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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kehadiran wirausaha muda memberi kontribusi positif bagi negara, tidak 

hanya dalam pertumbuhan ekonomi tetapi juga dalam pembangunan sosial. Pada 

tahun 2011, Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) menilai bahwa 

peningkatan kewirausahaan di seluruh dunia berdampak positif terhadap 

penciptaan lapangan kerja baru. GEM memperkirakan, jumlah wirusaha yang 

terdapat di 54 negara mencapai 400 juta, dimana sekitar 165 juta adalah para 

wirausaha muda yang menjalankan bisnis startup (41,25%).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah wirausaha Indonesia 

sebesar 55,53 juta, dengan jumlah wirausaha informal mencapai 92% dari jumlah 

tersebut. Sedangkan pada 2011, jumlah wirausaha hanya sebanyak 52,72 juta. Hal 

tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah wirausaha di Indonesia. Tetapi, 

jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi jumlah ideal wirausaha pada 

setiap negara, minimum 2% (Mengacu pada kajian Mclelland, 1978). Oleh karena 

itu, Indonesia membutuhkan sekitar 4,7 juta wirausahawan baru untuk mencapai 

dan menyaingi negara-negara lain, seperti Amerika Serikat (11%), Singapura 

(7%) atau bahkan Malaysia dengan 5% wirausaha (Somroo & Shah, 2015). 

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyadari pentingnya 

menciptakan wirausaha muda yang mampu bersaing dengan negara lain. (Permata 

& Agustina, 2018). Karena itu, Universitas Muria Kudus di Kudus Jawa Tengah 

mulai membenahi sistem belajar mengajar dengan mengembangkan mata kuliah 
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pendidikan kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk membekali lulusan perguruan 

tinggi agar memiliki jiwa wirausaha dan mampu menjalankan bisnis mereka 

dengan tangguh dan inovatif. Selain itu, hal terpenting dalam pendidikan 

kewirausahaan adalah bagaimana menumbuhkan niat berwirausaha pada 

mahasiswa. Banyak hal yang dapat mempengaruhi timbulnya niat mahasiswa 

untuk berwirausaha. Proses menumbuh kembangkan niat berwirausaha mahasiswa 

perlu mendapatkan stimulasi (rangsangan) agar mau berpikir, bertindak dan 

berlaku seperti layaknya wirausaha. Sehingga dalam mendukung proses 

pendidikan kewirausahaan, perguruan tinggi perlu menciptakan lingkungan 

kampus yang mendukung iklim kewirausahaan, sehingga akan memotivasi 

mahasiswa dan menumbuhkan niat mahasiswa wirausaha. 

Menurut Adnyana dan Purnami (2016), menyatakan bahwa “ Salah satu 

faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan 

Universitas melalui penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan”. Hal ini disebabkan 

karena jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak seimbang dalam penerimaan 

lapangan kerja membuat tidak sedikitnya lulusan perguruan tinggi yang menjadi 

pengangguran, serta masih berfikir untuk menjadi pekerja dibanding membuat 

lapangan kerja. 

Berwirausaha adalah usaha seseorang untuk menciptakan lapangan kerja 

sendiri baik membuka usaha atau menciptakan sesuatu yang baru, guna 

meningkatkan perekonomian bagi dirinya maupun bagi orang lain, Setiawan dan 

Sukanti (2016). Pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan berharap agar 
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mahasiswa sebagai salah satu golongan elit masyarakat menjadi pelopor untuk 

mengembangkan kewirausahaan, Sasmita (2018).  

Mahasiswa setelah lulus kuliah dominan menjadi pencari kerja  

dibandingkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Pemerintah berupaya 

merekrut  calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu belum cukup  menyediakan  

lapangan perkerjaan  bagi lulusan Universitas. Menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan pada  mahasiswa dipercaya sebagai alternatif menurunkan 

tingkat pengangguran  yang diharapkan menjadi wirausahawan muda terdidik  

(Suharti  dan  Sirine,  2011). Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendorong 

pertumbuhan   kewirausahaan dengan memberikan wadah berupa Gerakan 

Kewirausahaan Nasional yang diusung oleh Kementrian Koperasi dan UMKM 

Negara  Republik Indonesia sejak 2 Februari 2011. Menghadapi hal ini, 

berwirausaha menjadi peluang yang semakin menarik untuk mengatasi 

masalah keterbatasan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran intelektual 

dari lulusan Universitas. 

