan kata lain, 

intensi merupakan suatu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku. Jadi, intensi berwirausaha merupakan niatan seseorang untuk 

melakukan kegiatan wirausaha.  

Menyadari akan pentingnya wirausaha, berbagai penelitian mengenai 

intensi berwirausaha banyak dilakukan, misalnya, Lie (2004) meneliti tentang 

gambaran intensi dan sifat-sifat kewirausahaan mahasiswa Bali. Hasil dari 

penelitian tersebut menyebutkan bahwa mahasiswa Bali, baik yang tinggal di 

Jakarta maupun yang tinggal di Bali mempunyai intensi yang tinggi untuk 

menjadi wirausahawan. Astriyana (2006) meneliti tentang perbedaan 

kecenderungan pengambilan resiko dan intensi untuk menjadi wirausahawan 

antara mahasiswa yang mendapatkan dan tidak mendapatkan pendidikan 

kewirausahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik intensi 

maupun risk-taking mahasiswa yang pernah mendapatkan pendidikan 

kewirausaan lebih tinggi daripada intensi dan risk-taking mahasiswa yang tidak 

pernah mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Hasil analisa tambahan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Astriyana (2006) ini mengatakan bahwa terdapat 

hubungan antara kecenderungan mengambil resiko dan intensi berwirausaha 

pada mahasiswa semester 6 ke atas. Songan (2006) meneliti tentang profil risk-

taking behavior wirausaha wanita di Jakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa hampir semua wirausaha wanita di Jakarta, memiliki risk-taking yang 

tinggi. Adhitya (2010) meneliti tentang perbedaan intensi berwirausaha pada 

mahasiswa ditinjau dari karakter kecerdasan adversity. Hasil dari penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan intensi berwirausaha ditinjau dari 

karakter kecerdasan adversity.  

Dari beberapa penelitian tersebut, 3 penelitian menunjukkan bahwa dunia 

wirausaha erat kaitannya dengan risk taking. Risk taking (pengambilan resiko) 

menunjukkan suatu kegiatan yang berkaitan dengan menghadapi situasi yang 

tidak pasti, Vaughan (seperti yang disebut oleh Darmawi, 1990) menyebutkan 

bahwa definisi risiko dibagi menjadi tiga, yaitu: Risk is the chance of loss, Risk is 

the possibility of loss, dan Risk is uncertainty. Artinya, wirausaha erat kaitannya 

dengan ketidakpastian. Penelitian-penelitian tersebut, setidaknya menjawab 

fenomena masyarakat yang lebih memilih menjadi PNS atau pegawai, ketimbang 

berwirausaha, meskipun berbagai fasilitas dan program-program pemerintah 

maupun swasta telah dilakukan untuk meningkatkan intensi berwirausaha 

masyarakat Indonesia. Yaitu, karena berwirausaha memiliki banyak 

ketidakpastian.  

Berwirausaha menjanjikan pemasukan yang tidak pasti setiap bulannya. 

Terkadang mendapatkan keuntungan yang sangat besar, terkadang tidak 

mendapatkan apa-apa, dan terkadang harus membayar atas kerugian. Selain 

ketidakpastian pemasukan, dalam berwirausaha kita tidak akan mendapatkan 

jaminan kesehatan, maupun jaminan lainnya dan dana pensiun di masa tua. 

Sedangkan menjadi pegawai artinya akan mendapatkan gaji dalam jumlah yang 

sama setiap bulannya, mendapatkan tunjangan kesehatan, jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja, mendapatkan jaminan dana pensiun di hari tua, dan banyak 

lagi kepastian yang ditawarkan oleh profesi sebagai pegawai. 

Berbagai kepastian yang dijanjikan oleh profesi sebagai pegawai, dapat 

memenuhi kebutuhan rasa aman seseorang. Kebutuhan rasa aman adalah 

kebutuhan akan stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, 

kebebasan dari rasa takut dan cemas (Alwisol, 2004). Sedangkan ketika 

seseorang berwirausaha, maka tidak ada stabilitas pemasukan, maupun jaminan 

kesehatan dan masa tua, sehingga memungkinkan seseorang merasa cemas akan 
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keberlangsungan hidupnya. Penelitian sebelumnya mengenai kebutuhan rasa 

