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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Era sekarang, kewirausahaan bukanlah hal yang asing. Keberadaan 

seorang pengusaha atau wirausaha sangatlah penting karena sebagai 

penggerak pembangunan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, 

kewirausahaan mengalami peningkatan yang pesat. Kemajuan teknologi dan 

sains ikut adil dalam terciptanya Enterprenership yang pada akhirnya 

menciptakan berbagai produk dan jasa yang baru.1 

Pengangguran masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Hal ini 

disebabkan dari banyaknya pelamar pekerjaan dibandingkan lapangan 

pekerjaan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa tingkat pengangguran 

terbuka pada Februari 2018 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. 

Kondisi yang dihadapi ini akan semakin diperburuk jika setiap individu hanya 

berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) bukan menjadi pencipta 

pekerjaan (job creator) yang dapat menampung beberapa pegawai melalui 

wirausaha.2 

Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah presentase jumlah 

pengangguran pada tingkat sarjana. Setiap tahun di perguruan tinggi negeri 

maupun swasta melahirkan sarjana-sarjana muda yang seharusnya menjadi 

kualitas sumber daya manusia membaik dan mampu meningkatkan 

 
1 http://jurnal.ums.ac.id/kewirausahaan-dan-bisnis diakses tanggal 25 mei 2019 
2 Yandi. Mohammad, Data BPS: Pengangguran di indonesia 7,02 juta orang. Diambil dari 

https://beritagar.id/artikel/berita/data-bpspengangguran-di-indonesia-702-juta-orang diambil pada 

tanggal 25 mei 2019 

http://jurnal.ums.ac.id/kewirausahaan-dan-bisnis
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perekonomian negara. Namun pada kenyataannya, banyak para sarjana belum 

bisa memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka, sehingga mereka 

banyak mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan.3 

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan atau dengan berwirausaha. Wirausaha 

merupakan seorang yang menjalankan suatu usaha. Dalam berwirausaha 

harus bisa mengambil resiko dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, 

baik itu materiil, intelektual, waktu dan kemampuan kreativitasnya untuk 

menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan orang 

lain.4 

Menurut direktur eksekutif asosiasi pengusaha indonesia menyatakan 

bahwa jumlah wirausaha di indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-

negara ASEAN lainnya. Tahun ini jumlah wirausahawan indonesia sebanyak 

3,1% dari jumlah total penduduk usia produktif indonesia secara 

keseluruhan.5 

Jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkaan untuk mengatasi 

permasalahan pengangguran. Dengan adanya jiwa kewirausahaan, maka 

diharapkan akan tumbuh sikap dan kemauan untuk mandiri demi 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik tanpa harus bergantunng pada orang 

lain.6  

 
3 Muhammad Iqbal, “RI Butuh Jutaan Wirausaha Baru”, Diambil dari 

http://m.replublika.co.id/berita/koran/ekonomi-koran/16-05-24/o7oh8614- 

ri-butuh-jutaan-wirausaha-baru, 2016, Pada Tanggal 26 mei 2019. 
4 Jamal Ma’rmur Asmani Idi, Sekolah Entrepreneur (Yogyakarta: Harmoni, 2011), Hlm-10 
5 girindrawardana danang, Hanya 3,1% Penduduk Produktif di RI yang Berwirausaha, 2018, 

diambil dari http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20181018210657-92-339664/hanya-31-

persenpenduduk-produktif-di-ri-yang-wirausaha. Pada tanggal 25 mei 2019 
6 Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung:Alfabeta), Hlm-9 
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Penelitan Hamdani menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa berwirausaha dan beberapa mahasiswa yang 

berhasil menjalankan wirausaha. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh faktor kepribadian, faktor lingkungan 

keluarga dan faktor pendidikan kewirausahaan yang mempengaruhi 

wirausaha tersebut terhadap seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). 

Kepribadian setiap orang terdiri dari 2 jenis yaitu: introvert extrovert. 

Tipe ini didasarkan pada perbedaan respon, kebiasaan dan sifat yang selalu 

ditampilkan setiap individu-individu dalam melakukan relasi interpersonal.7 

Perguruan tinggi sebagai salah satu bagian dari sistem pendidikan 

nasional merasa perlu mempersiapkan masyarakat berjiwa enterprenership. 

Pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk menumbuh 

kembangkan suasana akademik yang berkaitan dengan pembentukan karakter 

mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewirausahaan 

ditargetkan menghasilkan wirausaha baru yang merupakan salah satu jawaban 

terhadap permasalahan pengangguran.8 

Selain kepribadian, pendidikan kewirausahaan terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi mahasisiwa berwirausaha adalah lingkungan keluarga. 

Lingkungan keluarga merupakan lembaga didik tertua, bersifat informal, 

yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang 

bersifat kodrati. Orang mempunyai tanggung jawab memelihara, merawat, 

 
7 Winoto. Liza dan  Jenny Lukito Setiawan, Hubungan Antara Kepribadian Extrovert-Introvert 

dan Entrepreneurial Self-Efficacy (ESE) pada Mahasiswa Jurusan X Universitas Y Surabaya, 

Jurnal Entrepreneurship Vol. 4 No. 1 dan 2 (2015) Hlm 15. 
8 Milla Hilyati, Pendidikan Kewirausahaan: Sebuah Alternatif Mengurangi Pengangguran 

terdidik, Jurnal al-Ta’lim jilid 1 No 6 (November 2013), Hlm 465 
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melindungi serta mendidik anak supaya tumbuh dan berkembang dengan 

baik. Ketika anak mendapatkan dukungan keluarga dapat menumbuhkan rasa 

percya diri sehingga mendorong dan menumbuhkan untuk menjadi 

wirausahawan.9 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

Menganalisis Faktor Pendidikan, Keluarga dan Kepribadian Yang 

Mempengaruhi Mahasiswa Berwirausaha (Studi Kasus Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang). 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

1.2.1. apakah terdapat pengaruh kepribadian terhadap mahasiswa  

berwirausaha? 

1.2.2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

mahasiswa berwirausaha? 

1.2.3. Apakah terdapat pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap 

mahasiswa berwirausaha? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian terhadap mahasiswa 

berwirausaha. 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

mahasiswa berwirausaha. 

 
9 Hasbullah, Pengertian Lingkungan Keluarga, (2009-34) https://perpuskampus.com/pengertian-

lingkungan-keluarga/ diakses tanggal 27 mei 2019 

https://perpuskampus.com/pengertian-lingkungan-keluarga/
https://perpuskampus.com/pengertian-lingkungan-keluarga/
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1.3.3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap 

mahasiswa berwirausaha. 

 

Manfaat Penelitian: 

1.3.1. Bagi Universitas: 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak 

Universitas, dalam mengembangkan kurikulum atau mata kuliah 

yang lebih baik terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan 

dimasa mendatang 

1.3.2. Bagi Kalangan Akademis: 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada 

penelitian dengan topik serupa di masa mendatang. 

b. Sebagai tambahan bukti empiris untuk menambah khasanah 

keilmuan. 

c. Dapat dijadikan sebagai alat pembanding dengan penelitian 

lain. 


