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PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangMasalah

Pengangguranatautunakaryamerupakanistilahuntukangkatankerja

yangtidakbekerjasamasekali,sedangmencarikerja,sedangmenunggu

proyekpekerjaan selanjutnya,atauseseorang mendapatkanpekerjaan

yanglayak.Pengangguranumumnyadisebabkankarenajumlahangkatan

kerjaataupencarikerjatidaksebandingdenganjumlahlapangankerja

yangadatetapitidakmampumenyerapnya.(www.Gajimu.com).

Gambar1.1–GrafikPengangguranTingkatPendidikan

Sumber:www.katadata.co.id

Badan pusatstatistik (BPS)baru-baru inimenyampaikan keadaan

pekerjadiIndonesiapadaFebruari2019.Data tersebutmenunjukkan

turunnyajumlahpengangguranmenjadi5,01% atauberkurang50ribu

orangselamasatutahunterakhir.Tingkatpengangguranterbuka(TPT)
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perFebruari2019berjumlah6,82jutaorang.Dilihatsecaraagregatangka

pengangguran sudah mulaiturun,tetap jika dilihat daritingkatan

pendidikannya lulusan diploma dan universitas makin banyak yang

menjadipengangguran.Terdapatbeberapafaktoryangdinilaimenjadi

penyebab peningkatan pengangguran terdidiktersebut.Salah satunya,

pendidikan rendah cenderung lebih menerima pekerjaan apapun.

Berdasarkangrafikdiatasadanyaperubahanpendidikanparapenganggur

daribulanfebruari2017sampaifebruari2019sebagaiberikut:

Tabel1.1–JumlahTingkatPengangguranpendidikantahun2017-

2019

Pendidikan JumlahTingkat

Penganggur

SD Turun25%

SMP Turun6%

SMA Turun3,6%

SMK Turun6,9%

DiplomaI/II/III Naik8,5%

Universitas Naik25%

Sumber:www.katadata.co.id

SaatinipengangguranterdidikdiIndonesiamengalamipeningkatan.

Pemerintahsedangberhadapandenganbanyaknyajumlahorangyang

tidak bekerja dari golongan pendidikan.Dapat dilihat dari tingkat

pengangguran lulusan perguruan tinggidengan tingkatpendidikan S1
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sampaiS3yangmencapai737.000orang.BerdasarkandataBadanPusat

Statistik(BPS),padaAgustus2019,jumlahyangbelum bekerjalulusan

perguruantinggimencapai5,67%daritotalangkatankerjaberkisar13juta

orang.MeskipresentasenyamenurundibandingkanAgustus2018yang

5,89% ,angkanyadiatasrata-ratapenganggurannasionalyangsebesar

5,28%.KepalaBPSSuhariyantomenjelaskan,pengangguranterjadikarena

meningkatnya pekerja yang tidakterserap sepenuhnya oleh lapangan

pekerjaan.“padaAgustus2019,jumlahpendudukusiakerja197,9juta

kalau dilihat komposisinya dibanding Agustus 2018 berarti ada

peningkatan jumlah penduduk usia kerja,”ujarnya diJakarta,selasa

(5/11/2019).(www.iNews.id).Selainlulusanuniversitas,kataSuhariyanto,

angkapengangguranlulusanDI-IIIjugacukuptinggiyakni5,99%daritotal

angkatankerjalulusanDI-III.Meskibegitu,lulusanSMKmasihmenempati

posisiteratasdalam daftarpenganggurantertinggidenganpresentase

hingga10,42%.

BPS mencatat,banyaknya lulusan perguruan tinggiyang tidak

menganggurpadaAgustus2019mencapai12,27orang.Angkatersebut

9,7%daritotalangkatankerjayangmencapai133jutaorang.Meskimasih

tinggi,Suhariyantomenyebutporsitenagakerjalulusanperguruantinggi

darijumlah semua penduduk yang bekerja terus bertambah.Pada

Agustus2018,porsilulusanperguruantinggiyangbekerja9,4persen

sementara Agustus 2017 sebesar9,45 persen.Selain itu,data BPS

menunjukkan semakin banyak jenjang pendidikan yang diselesaikan,

semakinbesarupahyangdidapat.Upahburuhlulusanperguruantinggi

rata-ratamencapaiRp.4,58jutaataudiatasrata-ratabesaranupahburuh

nasionalyanghanyaRp.2,91juta.(www.iNews.id).