Pemerintah telah meluncurkan  Program  Mahasiswa  Wirausaha  

(PMW), yang memberikan pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

berwirausaha dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada mahasiswa  

sehingga mengubah pola pikir job seeker menjadi job creator/entrepreneur 

dalam menghadapi persaingan global (Kemendikbud,  2015).  Universitas  Muria 

Kudus  merupakan  salah satu universitas yang  mengembangkan budaya 

kewirausahaan yang berada di Kudus Jawa Tengah. Berdirinya Fakultas Ekonomi 

Universitas Muria Kudus berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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yang diresmikan tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus mendukung pelaksanaan program wirausaha muda dengan adanya program 

studi kewirausahaan pada tahun 2018 dengan harapan banyak peminatnya. Namun 

realitanya program studi kewirausahaan hanya seditkit peminat. Hal ini berarti jiwa 

kewirausahaan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis tergolong rendah. Selain 

itu, kurangnya Pendidikan Kewirausahaan sebagai pemicu kurangnya niat 

berwirausaha karena mata kuliah kewirausahaan yang diajarkan sebagian besar 

tidak mempengaruhi mahasiswa menjadi seorang wirausaha. 

Tabel 1.1 

Perbandingan Jumlah Mahasiswa Yang Mengikuti Mata Kuliah  

Keterampilan Wajib Kewirausahaan, Kelompok Kajian 

Kewirausahaan dan  Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan. 

Tahun 2016 s.d 2019 

Universitas Muria Kudus 

No. Tahun Jumlah Mahasiswa 

Manajemen Yang 

Mengikuti 

Keterampilan Wajib 

Kewirausahaan 

Jumlah 

Mahasiswa Yang 

Mengikuti 

Kelompok Kajian 

Kewirausahaan 

Jumlah Mahasiswa 

Yang Mengikuti 

Program 

Kreativitas 

Mahasiswa – 

Kewirausahaan  

1. 2016 370  28 39 

2. 2017 383 32 55 

3. 2018 443 30 82 

4. 2019 260 37 174 

Sumber : MKU Universitas Muria Kudus, Kelompok Kajian Kewirausahaan, 

BAAK Universitas Muria Kudus, 2020. 

 

Objek penelitian ini adalah Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muria kudus karena masih rendahnya niat mahasiswa yang 

memilih untuk menjadi seorang wirausaha setelah lulus menjadi sarjana. Hal ini 
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disebabkan karena pembekalan ilmu yang diajarkan masih sebatas teori dan 

kurangnya penerapan keterampilan wirausaha di lapangan. Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus sebagian 

besar juga belum memiliki keinginan kuat untuk mengambil risiko dan cenderung 

untuk memilih menjadi seorang pegawai swasta, PNS, atau pegawai BUMN 

sebagai pilihan karirnya. 

Tabel 1.2 

Data Mahasiswa Yang mengikuti Keterampilan Wajib Kewirausahaan 

Semester Gasal Tahun 2019/2020 

Universitas Muria Kudus 

No. Fakultas/Progdi Jumlah Mahasiswa 

1 FEB – MANAJEMEN 260 

Sumber: MKU Universitas Muria Kudus, 2020. 

Pendidikan kewirausahaan merupakan faktor yang penting untuk 

memunculkan niat berusaha. Niat berwirausaha dapat di definisikan sebagai suatu 

keinginan atau tekad individu untuk memulai sebuah bisnis baru dengan 

mengeksploitasi peluang dan risiko bisnis, melalui pembelajaran kewirausahaan. 

Kegiatan dalam memulai berwirausaha sangatlah dipengaruhi oleh niat dari 

individu sendiri. Untuk mengembangkan niat berwirausaha itu sendiri juga 

dibutuhkan  motivasi dan kepercayaan terhadap diri sendiri. 

Menurut Imam Ghozali dan Alimatus Sahrah (2015). Niat berwirausaha 

juga dipengaruh beberapa faktor kepribadian yang berupa kreativitas dan juga 

inovasi, faktor lingkungan yang merupakan lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Dengan demikian Niat berwirausaha 
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dapat diperoleh dengan berbagai hal, diantaranya dengan sifat kreatif yang 

dimiliki orang tersebut, dan juga lingkungan keluarga dimana orang tersebut 

tinggal.  

Motivasi berwirausaha yang tinggi harus ada di dalam diri seseorang yang 

ingin menjadi wirausaha sukses, karena dengan adanya motivasi berwirausaha 

yang sangat tinggi dapat membentuk mental yang ada pada diri mereka untuk 

dapat selalu lebih unggul dalam mengejarkan segala sesuatu melebih standar yang 

ada. Motivasi berwirausaha juga menjadi faktor penting dalam membangkitkan 

niat berwirausaha. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri maupun orang lain. 

