
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini persaingan dalam dunia usaha 

semakin kuat. Setiap orang pasti ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa kesempatan bekerja pada saat ini 

sangatlah terbatas dan tidak sebanding lurus dengan lembaga pendidikan 

yang ditempuh. Terbukti dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan 

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang banyak, 

kejadian ini menuntut generasi muda untuk berpikir kreatif untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan. 
1

Pengangguran di Jawa Timur  menjadi suatu masalah yang masih sulit 

untuk diatasi. Adapun program pemerintah untuk mengurangi jumlah 

pengangguran belum mampu untuk mengurangi jumlah pengangguran secara 

signifikan. Penyebabnya adalah dimana jumlah penduduk yang besar dan 

pertumbuhan penduduk yang semakin lama semakin meningkat, akan tetapi 

tidak disertai dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Jumlah penduduk 

pengangguran di Jawa Timur pada Februari 2018 mencapai 809,45 ribu 

orang. Adapun untuk tinggkat pengangguran terbuka menurut pendidikan 

adalah: 
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Tabel 1.1  

Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Di Jawa Timur. 

No. Pendidikan Terakhir 2018 

1.  Sekolah Dasar (SD) 1,77% 

2.  Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat 3,48% 

3.  Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) 9,08% 

4.  Diploma I,II,III/Akademi 7,09% 

5.  Universitas 5,85% 

Total 27,27% 

Sumber: Bapedda.jatimprov, 2018. 

Pengangguran terbuka tingkat pendidikan paling banyak berada 

diposisi lulusan tingkat pendidikan SMK dikarenakan kualitas lulusan SMK 

yang belum sesuai dengan kebutuan industri. Masalah ini dapat muncul 

karena masih banyak SMK yang belum menerapkan konsep belajar abad 21, 

4C yaitu “pembelajaran yang communication, colaborativ, critical thingking 

dan creativity.” Pertumbuhan kecakapan 4C dipastikan dapat membantu para 

lulusan SMK dalam menghadapi dunia kerja.
2
  Sedangkan pengangguran 

yang berstatus sarjana sebanyak 5,85%, Dikhawatirkan jumlah ini akan terus 

meningkat jika perguruan tinggi tidak memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan mahasiswanya dan juga alumninya untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi jumlah 

pengangguran yang ada di Indonesia tepatnya di Jawa Timur. Seiring dengan 

berkembangnya globalisasi, kewirausahaan juga semakin menjadi perhatian 

penting dalam menghadpai tantangan globalisasi yaitu kompetisi ekonomi 

global dalam hal kreativitas dan inovasi. Hal ini disebabkan karena 
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organisasi-organisasi yang terampil dalam berinovasi, sukses menghasilkan 

ide-ide baru, akan mendapatkan keunggulan bersaing dan tidak akan 

tertinggal dipasar dunia yang terus berubah dengan cepat.
3
 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap 

motivasi seseorang untuk berwirausaha, dapat disimpulkan bahwa minat 

berwirausaha seseorang dapat dipengaruhi dari beberapa peran antara lain: 

peran Sosio Demografi dan peran Kontekstual. peran Sosio Demografi adalah 

peran yang berasal dari internal seperti jenis kelamin, usia, tahun angkatan, 

latar belakang pekerjaan orang tua, latar belakng pendidikan, dan pengalaman 

berwirausaha. Sedangkan peran Kontekstual adalah peran yang berasal dari 

eksternal seperti pendidikan kewirausahaan, academic support dan 

enviromental support.  

Dalam Islam, baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas 

kewirausahaan bukanlah hal yang asing, justru inilah yang sering dipraktikan 

oleh Nabi, istrinya dan para sahabat, dan juga para ulama ditanah air. Islam 

bukan hanya bicara tentang enterpreneurship (meskipun dengan istilah kerja 

mandiri dan kerja keras), akan tetapi langsung mempraktikannya dalam 

kehidupan nyata.
4
  

Dalam sebuah ayat Allah mengatakan: 

ََوَقَلَاَعَمَلىاََفَسَيَريَهللَاََعَمَلَكَمََوَرَسَىَلَهََواَلَمَؤَمَىَىَنَ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ  ََََ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ
صلًَ

َ ََوَسَتَرَدَوَنََإَلًََعبَلَمَاَلَغَيَبََوالَشَهبَدَةَ  َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ َ َ ََ   َََ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ

ََََفَيَىبَََئَكَمََبَمبََكَىَتَمََتَعَمَلَىَنَ)َالتىبت:ََ َ ََ َََََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ َ َ٥٠١ََ)  

                                                           
3
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Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang yang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang maha mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada  kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”(Q.S. at-Taubah: 105).
5
 

 

ََ َفَئَذاََقَضَيَتَالَصََلَةََفبَوَتَشَرَواََفيَاْلََرَضََواَبَتَغَىاََمَهََفَضَلَهللَاََواذََ َ  َ  ََ َ  َ  َ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ  َ  َ   َ َََ  َََ  َ  َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ ََكَرَواَهللَاََكَثَيَراََلَعَلَكَمََ   َ  َ  َ  َ  َََ  َ  َ  َ  َ  ََ ََ  َ  َ  َ

َََتَفَلَحَىَنَ)َالجمعت:َ َ َ َ َ ََََ َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ٥٠)  