Berdasarkan dari data BPS tersebut maka dianjurkan untuk

pengangguran terdidik untuk minat berwirausaha supaya mampu
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menyediakan lapangan kerja bagidirisendiribahkan menciptakan

lapangan kerja bagiorang lain.MenurutAgus Muharram (Sekretaris

Kemenkop dan UKM) mengatakan mahasiswa dengan kemampuan

ilmunyamemilikimodalyangkuatuntukmampumenciptakanproduk–

produkyanginovatifdankreatif.“karenaitusayamendorongmahasiswa

untuk berani tampil dengan kreatifitas dan inovasinya,”tegasnya.

Sayangnya,keinginan menjadiorang yang punya usaha dikalangan

lulusanPerguruanTinggi(PT)tergolongtidaktinggi.Berdasarkandata

BPS,hanya 6,4% aja lulusan PT yang berminat menjadiseorang

pengusaha.Inilebih rendah dibandingkan dengan keinginan untuk

memilikiusahadarilulusanSMAyangmencapai22%.Agusmenerangkan

sekarang inibanyaknyapengusaha diIndonesiarelatifmasih rendah,

hanya 1,65% darijumlah penduduk,dimana pendapatan perkapitanya

3.600dollarASpertahun,sementaraidealnya,sedikitnya2%.Dibanding

denganNegaralainbanyaknyapengusahadiIndonesiamasihketinggalan.

Malaysia contohnya banyaknya wirausaha sebesar 3% dengan

pendapatan perkapita 7.500 Dollar AS.China dengan pendapatan

perkapita4.260dollarAS/tahunmemilikiwirausaha10%.Singapurayang

berpendapatanperkapita40.920dollarAS/tahunmemiliki7%pengusaha.

(www.industry.co.id).

Tahun2018,banyaknyaWirausahaIndustriBaru(WUIB)diDKIJakarta

mencapai2.009orangatausesuaitarget.HaliniberartitiapsatuWUIB

lahirdari5.151penduduk.Padatahun2017WUIBsebanyak1.660orang

dantahun2019menargetkansebanyak5.560orang.
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Gambar1.2–JumlahWirausahaDKIJakarta

Sumber:DinasPerindustriandanEnergi

Padatahun2019iniDinasdanPerindustriandanEnergi(DPE)bahkan

menargetkan5.560WUIBataumeningkat2,8kalidaritahun2018.Masing

-masingwilayahdiDKIJakartamempunyaitargetWUIB,yaituJakarta

Barat1.015WUIB,JakartaPusat1.015,JakartaSelatan1.260,Jakarta

Timur1.260,JakartaUtara760,danKepulauanSeribu250WUIB.

Gambar1.3–JumlahWirausahaDomisiliDKIJakarta
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Sumber:DinasPerindustriandanEnergi

Salah satu cara untuk mengatasi masalah pengangguran dan

meningkatkan perekonomian Indonesia adalah dengan meningkatkan

minatberwirausahapadagenerasimuda.(Azwar,2013)menyatakan

menumbuhkanjiwauntukberwirausahaterhadapmahasiswaperguruan

tinggidapatdipercayamenjadisuatualternatifuntukdapatberkurangnya

tingkat pengangguran,karena mahasiswa lulusan perguruan tinggi

diharapkan dapatmenjadiwirausahawan muda terdidik yang mampu

menjalankanusahanyasendirikarenaduniabisnismasasekarangdan

masadepanlebihmengandalkanknowledgedanintellectualcapital,maka

agardapatmenjadidayasaingbangsa,pengembanganwirausahamuda

perludiarahkanpadakelompokmudaterdidik(intelektual).

Teory planned behavior(TPB)adalah salah satu teoriyang bisa

digunakan untuk menilainiatkewirausahaan seseorang dan motivasi

seseorang serta teoriinitelah diakuisebagaimodelterbaik untuk

memahami perubahan perilaku karena sesuai untuk menilai niat

berwirausaha.Menurut(Yaretal.,2008)menyatakanbahwa“thetheoryof

planned behaviorcan be used to predictemploymentstatus choise

intention”.TeoriTPB menjelaskan bahwa sikap berperilaku,norma

subjektif,danefikasidirisebagaivariabelyangmendahuluiniat.

TeoriTPB juga dikemukakan (Darmanto & Wahyudi,2014)teori

perilakuterencanamenyatakanbahwaniatdipengaruhiolehsikap,norma

subjektif,dan mengatur tingkah laku.Secara empiris,faktor-faktor

tersebutditunjukkanpadabeberapapenelitiankewirausahaansebagai

sikapkewirausahaan,normasubjektif,kebutuhanuntukberprestasi,locus

ofcontrol,efikasidiri,kesiapaninstrumentaldankecenderunganrisiko.