aman telah dilakukan oleh Kurniasari (2011) yang meneliti tentang hubungan 

antara entrepreneurship dengan pemenuhan kebutuhan rasa aman karyawan yang 

pensiun dini. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang yang pensiun 

dini memenuhi kebutuhan rasa amannya dengan cara berwirausaha. Muharammi 

(2005) meneliti tentang pengaruh pemenuhan kebutuhan rasa aman terhadap 

intensi turnover karyawan bagian pelaksana PT Pilar Mandiri Nusa Tenggara 

Barat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa semakin tinggi pemenuhan 

kebutuhan rasa aman, maka semakin rendah intensi turn over. Dari berbagai 

penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa seseorang cenderung melakukan sesuatu 

untuk memenuhi kebutuhan rasa amannya dengan cara mencari keadaan yang 

menjanjikan kepastian, perlindungan, dan jaminan.  

Hal lain yang menunjukkan bahwa seseorang akan cenderung melakukan 

sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rasa amannya yaitu sebuah fenomena 

asuransi yang terjadi di Indonesia. Eddy (seperti yang disebut oleh Ani, 2008) 

menyebutkan bahwa saat terjadi krisis moneter tahun 1998, premi asuransi 

tumbuh mencapai lebih dari 30 persen. Menurut analisanya, krisis membuat 

orang mulai khawatir dan mencari perlindungan diri, salah satunya adalah 

dengan asuransi. Evelina (seperti yang disebut oleh Aco, 2010) menyebutkan 

bahwa, banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia, berdampak pada 

meningkatnya pembelian produk asuransi oleh masyarakat.  

Pentingnya jaminan baik jaminan jiwa, jaminan kesehatan, serta jaminan 

hari tua, bagi masyarakat Indonesia, terlihat juga dari rencana demo yang akan 

dilakukan oleh buruh untuk memperingati hari buruh tahun 2010 di Jakarta yang 

tercatat oleh kompas.com. Para buruh tersebut berencana menuntut beberapa hal 

menyangkut kesejahteraan mereka. Antara lain mengenai penerapan Jaminan 

Sosial Nasional (jamsosnas) dan jaminan proteksi pemberlakuan perdagangan 

bebas Asia (AFTA).  
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Jaminan dan perlindungan adalah bagian dari rasa aman. Beberapa 

fenomena mengenai asuransi dan demo buruh yang menuntut jaminan tersebut 

adalah bukti nyata bahwa kebutuhan rasa aman merupakan sesuatu yang sangat 

penting bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut disinyalir berhubungan dengan 

intensi berwirausaha seseorang. Karena seauai dengan ulasan diatas, bahwa 

ketika berwirausaha seseorang berwirausaha maka ia tidak akan mendapatkan 

semua jaminan, perlindungan dan lain sebagainya yang dapat memenuhi 

kebutuhan rasa amannya.  

Dari uraian diatas, kebutuhan rasa aman disinyalir berhubungan dengan 

intensi berwirausaha. Untuk itulah, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

hubungan antara kebutuhan rasa aman dengan intensi berwirausaha.  

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: apakah ada hubungan antara kebutuhan rasa 

aman dengan intensi berwirausaha? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kebutuhan rasa aman dengan intensi berwirausaha.  

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi ilmu psikologi, 

khususnya psikologi sosial, dalam bidang kewirausahaan. Serta sebagai 

referensi teoritis maupun empiris untuk peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kontribusi kebutuhan rasa aman terhadap intensi berwirausaha. Sehingga 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan jumlah wirausaha di 

Indonesia, dapat melihat faktor lain yang harus diperhatikan untuk 
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meningkatkan jumlah wirausaha Indonesia, selain pemberian dukungan 

berupa pemberian fasilitas seperti modal maupun pelatihan dan pengetahuan 

mengenai kewirausahaan.   

Jika penelitian ini terbukti (artinya ada hubungan antara kebutuhan rasa 

aman dengan intensi berwirausaha), maka penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk merumuskan strategi dalam mendorong masyarakat untuk 

berwirausaha, agar tepat sasaran. Artinya, pemberian fasilitas fisik seperti 

modal, sarana dan lain sebagainya, serta pendidikan dan training kepada 

masyarakat, dapat menjadi efisien dengan mempertimbangkan tingkat 

kebutuhan rasa aman seseorang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


