
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Dewasa  ini  Indonesia  sedang  menghadapi  masalah  keterbatasan

kesempatan kerja khususnya bagi lulusan sarjana. Laporan International Labor

Organization (ILO) mencatat jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009

di  Indonesia  berjumlah  9,6  juta  jiwa  dimana  (7,6%)  dan  10% diantaranya

merupakan sarjana (Nasrun, 2010). Data dari badan Pusat Statistik Indonesia

mendukung pernyataan ILO tersebut yang menunjukkan sebagian dari jumlah

pengangguran  Indonesia  merupakan  mereka  yang  berpendidikan  Diploma/

Akademik/ dan lulusan perguruan tinggi (Setiadi, 2008). Hal ini tentu akan

semakin sulit jika dihadapkan pada persaingan global (MEA). 

Berdasarkan  realita,  menurut  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  (LIP),

proyeksi angka pengangguran pada tahun 2010 naik menjadi 9% dari angka

pengangguran  2009  sebesar  8,5%.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik

(BPS), jumlah penganggur pada Februari 2010 telah tercatat sebesar 8,32 juta

orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari mencapai

113,57 juta orang. 

Untuk mengurangi hal tersebut,  salah satu cara yang bisa dilakukan

adalah perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan sedini mungkin.  Menurut

Drucker  (dalam  Benedicta,  2003),  peran  penting  wirausaha  dalam

perkembangan ekonomi suatu negara sudah lama ditekankan. Ia membuktikan
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bahwa  penyumbang  terbesar  perekonomian  Amerika  bukan  perusahaan-

perusahaan  besar  berteknologi  tinggi,  melainkan  dunia  wirausaha  yang

menciptakan ribuan lapangan kerja. Kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa

Barat  dan Jepang,  adalah justru karena mereka mampu melahirkan tenaga-

tenaga yang mempunyai  minat  wirausaha  tinggi  sebanyak 2% dari  jumlah

penduduk,  20%  tenaga  wiraswasta  menengah  dan  sisanya  adalah  tenaga

wiraswasta biasa.  

Pada  tahun  2010,  jumlah  wirausaha  di  Singapura  sebesar  7,7%,

Amerika  2,8%,  Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  237.556.363  jumlah

wirausahanaya sebanyak 427.601 orang (0,18%) yang seharusnya 44.751.000

orang. Berarti jumlah wirausaha di Indonesia kekurangan sebesar kurang lebih

40 juta orang (Soeharto P.K, 2010). Hal ini tentunya harus menjadi perhatian

berbagai pihak yang ada di Indonesia. 

Data dari  Disnakrsos tahun 2010 menyebutkan jumlah sarjana yang

menganggur  di  kota  Malang  mencapai  12.424  atau  hampir  45% dari  total

pengangguran 27.238 orang. Jumlah pengangguran lulusan SMK menempati

urutan kedua sebanyak 5.978 orang. Urutan berikutnya lulusan SMA sebanyak

5.889 orang dan sarjana strata 2 (S2) sebanyak 50 orang. Oleh karena itu para

lulusan  perguruan  tinggi  perlu  diarahkan  dan  didukung  untuk  tidak  hanya

menjadi  pencari  kerja  (job  seeker)  namun  dapat  dan  siap  menciptakan

lapangan pekerjaan (job creator).

Berbagai  upaya  dilakukan  untuk mengurangi  jumlah  pengangguran.

Salah satunya dengan mengadakan Job Fair. “Gelaran SAC JOB FAIR UM
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telah memasuki hari  terakhir.  Event yang diadakan setiap tahun oleh pihak

Universitas Negeri  Malang (UM) ini  bisa  di  bilang sukses.  Ribuan peserta

mengunjungi Gedung Graha Cakrawala UM selama dua hari yakni selasa 17

Maret hingga Rabu 18 Maret 2015. Pada hari  pertama sekitar 700 peserta,

sedangkan untuk hari kedua SAC JOB FAIR UM INI di hadiri oleh kisaran

900 peserta, total peserta hari pertama dan kedua berkisar 1500 hinggga 2000

peserta ujar Taufik Efendi selaku panitia acara” (WartaMalang.com).

“Benar  kata  banyak  orang  mencetak  sarjana  itu  mudah,  tapi  sulit

menjamin masa depannya. Itu terlihat dari membludaknya jumlah pengunjung

di  arena  Job  Fair  di  Museum  Brawijaya,  Kota  Malang.  Dalam  seharian

kemarin tercatat lebih dari seribu pengunjung hadir mencari kesempatan untuk

melamar pekerjaan. Padahal hanya ada 250 lowongan dari 33 perusahaan yang

ikut Job Fair tersebut. Jumlah pengunjung diperkirakan akan lebih banyak lagi

pada penutupan hari penutupan” (Radar Malang Online).

