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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

1.1.  Latar Belakang  

Perguruan tinggi merupakan jenjang lanjutan pendidikan menengah 

yang diselenggarakan guna mempersiapkan para generasi muda untuk menjadi 

anggota masyarakat dengan kemampuan akademis yang nantinya dapat 

diimplementasikan serta berguna bagi kehidupan bermasyarakat. Tiap-tiap 

lulusan perguruan tinggi pastinya memiliki harapan untuk dapat mengamalkan 

ilmu yang telah didapat selama menjalani studi baik ilmu pengetahuan (teori) 

maupun keterampilan softskill. 

Berdasarkan realita yang ada, terdapat tiga kemungkinan yang akan  

dialami oleh tiap-tiap lulusan perguruan tinggi. Kemungkinan yang pertama, 

para lulusan akan melamar pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri ataupun 

karyawan swasta. Kemudian kemungkinan yang kedua, para lulusan akan 

menjadi pengangguran bergelar sarjana, dikarenakan sengitnya persaingan 

dunia kerja. Dan kemungkinan yang ketiga adalah pilihan untuk membuka 

usaha sendiri atau berwirausaha.   

Pilihan untuk berwirausaha merupakan alternatif dengan peluang yang 

cukup besar untuk dapat dilakukan oleh semua orang. Terlebih lulusan 

perguruan tinggi merupakan salah satu golongan elit masyarakat, yang diharap 

dapat menjadi orang-orang sukses, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di 
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masa depan serta sepatutnya mendukung program pemerintah, yaitu 

berwirausaha. Mahasiswa telah memiliki bekal pendidikan yang dirasa 

mumpuni yang telah didapat selama menempuh studi di perguruan tinggi, 

sehingga dengan begtu diharap mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri 

untuk berwirausaha secara mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta 

bermanfaat bagu masyarakat. Bukan justru sebaliknya, hanya menunggu 

panggilan kerja yang belum tentu kejelasannya kapan datangnya dan justru 

membuat ilmu serta keterampilan yang telah didapat selama menempuh studi 

di perguruan tinggi hanya berakhir sia-sia. Dan yang paling mengkhawatirkan 

adalah jika para lulusan intelektual hanya berakhir sebagai pengangguran yang 

justru menjadi golongan beban negara.  

Lulusan Universitas Muria Kudus (UMK) diharapkan mampu menjadi 

pribadi yang cakap dalam bidang kewirausahaan, yang sesuai dengan Motto 

kampus UMK yaitu Santun, Cerdas, Berjiwa Wirausaha. Secara akademik 

seluruh mahasiswa UMK telah dibekali dengan pendidikan sesuai jurusan yang 

telah dipilih masing-masing dan juga adanya ilmu kewirausahaan, sehingga 

tidak ada alasan bagi mahasiswa maupun lulusan Universitas Muria Kudus 

untuk tidak mampu berwirausaha.  

Lalu untuk entrepreneurial motivation atau motivasi berwirausaha 

merupakan suatu dorongan atau dukungan yang diarahkan untuk mencapai 

tujuan dalam berwirausaha, seperti tujuan yang melibatkan pengenalanan dan 

eksploitasi terhadap peluang bisnis. Menurut Mustofa (2014), minat 

berwirausaha adalah pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa 
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suka, diimbangi dengan rasa ingin mempelajari, mengetahui serta 

membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha.  

Jika dilihat realita yang terjadi di lapangan, jumlah wirausahawan di 

Indonesia khususnya Kota Kudus terutama yang berasal dari kalangan anak 

muda seperti mahasiswa sendiri terbilang masih sangat kecil. Padahal sudah 

sangat jelas bahwa setiap tahun jumlah lulusan sekolah serta perguruan tinggi 

semakin meningkat. Jelas itu menunjukkan semakin banyaknya pengangguran 

di Indonesia, ditambah lagi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak 

semakin banyak. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Negara 

Indonesia pada Agustus 2019 sedikitnya ada 7,05 juta masyarakat Indonesia 

yang menyandang predikat “pengangguran”. Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa lapangan pekerjaan saat ini masih didominasi oleh sektor 

pertanian sebesar 27,33%, kemudian disusul oleh sektor perdagangan sebesar 

18,81%, dan sektor industri pengolahan sebesar 14,96%.   

