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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan di tengah masyarakat modern memiliki tingkat mobilitas dan 

perubahan yang tinggi yang dapat mengganggu kestabilan emosi seseorang. 

Kestabilan emosi seseorang dapat terganggu karena suatu perubahan yang dialami 

individu belum tentu menyenangkan, tetapi ada saatnya muncul situasi yang 

membawa kecemasan. Tingkat persaingan yang semakin tinggi untuk mendapatkan 

suatu pekerjaan atau kesempatan bekerja dapat menyebabkan kecemasan bagi 

individu yang belum dapat pekerjaan. 

Perguruan tinggi dianggap sebagai produsen penganggur, bukan 

menghasilkan sarjana yang bisa menyediakan lapangan kerja. Dunia kerja mengkritik 

sarjana baru umunya tidak siap pakai. Sebelum terjun ke masyarakat, sarjana harus 

punya keterampilan berkomunikasi, jujur, mampu bekerja dalam tim, fleksibel, etos 

kerja tinggi. Selain itu mereka juga harus mempunyai kemampuan analisis, teknik, 

motivasi, dan kepercayaan diri.  

Dalam perspektif sosioakademik mahasiswa yang akan menyelesaikan studi 

di perguruan tinggi memiliki banyak pilihan untuk dilakukan seperti bekerja, 

melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, atau menikah. Orang tua 

beranggapan bahwa semakin tinggi level pendidikan yang dimiliki oleh anak-anak 

mereka maka semakin terjamin masa depan anaknya. Tidak sedikit dari mahasiswa 

setelah menyelesaikan kuliah dituntut untuk dapat meringankan ekonomi keluarga. 

Namun di sisi lain, mencari pekerjaan bukan suatu hal yang mudah. Para mahasiswa 

yang akan menyelesaikan studi harus bersaing dengan banyak sarjana lain yang lebih 

dulu lulus dan belum bekerja atau masih menganggur.  

Priest dalam Dwi (2005) mengatakan bahwa kecemasan adalah istilah yang 

melukiskan perasaan was-was dan takut terhadap keadaan yang dialami sekarang 

atau yang akan datang, bisa juga merupakan panik tanpa adanya penyebab yang 

jelas. Kecemasan ditandai dengan adanya rasa khawatir, kegelisahan, perasaan tidak 

aman, ketidakmampuan dalam menghadapi tantangan, kurang percaya diri dalam 

menentukan dan memperoleh penyelesaian masalah. 
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Tidak seimbangnya antara jumlah angkatan kerja dan peluang kerja juga 

dapat menjadi hal yang mencemaskan bagi para lulusan sarjana yang ingin bekerja. 

Karena dengan keadaan yang demikian, akan membuat peluang kerja mereka 

semakin sempit. Selain itu perusahaan sangat selektif dalam mencari calon 

karyawannya, banyak persyaratan yang tercantum sebagai kriteria karyawan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan tersebut seperti IPK minimal 3,00, memiliki pengalaman 

bekerja minimal 2 tahun, memiliki kepribadan yang baik, dan lain-lain. Bloomfield 

dalam Agustin (2008) mengemukakan bahwa manifestasi dari ketakutan demi 

ketakutan itulah yang membuat orang menjadi cemas luar biasa. Rasa takut dan 

cemas akan semakin sulit dikendalikan, seiring pasifnya upaya mengusir ketakutan 

itu sendiri. 

Para lulusan sarjana banyak yang merasakan kecemasan karena ada 

perasaan khawatir tidak diterima di pekerjaan yang diinginkan. Hal ini cukup wajar 

mengingat kondisi riilnya menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dari tahun 

ketahun tidaklah banyak. Bahkan banyak pula terjadi PHK pada karyawan-karyawan 

yang sudah bekerja diperusahaan. Memiliki gelar kesarjanaan bukan lagi menjadi 

jaminan bahwa seseorang akan mudah dalam memperoleh pekerjaan.  

Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Arizal Ahnaf 

dalam Mahbub (2009) menjelaskan bahwa pengangguran terbuka didominasi oleh 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 17,26 persen dari jumlah penganggur. 

Disusul lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 14,31 persen, lulusan universitas 

12,59 persen, diploma 11,21 persen, baru lulusan SMP 9,39 persen dan SD sebanyak 

4,57 persen. Pada Agustus 2008 terdapat 961.000 penganggur terdidik di Indonesia 

yang terbagi dari 598.000 penganggur sarjana dan 362.000 penganggur diploma. 

Mereka tidak bekerja disebabkan oleh karena kompetensi tidak sesuai, lulusan yang 

tidak terserap, memilih tidak bekerja, atau mahasiswa lulusan dari program studi 

yang sudah jenuh. Selain itu jumlah penganggur sangat tergantung pada 

perkembangan ekonomi, struktur investasi, dan kreativitas perguruan tinggi. Saat ini 

banyak perusahaan yang sedang mengalami pengurangan pegawai secara besar-

besaran yang menyebabkan bertambah banyaknya jumlah penganggur yang ada. 

Erman Suparno (dalam Kapanlagi.com) menyebutkan berdasar laporan Tim 

Montoring, Evaluasi, dan Mediasi Dampak Krisis Departemen Tenaga Kerja dan 
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Transmigrasi (Depnakertrans) bahwa pada awal November 2008 terjadi PHK sekitar 

16.000 orang dan pada tanggal 28 November 2008 sudah mencapai 16.988 orang. 

Pada periode yang sama, jumlah pekerja yang telah dirumahkan sudah mencapai 

angka 6.597 orang. Tim juga melaporkan bahwa akibat krisis global, diproyeksikan 

akan terjadi PHK terhadap 23.927 pekerja, serta diproyeksikan akan terjadi rencana 

pekerja yang dirumahkan mencapai 19.091 pekerja. Depnakertrans mencatat pekerja 

yang ter-PHK pada 2005 mencapai 109.382 orang, dan selama Januari – Mei 2008 

hanya terjadi PHK sebanyak 1.535 orang.  

Menyimak paparan informasi di atas terlihat bahwa angka pengangguran 

cenderung meningkat. Sementara laju pertumbuhan penduduk juga kian pesat, 

sehingga jumlah penduduk yang usia produktif bertambah. Salah satu penduduk yang 

terus bertambah dan memiliki usia produktif adalah mahasiswa. Pertumbuhan yang 

bertambah pesat ini berdampak pada tidak seimbangnya jumlah angkatan kerja 

dengan peluang kerja yang ada. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kecemasan bisa terjadi 

pada setiap orang termasuk pada para lulusan sarjana yang tidak memiliki 

pengalaman dan harus menyiapkan diriya untuk menghadapi dunia kerja. Kecemasan 

terhadap kemampuan diri serta kenyataan tentang penyerapan tenaga kerja yang 

tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja membuat mahasiswa semakin tertekan. 

Terdapat beberapa akibat dari adanya kecemasan pada seseorang. Secara 

fisik kecemasan mengakibatkan jantung berdebar-debar, gemetar, tegang, gelisah 

atau sulit tidur, berkeringat dan tanda-tanda fisik lainnya berupa gatal-gatal pada 

tangan dan kaki, serta ingin selalu buang air kecil tak seperti biasanya (Priest dalam 

Lubis, 2009). Secara psikologis kecemasan mengakibatkan adanya perasaan takut, 

merasa khawatir akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, tidak mampu memusatkan 

perhatian, merasa tidak berdaya atau rendah diri, hilangnya kepercayaan diri, merasa 

tidak tentram atau gelisah, dan merasa bingung (Darajat, 1985). Adapun akibat 

kecemasan terhadap perilaku seseorang antara lain adanya perilaku menghindar, 

perilaku melekat/bergantung atau dependen, dan perilaku terguncang (Nevid, dkk, 

2003). 