“Universitas  Muhammadiyah  Malang  terus  menggenjot  dan

merangsang pertumbuhan wirausaha muda di kampus. Salah satunya dengan

menggelar expo kewirausahaan pada tanggal 14 hingga 15 Desember 2015.

Setidaknya ada 30 kelompok wirausaha mahasiswa yang tampil  menggelar

aneka jenis usahanya. Mulai dari fashion, kuliner, pembelajaran interaktif dan

juga kerajinan. Menurut Wakil Rektor III Dra. Dyah Karniati S Psi kegiatan

ini  masih  jauh  dari  harapan.  Masih  banyak  mahasiswa  yang  belum

mendaftarkan usaha mereka ke Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni

(PKMA)” (Radar Malang Online).
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“Dyah menjelaskan sebenarnya  untuk tahun  ini  UMM menargetkan

ada  5.000  mahasiswa  yang  menjadi  pengusaha.  Bukan  hanya  menjadi

pengusaha  melainkan  juga  menjadi  anggota  dari  PKMA.  Memang

berdasarkan angka, jumlah wirausaha di kampus ini tergolong rendah. Namun

jika  pelaku  bisnis  online  shop  dihitung  juga,  bisa  mencapai  3.000.  alasan

mahasiswa enggan bergabung dengan kelompok  karena tidak ingin terikat.

Padahal  menurutnya  banyak manfaat  yang bisa  didapatkan jika  mahasiswa

tergabung dalam kelompok wirausaha” (Radar Malang Online).

“Universitas Brawijaya (UB) Malang pada tahun ini mengalokasikan

dana  untuk  program  mahasiswa  wirausaha  (PMW)  sebesar  Rp  4  miliar.

Jumlah ini meningkat hampir 300 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya

mencapai  Rp  1,5  miliar.  Dana  ditingkatkan  karena  program  mahasiswa

wirausaha sukses, kata Rektor UB Malang Yogi Sugito, Kamis 5 Mei 2011”

(Tempo.co). 

“Yogi mengatakan, saat ini PMW menjadi program unggulan UB yang

telah mampu melahirkan wirausahawan baru. "Program ini sejalan dengan visi

misi kampus sebagai entrepreneur university". Saat ini, sekitar 150 mahasiswa

di  Universitas  Brawijaya  sedang  mengikuti  PMW.  Dalam  program  ini,

mahasiswa  akan  mendapatkan  bantuan  modal  hingga  Rp  8  juta  untuk

perorangan dan Rp 40 juta  untuk kelompok.  Dari  jumlah mahasiswa yang

mengikuti PMW, tercatat 80 persen telah menjadi wirausaha dengan sukses,

12 persen masih perlu pendampingan dan 8 persen gagal” (Tempo.co). 
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“Pembantu  Rektor  III  Universitas  Brawijaya  Malang,  Ainurrasyid,

menuturkan sejumlah mahasiswa yang mengikuti PMW juga sukses menjadi

juara dalam berbagai ajang kewirausahaan tingkat nasional. Contohnya Ajang

Wirausaha Mandiri  yang digelar oleh Bank Mandiri.  Pemenang dari  lomba

tersebut  bahkan  berhak  mendapatkan  bantuan  modal  sampai  Rp  100  juta”

(Tempo.co). 

Kewirausahaan pertama kali  diperkenalkan pada abad ke 18 dengan

tujuan utamanya pertumbuhan dan perluasan organisasi melalui inovasi dan

kreatifitas. Secara sederhana kewirausahaan merupakan proses kreatifitas dan

inovasi  yang memiliki resiko tinggi  dalam menghasilkan nilai  tambah  bagi

produk  yang  bermanfaat  untuk  masyarakat  dan  mendatangkan  keuntungan

bagi wirausaha (Sondari, 2009). 

Kewirausahaan merupakan  bagian  penting  dalam  pembangunan.

Wirausaha yang memiliki  kemampuan mengambil  keputusan yang superior

akan dapat meningkatkan performansi  usaha seperti  peningkatan profit  dan

pertumbuhan usaha Glancey, et al. 1998 (Sondari, 2009). Ketidakseimbangan

antara angkatan kerja atau para pencari kerja dengan lapangan kerja menjadi

masalah yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan memuaskan. 

Upaya – upaya untuk menanggulangi hal ini perlu ditingkatkan dengan

alternatif  membina  generasi  muda  melalui  pendidikan  kewirausahaan.