Tabel 1.1 Jumlah Pengangguran di Kudus 

Tahun 2019-2020    

No.  Tahun  

Jumlah   

Pengangguran 

(%)  

Jumlah   

Pengangguran 

(jiwa)  

Jumlah 

Wirausaha 

(unit) 

1  2019  3,80 %  18,55 ribu 

jiwa  

20 ribu 

2  2020  5,53 %  28,34 ribu 

jiwa  

15 ribu 

            Sumber: BPS Kudus tahun 2020 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat 

pengangguran di wilayah Kudus mengalami peningkatan sebesar 1,73%, dan 
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untuk tingkat pengangguran terbanyak di Kudus berasal dari tamatan SMA dan 

perguruan tinggi yang mencapai 31,36% dari jumlah penduduk Kota Kudus.   

Dan untuk jumlah UMKM di wilayah Kudus secara data mengalami 

penurunan sebanyak 5 ribu UMKM. Dalam kurun waktu 5 tahun 

Disnakerperinkop dan UKM Kudus memang tidak melakukan pendataan 

ulang, namun tetap melakukan pemeliharaan terhadap UMKM yang telah 

terdaftar di dinas setempat.  

Menurut Mc Clelland, suatu negara akan maju dan dapat dipastikan 

sejahtera jika memiliki entrepreneur minimal sebanyak 2% dari jumlah 

keseluruhan penduduknya (Rovi Adriyato, 2013). Dan spesifiknya, dibutuhkan 

penduduk yang memiliki jiwa wirausaha tinggi sebesar 2% dan menengah 

sebanyak 20% dari total penduduk. Namun terlepas dari persyaratan tekhis 

yang ada, persoalan kewirausahaan serta kemandirian memang menjadi hal 

yang tidak dapat ditawar. Dan dalam sejarah, Indonesia telah ketinggalan 300 

tahun disbanding dengan negara-negara lain (Abdul Jalil, 2013).  

Sekarang ini membangun jiwa berwirausaha sangat perlu dilakukan, 

terkhusus untuk para mahasiswa yang memiliki potensi dalam diri untuk 

memulai untuk bewirausaha dan juga sangat diperlukan peran serta pengelola 

pendidikan yang mampu memberikan motivasi dan fasilitas yang diperlukan 

oleh mahasiswa, baik berupa materi kewirausahaan maupun sarana prasarana 

lainnya.    

Meskipun di Kota Kudus angka pengangguran dan kemiskinan 

terbilang masih lebih rendah dibanding dengan daerah lain, namun untuk 



5 

 

 

 

perekonomian Kota Kudus masih cukup tertinggal. Sehingga bibit-bibit 

usahawan muda sangat dibutuhkan bagi kemajuan perekonomian nasional dan 

khususnya regional.   

Tabel 1.2 

Jumlah Angkatan Kerja Penduduk di Kudus yang Berumur 15 

Tahun Ke Atas tahun 2019-2020 

No Tahun Angkatan Kerja 

1 2019 488.720 

2 2020 512.320 

  

                      Sumber: BPS tahun 2020 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan jika jumlah angkatan kerja 

penduduk Kota Kudus yang berumur 15 tahun ke atas masih terbilang cukup 

tinggi. Yang terbilang mengalami peningkatan sebanyak 23.600 orang dalam 

kurun waktu 2019-2020. Namun tingginya jumlah angkatan kerja masih tidak 

sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Menanggapi hal 

tersebut, sekarang ini banyak upaya  yang dilakukan oleh perguruan-perguruan 

tinggi guna meningkatkan minat berwirausaha mahasiswanya, yang 

diharapkan dapat menekan angka pengangguran di Indonesia dan sekaligus 

meningkatkan perekonomian negara. Termasuk Universitas Muria Kudus 

dengan MOTTOnya “Santun, Cerdas, Berjiwa Wirausaha” dan juga dibarengi 

dengan pemberian mata kuliah maupun keterampilan wajib kewirausahaan 

bagi seluruh mahasiswanya.  
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Menurut Basrowi (2011) solusi guna menangani masalah 

pengangguran ini yaitu dengan upaya peningkatan kualitas SDM, penciptaan 

lapangan pekerjaan baru, serta menumbuhkan unit usaha wiraswasta. Oleh 

karena itu perlu adanya upaya penanaman jiwa wirausaha sejak dini pada 

mahasiswa.  

Mahasiswa Universitas Muria Kudus (UMK) secara umum dan 

khususnya juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UMK jurusan 

Kewirausahaan telah dididik agar dapat menjadi wirausahawan yang ulet, 

cerdas, dan kreatif. Dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat 

berwirausaha adalah rasa percaya diri (self-efficacy), lingkungan keluarga, 

serta motivasi.  