Akan tetapi kecemasan bermanfaat bila hal tersebut dapat mendorong 

seseorang untuk berbuat lebih baik lagi dari apa yang telah diperbuat. Individu yang 
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bisa bangkit dari keadaan yang dapat membuat dirinya merasa cemas atau takut 

merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk maju yang sangat tinggi. 

Tidak banyak orang yang bisa bangkit saat dirinya merasa cemas atau ketakutan 

yang sangat.  

Bagi para mahasiswa semester akhir yang mempunyai keinginan untuk 

dapat memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan pada dasarnya akan memacu 

meningkatkan keyakinan akan kemampuannya agar biasa bersaing di dunia kerja. 

Sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan dirinya. Salah satu aspek kepribadian 

yang dimiliki oleh setiap individu adalah keyakinan seseorang tentang bagaimana 

individu bertindak dan mampu mengerjakan tugas serta memutuskan sesuatu hal. 

Dengan kata lain keyakinan tersebut disebut self efficacy. Penilaian seseorang 

terhadap kemampuan diri yang dimiliki (self efficacy) mempunyai peran yang sangat 

penting dalam proses perkembangan individu, khususnya terkait dengan kemampuan 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Self efficacy yang dimiliki seseorang mahasiswa dapat mempengaruhi 

seberapa besar usaha yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut dalam proses 

memasuki dunia kerja. Seseorang mahasiswa yang memiliki self efficay tinggi akan 

lebih bersemangat dan lebih mampu untuk bisa bersaing didunia kerja. Karena 

mahasiswa yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu untuk bersaing dengan 

para pencari kerja lainnya akan bisa menghadapi semuanya dengan baik, sehingga 

mahasiswa akan melakukan sejumlah usaha yang keras dan terarah untuk mencapai 

hasil atau pekerjaan yang diinginkan. Sebaliknya, pribadi dengan self efficacy yang 

lemah menghadapi kesulitan dengan cara menghindar. Keraguan atas kemampuan 

diri membentuk komitmen yang lemah terhadap tujuan pribadi. Tugas yang sulit 

merupakan sebuah ancaman, sehingga fokus mereka lebih tertuju pada kelemahan 

dan kekurangan yang tidak dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan. Kegagalan 

disikapi dengan perasaan putus asa yang semakin mengikis rasa yakin atas potensi 

diri. Mereka mudah mengalami depresi dan perasaan tertekan yang dapat 

mempengaruhi kondisi fisiknya. Self Efficacy yang lemah dapat terlihat melalui 

kondisi individu yang pasif, tidak asertif dan ragu atas kemampuan dirinya. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengungkap tentang 

hubungan antara self-efficacy yaitu keyakinan diri seseorang terhadap kemampuan 
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yang dimiliki dengan kecemasan, yaitu suatu kondisi inefisiensi yang terjadi pada 

individu akibat tekanan dalam menghadapi dunia kerja. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah ada hubungan antara self-efficacy dan kecemasan dalam menghadapi dunia 

kerja pada sarjana UMM?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy 

dengan kecemasan dalam menghadapi dunia kerja pada sarjana UMM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil beberapa 

manfaat, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang 

berguna bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan mental psikologis dan 

meningkatkan potensi sumber daya manusia pada\mahasiswanya. 

2. Manfaat praktis 

Diharapkan dapat menyediakan tambahan informasi bagi para mahasiswa 

untuk meningkatkan self-efficacy dalam mengurangi tingkat kecemasan dalam 

menghadapi dunia kerja. Selain itu juga dapat pula memberikan gambaran pada  para 

sarjana yang telah lulus dari bangku kuliah dan akan mencari kerja, khususnya 

sarjana untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi persaingan kerja agar 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian untuk dapat memasuki dunia kerja. 