Limaalasanmahasiswatidakinginberwirausahamampudijelaskan
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padavariabelsikapberwirausahayangmampumengukuralasantidak

mempunyaipengalamandantidakmempunyaimodal.Normasubjektif

yang mampu mengukur alasan tidak ada orang yang menuntun

berwirausaha,dan efikasidiriyang mampu mengukuralasan tidak

mempunyaikeberanianuntukmemutuskandantakutkeluardarizona

nyaman.

Sikap merupakandasardaripembentukanniatberwirausahaserta

salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pembentukan niat

berwirausahadalam Teoryplannedbehavior(TPB),halitudikuatkanoleh

(Wijaya&Mada,2008)menyatakanbahwasikapberperilakumerupakan

dasarbagipembentukanniat.Sikapberperilakumempunyaiartiuntuk

bertindaksecaraefektifdalam menghadapiresikoyangakandihadapi

(Andika&Madjid,2012).Sikapdalam niatmenjadiwirausahajugadapat

diartikan seberapa jauh seseorang berkomitmen dan ingin berkorban

menjadiwiraswastadibandingkandenganmenjadipegawai(Thahir,2015).

Sedangkan menurut (Akanbi,2013) sikap merupakan afeksi atau

perasaanterhadapsebuahrangsangan.

Normasubjektifadalahadanyatekanandaripihaklainataupengaruh

socialuntukmelakukan atau tidakmelakukan suatu perilaku tertentu

(Cruzetal.,2015).Perannormasubyektifterhadapniatdisebabkanoleh

seseorang mematuhipandangan ataupun peranan orang lain dalam

berwirausaha(Wijaya&Mada,2008).Berdasarkanpenelitian(Santyetal.,

2017),(Jaya&Seminari,2016)menyatakannormasubjektifberpengaruh

terhadapintensiberwirausaha.

Efikasidiriyaitukeadaanseseorangpercayabahwaperilakuuntuk

memilikiusaha mudah atau dapatdilakukan (Wijaya & Mada,2008).

Efikasidirimerupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya
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dalam mengaturdan melaksanakan tugas secara efektifdan efisien,

mampumenghadapisegalatantangansertamemprediksibesarusaha

yangdibutuhkanuntukmencapaitujuantersebut.Berdasarkanpenelitian

(Kristiadietal.,2016)dan(Andika&Madjid,2012)menyatakanbahwa

efikasidiriberpengaruhterhadapniatberwirausaha.

Berdasarkan ulasan teori,fenomena,serta hasilpenelitian diatas,

penulis tertarikuntuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sikap,

NormaSubjektifdanEfikasiDiriterhadapNiatBerwirausaha(Studipada

LulusanPerguruanTinggi2019diDKIJakarta)”

1.2. RuangLingkupMasalah

Berikut merupakan pembatasan yang dirancang penulis dalam

susunanpenelitian.

1.Penelitian yang ditelitiberdasarkan perkembangan darihasil-hasil

penelitiansebelumnya.Penelitianinihanyaberupamodifikasimodel,

modifikasimetodepenelitiandarihasil-hasilpenelitiansebelumnya.

2.Variabelindependenyangadadalam penelitianiniadalahsikap,norma

subjektif,dan efikasidiri.Ketiga variabeltersebutdipilih menjadi

variabelindependenkarenadapatmemberdampakyangnyatakepada

variabeldependen.Sementara itu varibeldependen yang terkait

denganvariabelindependensebelumnyaadalahniatberwirausaha.

3.ObjekpenelitianinihanyauntukLulusanPerguruanTinggi2019diDKI

JakartayangdomisiliJakartaselatan,Jakartabarat,Jakartatimur,

Jakartapusat,Jakartautara.
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1.3. IdentifikasiMasalah

Fenomena inimengenairendahnya jumlah wirausaha yang ada di

IndonesiadanmeningkatnyajumlahpengangguranterdidikdiIndonesia

khususnyauniversitas,peluangmahasiswauntukberwirausahasangat

besartetapiniatnyamasihkurang.Halituditandaidengankurangnya

sikap,normasubjektif,efikasidiri,yangakanditelitiolehpenulisdengan

variabeldependenniatberwirausaha.

1.4. PerumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangmasalahyangdikemukakandiatas,maka

dirumuskansuatupertanyaanpenelitiansebagaiberikut:

1.Adakahpengaruhpositifsignifikansikapterhadapniatberwirausaha

padalulusanperguruantinggi2019diDKIJakarta?

2.Adakah pengaruh positifsignifikan norma subjektifterhadap niat

berwirausahapadalulusanperguruantinggi2019diDKIJakarta?