Research gap pada penelitian ini antara lain adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Candra Wijayangka, dkk (2018) yang menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Maka berdasarkan hasil 

perhitungan koefisiensi regresi variabel, dapat ditarik kesimpulkan bahwa dari 

setiap pertambahan motivasi berwirausaha maka akan menyebabkan adanya 

peningkatan pada minat berwirausaha. Namun berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Evan Rizky Ada, dkk (2020) yang menyatakan bahwa 

motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa manajemen, dimana hasil tersebut sesuai dengan hasil perhitungan 

PLS yang telah dilakukan. 

Kemudian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anita 

Wiani, dkk (2018) menyimpulkan bahwa lingkungan keluarga memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap minat berwirausaha. Karena ketika peserta 

didik berada di lingkungan keluarga yang berwirausaha maka dapat 

memberikan motivasi pada diri peserta didik untuk berwirausaha juga. Baik  

melanjutkan usaha keluarga maupun memberikan inspirasi pada peserta didik 

untuk membuka usaha sendiri. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ika Indriyani, Subowo (2019) dengan pendapat bahwa 

lingkungan keluarga tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

minat berwirausaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang  terlahir 

dalam lingkungan keluarga yang memiliki sebuah usaha tetapi kenyataannya 

itu tidak mempengaruhi minat seseorang untuk berwirausaha.  

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh F.X Adi Purwanto 

(2016) motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. Lalu 

pernyataan dari F.X Adi Purwanto juga senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Jailani, dkk (2017) dan juga Candra Wijayangka, 

dkk (2018) yang berpendapat bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

minat berwirausaha.   

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nur Anita Chandra 

Putry, dkk (2020) menunjukkan jika Efikasi diri berpengaruh positif terhadap 

motivasi, motivasi berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha, 

sedangkan efikasi diri tidak berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha, 

dan juga efikasi diri berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha melalui 

motivasi. Ada juga penelitian dari F. X. Adi Purwanto (2016) yang menyatakan 

jika efikasi diri, pengetahuan kewirausahaan, dan motivasi berpengaruh 
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signifikan terhadap minat berwirausaha. Hampir sama dengan pendapat F. X. 

Adi Purwanto, penelitian dari Cucu Suhartini (2020) menyatakan jika 

pengetahuan kewirausahaan dan efikasi diri berpengaruh langsung yang positif 

terhadap motivasi dan juga pengetahuan kewiraushaan dan efikasi diri 

berpengaruh langsung yang positif terhadap motivasi. Menurut penelitian 

Sugut Kristiadi, dkk (2016) menyatakan jika sikap, norma, efikasi diri dan juga 

motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha, serta 

sikap, norma, efikasi diri melalui motivasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat berwirausaha.   

Penelitian yang dilakukan oleh Saidun Hutasuhut (2018) menyatakan 

jika pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

minat berwirausaha, namun keluarga, Pendidikan, dan gender tidak 

mempengaruhi minat berwirausaha, tetapi Pendidikan kewirausahaan, efikasi 

diri (rasa percaya diri), keluarga, dan Pendidikan secara simultan berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha. Sedangkan menurut penelitian Muhammad 

NuzulRagil Fadillah, Thamrin (2019) menyatakan jika motivasi dan 

lingkungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Sedangkan menurut Periansya (2018) pendidikan kewirausahaan dan 

lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap minat berwirausaha. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Waridad Umais Al Ayyubi, dkk 

(2018) menyatakan jika lingkungan keluarga, efikasi diri berpengaruh positif 

terhadap minat berwirausaha, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan 

keluarga berpengaruh positif terhadap efikasi diri. Selanjutnya adalah 
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penelitian yang dilakukan oleh Candra Wijayangka, dkk (2018) menyatakan 

bahwa motivasi berpengaruh terhadap minat berwirausaha. Dan ada juga 

penelitian dari Ni Putu Pebi Ardiyani, A.A.G. Agung Artha Kusuma (2016) 

berpendapat bahwa sikap, pendidikan, dan juga lingkungan keluarga memiliki 

pengaruh yang positif terhadap minat berwirausaha.   

Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh Anita Wiani, dkk (2018) 

menyatakan jika lingkungan keluarga berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat berwirausaha. Serupa dengan penelitian Anita dkk, penelitian 

yang dilakukan oleh Zainal Abidin, dkk (2020) menyatakan jika pendidikan 

kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh langsung terhadap minat 

berwirausaha, dan juga pendidikan kewirausahaan berpengaruh langsung 

terhadap lingkungan keluarga, namun pendidikan kewirausahaan tidak 

berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha. Dan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Suratno, dkk (2020) lingkungan keluarga dan efikasi diri 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi, serta lingkungan keluarga, efikasi 

diri, motivasi berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha. 

Selanjutnya menurut penelitian Ika Indriyani, Subowo (2019) pengetahuan 

kewirausahaan dan efikasi diri berpengaruh terhadap minat berwirausaha, 

sedangkan lingkungan keluarga tidak berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha, lalu pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga 

berpengaruh terhadap efikasi diri, juga efikasi diri secara positif memediasi 

pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha. Lalu ada juga penelitian dari Muhammad Jailani, Rusdarti, 
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Ketut Sudarma (2017) pengetahuan kewirausahaan, motivasi, sosial ekonomi 

dan efikasi diri berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.  

Berdasar uraian di atas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti 

pengaruh antara rasa percaya diri (self-efficacy) dan lingkungan keluarga 

melalui motivasi terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Lalu dituangkan 

dalam judul “Pengaruh Antara Rasa Percaya Diri (SelfEfficacy) dan 

Lingkungan Keluarga Melalui Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muria Kudus.” 

 

1.2.  Ruang lingkup  

Berdasarkan .latar belakang di atas, terdapat banyak permasalahan yang 

harus ditangani. Tujuan pembatasan masalah agar supaya penelitian ini 

berjalan dengan baik dan  lancar. Ruang lingkup peneltian ini antara lain:  

1. Objek penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus yang memiliki unit bisnis.  

2. Variabel yang diteliti meliputi variabel pengaruh antara rasa percaya diri 

(self-efficacy) dan lingkungan keluarga melalui motivasi terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa.  

3. Responden yang diteliti yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus yang memiliki unit bisnis yang berjumlah 80 

mahasiswa.  

4. Penelitian dilakukan selama 3 bulan.   
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1.3.  Perumusan Masalah  

  Permasalahan dalam penelitian ini antara lain:  

1. Masih rendahnya rasa percaya diri para mahasiswa Fakultas  Ekonomi 

dan Bisnis di Universitas Muria Kudus untuk memulai berwirausaha.  

2. Lingkungan keluarga yang belum seluruhnya mendukung keinginan 

dan keputusan anak (mahasiswa) untuk memilih berwirausaha.  

3. Kurang pahamnya mahasiswa untuk menyerap motivasi yang 

bersumber dari lingkungan sekitar.  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh Rasa Percaya Diri (self-efficacy) terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus yang memiliki unit bisnis.  

2. Bagaimanakah pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus yang memiliki unit bisnis.  

3. Bagaimanakah pengaruh Rasa Percaya Diri (self-efficacy) terhadap 

Motivasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus yang memiliki unit bisnis. 

4. Bagaimanakah pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi 

pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 

Kudus yang memiliki unit bisnis.  
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5. Bagaimanakah pengaruh Motivasi terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Muria Kudus 

yang memiliki unit bisnis.  

  

1.4.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, ada beberapa hal yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Menganalisis pengaruh Rasa Percaya Diri (self-efficacy) terhadap 

Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muria Kudus yang memiliki unit bisnis.  

2. Menganalisis pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus yang memiliki unit bisnis.  

3. Menganalisis pengaruh Rasa Percaya Diri (self-efficacy) terhadap 

Motivasi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muria Kudus yang memiliki unit bisnis. 

4. Menganalisis pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Motivasi pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus 

yang memiliki unit bisnis.  

5. Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Minat Berwirausaha 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus 

yang memiliki unit bisnis.  
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1.5. Manfaat Penelitian (Kegunaan) 

        Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

 Sebagai tambahan konsep dengan memperluas kajian kewirausahaan, 

sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya, dan juga sebagai 

referensi dalam pengembangan ilmu kewirausahaan.  

2. Manfaat praktis  

 Penelitian ini dapat menambah informasi yang bisa digunakan sebagai 

masukan serta bahan pertimbangan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan rasa percaya diri (self-efficacy), lingkungan 

keluarga, motivasi, serta minat berwirausaha.  

 