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di 

bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu 

beruntung”(Q.S. Al-Jumu’a: 10). Perintah ini menuunjukkan pengertian 

ibadah atau mencari rezeki dengan ingatan sebanyak-banyaknya kepada 

Allah SWT supaya memperoleh keberuntungan.
6
 

 

Diperkuat lagi dengan hadits “Hadist riwayat Abdullah bin Umar 

Radhiyallahu’anhu: Bahwa Rasulullah Shallallahualaihi wassalam ketika 

beradaa diatas mimbar, beliau menuturkan tentang sedekah dan menjaga 

diri dari meminta. Beliau bersabda:  

“Tangan yang diatas lebih baik dari tangan yang dibawah”. Tangan 

yang diatas adalah yang memberi dan yang dibawah adalah yang 

meminta” (HR. Bukhari dan Muslim).
7
 

 

Perkembangan wirausahawan berbasis syariah pada saat ini sangat 

pesat karena pada asas dan caranya para wirausahawan yang berlandaskan 

syariah lebih berfokus tentang bagaimana kita dapat mengambil dunia 

demi mengejar akhirat, dimana syariah bukan sekedar tentang uang akan 

tetapi selalu memperhatikan hal-hal apa saja yang dilarang oleh agama. 

Dalam menjadi seorang wirausahawan syariah, tidak ada yang namanya 

pesaing atau kompetitor, mereka adalah mitra kerja untuk maju bersama 

bukan sebagai pesaing.  

                                                           
5
 Q.S. AT- Taubah: 105. 

6
 Q.S Al-Jumu’ah: 10 

7
 Muttafaq’alaih: HP. Al-Bukhari (no.1429) dan Muslim (no.1040(103)). 
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Mahasiswa Ekonomi Syariah secara keseluruhan telah mempelajari 

dan memahami banyak tentang ilmu-ilmu agama Islam. Sedangkan Mata 

kuliah kewirausahaan secara garis besar membahas bagaimana konsep 

berfikir dan bertindak sebagai seorang wirausaha yang sukses.  

Ekonomi Syariah adalah salah satu jurusan yang memberikan 

matakuliah kewirausahaan didalam kurikulumnya pada saat penelitian ini 

berlangsung, jurusan Ekonomi Syariah juga adalah jurusan baru yang ada 

sejak 2013 di Universitas Muhammadiyah Malang sehingga diharapkan 

nantinya penelitian ini dapat dijadikan pembaharuan kurikulum yang ada 

dan dapat mengembangkan pengetahuan mahasiswa Ekonomi Syariah dan 

juga Universitas Muhammadiyah Malang.  

Maka dari itu dengan adanya mata kuliah kewirausahaan dan 

dengan adanya pemahaman pentingnya jiwa kepemimpinan bagi seorang 

wirausaha melalui banyaknya tokoh-tokoh sukses di dunia, diharapkan 

dapat menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa Ekonomi Syariah 

yang kelak nantinya dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan yang dapat 

mengurangi tingkat pengangguran yang ada.  

Maka berdasarkan pada uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis 

seberapa besar peran Sosio demografi dan Kontekstual terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah 

Malang yang berjudul: “Peran Sosio Demografi Dan Kontekstual 

Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa (Studi  kasus pada 

Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran Sosio demografi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Ekonomi Syariah UMM ? 

2. Bagaimana peran Kontekstual terhadap minat berwirausaha mahasiswa 

Ekonomi Syariah UMM? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui peran Sosio demografi terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Ekonomi Syariah UMM.  

2. Untuk mengetahui peran Kontekstual terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa Ekonomi Syariah UMM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

bidang ekonomi syariah secara umum dan khusus dalam bidang 

pengetahuan kewirausahaan secara mendalam, serta memformulasikan 

penyelesaian masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 

Serta bermanfaat pula bagi peneliti-peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penyusun 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan 

berpikir dalam keilmuan di bidang ekonomi khususnya ilmu 

kewirausahaan. Serta  dapat  mengetahui  peran faktor sosio 

demografi dan faktor kontekstual terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa ekonomi syariah UMM. 

b. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

pengambilan kebijakan serta evaluasi terhadap pembelajaran 

Kerwirausahaan mahasiswa ekonomi syariah di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Bagi akademisi 

Memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan sebagai salah 

satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam hal peran 

Sosio Demografi dan Kontekstual terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa ekonomi syariah di Universitas muhammadiyah Malang. 

d. kegunaan secara Ilmiah 

Dapat memberikan tamahan ilmu  serta tolak ukur untuk 

pengetahuan tentang peran sosio demografi dan kontekstual terhadap 

minat berwirausaha mahasiswa. selain itu juga penelitian ini sebagai 

tambahan informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Ekonomi 

Syariah. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

1. BAB 1 

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan yang diambil, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 

penulisan. 

2. BAB II 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menjelaskan teori yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang 

teori sosio demografi dan kontekstual yang menjadi peranan pendorong 

adanya minat berwirausaha. 

3. BAB III 

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana 

metode yang digunakan, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

4. BAB IV 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi 

obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

5. BAB V 

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi. Bagian ini 

memuat kesimpulan dan saran. 

 