Harapannya dengan mengadakan pembinaan tersebut, motivasi berwirausaha

generasi muda akan meningkat dan memilih wirausaha sebagai pilihan karir

mereka.  Fenomena rendahnya minat dan motivasi  pemuda Indonesia untuk
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berwirausaha  dewasa  ini  menjadi  pemikiran  serius  berbagai  pihak,  baik

pemerintah, dunia pedidikan, dunia industri maupun masyarakat. 

Semua perguruan tinggi di Indonesia telah memasukkan mata kuliah

kewirausahaan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah yang wajib di tempuh

seluruh  mahasiswa.  Hal  ini  merupakan  investasi  modal  manusia  untuk

mempersiapkan  para  mahasiswa  dalam  memulai  bisnis  baru  melalui

pengalaman,  keterampilan  dan  pengetahuan  untuk  mengembangkan  sebuah

bisnis. 

Minat karir berwirausaha pada seseorang dibentuk melalui pengalaman

langsung atau pengalaman yang mengesankan dan hal ini akan menyediakan

kesempatan bagi  individu untuk mempraktekkan,  memperoleh umpan balik

dan  mengembangkan  keterampilan  yang  mengarah  pada  efikasi  diri  dan

pengharapan atas hasil yang memuaskan Lent, Brown dan Hacket (Farzier dan

Niehm, 2008). 

Sikap,  perilaku,  dan  minat  ke  arah  kewirausahaan  mahasiswa

dipengaruhi  oleh  pertimbangan  atas  berbagai  aspek  mengenai  pilihan  karir

sebagai  wirausahawan.  Pertimbangan  atas  pilihan  karir  tersebut  dapat

berbeda–beda  tergantung  penilaian  terhadap  resiko  yang  akan  mereka

tanggung  kemudian. Banyak mahasiswa yang takut untuk mengambil risiko.

Mereka  yang  takut  mengambil  risiko  cenderung  memilih  menjadi  seorang

pegawai  swasta,  PNS  atau  pegawai  BUMN.  Sedangkan  mahasiswa  yang

berani mengambil risiko (risk taker) cenderung akan memilih menjadi seorang

wirausahawan sebagai pilihan karirnya.
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Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  perbedaan  motivasi

berwirausaha  mahasiswa  Perguruan  Tinggi  Swasta  dengan  mahasiswa

Perguruan  Tinggi  Negeri  di  Kota  Malang.  Survey  dilakukan  kepada

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan mahasiswa Universitas

Brawijaya,  hasil  temuan  dari  survey  tersebut  diharapkan  dapat  menjadi

masukan bagi  pihak  perguruan  tinggi,  pengambil  kebijakan  dan  institusi

terkait lainnya untuk mengembangkan program pendidikan yang tepat dalam

mendorong semangat kewirausahaan. 

Umumnya di Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri di

Kota  Malang  telah  memasukkan  mata  kuliah  kewirausahaan  sebagai  mata

kuliah wajib yang harus di tempuh oleh mahasiswa dan mahasiswinya. Mata

kuliah tersebut mengandung materi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan

di  mata mahasiswa.  Berdasarkan pada latar  belakang yang telah dijelaskan

diatas,  maka  peneliti  tertarik  untuk  mengambil  judul  “PERBEDAAN

MOTIVASI BERWIRAUSAHA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI

SWASTA DENGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI

KOTA MALANG”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  Apakah  terdapat

perbedaan  motivasi berwirausaha pada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta

dengan Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kota Malang.
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  motivasi

berwirausaha antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan

Mahasiswa Universitas Brawijaya di Kota Malang.

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk membatasi seberapa luas jangkauan

penelitian  yang  akan  dilakukan  sehingga  objek  yang  diteliti  menjadi  lebih

fokus  dan  jelas.  McClelland  dalam  (Robbin,  2008)  menyatakan  bahwa

Individu  mempunyai  cadangan  energi  potensial,  bagaimana  energi  ini

dilepaskan  dan  dikembangkan  tergantung  pada  kekuatan  atau  dorongan

motivasi individu dan situasi serta peluang yang tersedia. 

Berdasarkan  teori  McClelland dalam (Robbin,  2008),  maka  peneliti

memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu kebutuhan akan prestasi (need for

achievment),  kebutuhan  kekuasaan  (need  for  power),  kebutuhan  hubungan

(need  for  affiliation)  dengan  objek  penelitian  mahasiswa  Universitas

Muhammadiyah Malang berjumlah 50 dan mahasiswa Universitas Brawijaya

berjumlah 50 yang telah menempuh mata kuliah wirausaha.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Sebagai bahan masukan untuk universitas dalam mengevaluasi efektivitas

mata kuliah kewirausahaan yang telah diberikan kepada mahasiswa.
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2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  sumber  pengetahuan

yang dapat dipergunakan sebagai  bahan penelitian berikutnya khususnya

mengenai motivasi berwirausaha. 