3.Adakah pengaruh positif signifikan efikasi diri terhadap niat

berwirausahapadalulusanperguruantinggi2019diDKIJakarta?

1.5. PembatasanMasalah

Batasan atau limitasidarikerangka ilmiah iniialah pada niat

berwirausahapadamahasiswayangniatberwirausahanyamasihkurang

denganmelaluivariabelsikap,normasubjektif,danefikasidiri.Penelitian

iniakandilakukanterhadaplulusanperguruantinggi2019diDKIJakarta.

Penelitian iniialah modifikasidarijurnalyang ditelitioleh Tatiana
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Lakovleva,LarsKolvereid,danUteStephanpadatahun2011yangberjudul

“Entrepreneurialintentionsindevelopinganddevelopedcountries”dan

jurnalyang ditelitioleh kris dan kristijan tahun 2016 yang berjudul

“Impacts ofinnovativeness and attitude on entrepreneurialintention:

amongengineeringandnon-engineeringstudents”.

1.6. MaksuddanTujuanPenelitian

Berdasarkandarirumusanmasalahtersebutmakapenulismemiliki

maksuddantujuandaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Mengujidan menganalisipengaruh positif sikap terhadap niat

berwirausahapadalulusanperguruantinggi2019.

2.Mengujidanmenganalisispengaruhpositifnormasubjektifterhadap

niatberwirausahapadalulusanperguruantinggi2019.

3.Mengujidanmenganalisispengaruhpositifefikasidiriterhadapniat

berwirausahapadalulusanperguruantinggi2019.

1.7. ManfaatPenelitian

Hasildaripenelitianyangdilakukaninidiharapkanbisadipergunakan

oleh pembaca dan mahasiswa. Manfaat yang diharapkan dari

penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.7.1 Bagipenulis:

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan

pemahaman yang mendalam terkaitpengaruh sikap,norma
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subjektif,danefikasidiriterhadapniatberwirausaha.Sebagai

salahsatusyaratkelulusansebagaisarjanamanajemendiSTIE

IndonesiaBankingSchool.

1.7.2 BagiMahasiswa:

Hasil peneitian ini dapat mengurangi jumlah

pengangguran terdidik melalui minat berwirausaha,

Meningkatkan jumlah wirausaha yang ada di Indonesia,

Menciptakan lapangan pekerjaan,Meningkatkan pendapatan

perkapitaIndonesiapertahun.

1.7.3 Bagiakademisi:

Penelitianinidiharapkanbisaberkontribusiterhadapilmu

Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada

pembahasanpengaruhsikap,normasubjektif,danefikasidiri

terhadap niatberwirausaha serta memberikan pengetahuan

barupadapenelitianselanjutnya.

1.8. SistematikaPenulisanSkripsi

Sistematika penulisan merupakan tata urutan penelitian ini dan

dimaksudkan agar mempermudah dalam penyusunan penelitian.

Sistematikatersebutsebagaiberikut:

BabI:PENDAHULUAN

Bab inimerupakan penjelasan secara umum mengenaiobyek studi

penelitian,latarbelakangmasalah,perumusanmasalah,tujuanpenelitian,

kegunaanpenelitian,dansistematikapenulisan.
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BabII:TINJAUANPUSTAKADANLINGKUPPENELITIAN

Babinidikemukakandenganjelas,ringkas,danpadattentanghasilkajian

kepustakaan yang terkaitdengan masalah yang akan diteliti,seperti;

penelitianterdahulu,uraiantentanglandasanteoriperilakuorganisasi,

manajemensumberdayamanusia,budayaorganisasidandisiplinkerja

yangdigunakansebagaidasardarianalisispenelitian,hipotesispenelitian,

kerangkapemikiran,danruanglingkuppenelitian.

BabIII:METODEPENELITIAN

Bab inimenjelaskan tentang pendekatan,metode,dan teknik yang

digunakanuntukmengumpulkandanmenganalisisdatasehinggadapat

menjawabataumenjelaskanmasalahpenelitian,seperti:jenispenelitian,

variable operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel,

pengumpulandata,ujivaliditasdanreliabilitas,danteknikanalisisdata.

BABIV:ANALISISDANPEMBAHASAN

Pada bab inidiawalidengan penjelasan mengenaiobjek penelitian,

dilanjutkandengananalisisdanpembahasanhasilpenelitian.

BABV:PENUTUP

Merupakanbabpenutupyangmenyajikansecarasingkatmengenaiapa

yangtelahdiperolehdarihasilpenelitianyangtelahdilaksanakandalam

bagiankesimpulan.
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