Keberhasilan akan tercapai apabila ada motivasi  yang kuat dari mahasiswa yang 

bersangkutan. 

Research Gap dalam penelitian ini diantaranya adalah penelitian Fa’izatul 

Masruroh dan Suharningsih (2017) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Sedangkan 

menurut Somby dan Johansen (2016), dalam penelitiannya pendidikan 

kewirausahaan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi berwirausaha.  

Menurut Adi Putera Abdul Rahim dan Wan Khairruzaman Wan Ismail 

(2018), menyatakan bahwa kreativitas berpengaruh positif terhadap motivasi 

berwirausaha. Sedangkan menurut Tri (2016) kreativitas tidak berpengaruh 

terhadap motivasi berwirausaha. 

Lim dan Calvin Andryan (2016) memberikan hasil bahwa pendidikan 

kewirausahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat 

berwirausaha. Sedangkan menurut Mahendra dkk (2017), bahwa pendidikan 
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kewirausahaan tidak memiliki pengaruh terhadap intensi berwirausaha 

berpengaruh negatif. 

Menurut Muhammad Irwansyah dan Hari Subiantoro (2018) menyatakan 

bahwa kreativitas berpengaruh signifikan terhadap niat berwirausaha. Sedangkan 

meurut Charles (2018) kreativitas berpengaruh negatif terhadap niat 

berwirausaha.  

Kittisak Jermisittiparsert (2020) menyatakan bahwa motivasi berwirausaha 

berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. Sedangkan menurut Keza 

Jade (2018) motivasi berwirausaha berpengaruh negative terhadap intensi 

berwirausaha. 

Alasan inilah yang kemudian menjadi bahan dan dasar penelitian untuk 

mengetahui niat berwirausaha di kalangan mahasiswa, sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan memberikan judul “Analisis Pendidikan 

Kewirausahaan dan Kreativitas Mahasiswa terhadap Niat Berwirausaha 

melalui Motivasi Berwirausaha pada Mahasiswa” (Studi pada Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus). 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Obyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 

2. Responden yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus yang 
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Mengikuti Keterampilan Wajib Kewirausahaan Semester Gasal Tahun 

2019/2020 yang berjumlah 260 mahasiswa. 

3. Variabel Independen penelitian ini adalah Pendidikan Kewirausahaan dan 

Kreativitas Mahasiswa. 

4. Variabel Dependen penelitian ini adalah Niat Berwirausaha. 

5. Variabel Intervening penelitian ini adalah Motivasi Berwirausaha.  

6. Penelitian ini dilakukan sejak agustus sampai desember tahun 2020 

1.3 Perumusan Masalah 

Fenomena yang terjadi pada mahasiswa Berdirinya Fakultas Ekonomi 

Universitas Muria Kudus berubah nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus yang diresmikan tahun 2017. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muria Kudus mendukung pelaksanaan program wirausaha muda 

dengan adanya program studi kewirausahaan pada tahun 2018 dengan harapan 

banyak peminatnya. Namun realitanya program studi kewirausahaan hanya seditkit 

peminat. Hal ini berarti jiwa berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis tergolong rendah. Selain itu, kurangnya Pendidikan kewirausahaan sebagai 

pemicu kurangnya niat berwirausaha karena mata kuliah kewirausahaan yang 

diajarkan sebagian besar tidak mempengaruhi mahasiswa menjadi seorang 

wirausaha. 

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dimunculkan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut : 
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1. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

2. Bagaimanakah pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap motivasi 

berwirausaha pada mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

3. Bagaimanakah pengaruh pendidikan kewirausahaaan terhadap niat 

berwirausaha pada mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

4. Bagaimanakah pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap niat berwirausaha 

pada mahasiswa  manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus? 

5. Bagaimanakah pengaruh motivasi berwirausaha terhadap niat 

berwirausaha pada mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap motivasi 

berwirausaha mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap motivasi berwirausaha 

mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus. 
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3. Menganalisis pengaruh pendidikan kewirausahaaan terhadap niat 

berwirausaha mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap niat berwirausaha 

mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh motivasi berwirausaha terhadap niat berwirausaha 

mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus. 

 

 

 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

beberapa manfaat yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan niat berwirausaha yaitu pendidikan 

kewirausahaan, kreativitas mahasiswa, dan motivasi berwirausaha Mahasiswa 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk 

mengkaji pengaruh Pendidikan Kewirausahaan pada Mahasiswa Manajemen 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus dan dapat digunakan 

untuk melengkapi kajian teoritis yang berkaitan dengan niat berwirausaha yaitu 

pendidikan kewirausahaan, kreativitas mahasiswa, dan motivasi berwirausaha. 


