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Abstrak 

 

Pengembangan kewirausahaan menjadi isu hangat untuk lembaga-lembaga 

pendidikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang merupakan 

lembaga pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis, belum dapat mengoptimalkan 

perannya. Berdasarkan laporan tracer study 2010-2012 jurusan manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ditemukan jumlah alumni 

yang menjadi wirausaha sebesar 24.3 persen, 56,8 persen sebagai karyawan 

swasta dan satu persen menyatakan pekerjaan lainnya. Ditinjau dari disiplin ilmu 

yang di terapkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana telah 

dibekali berbagai pengetahuan dasar untuk membentuk jiwa kewirausahaan para 

mahasiswanya. 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 156 responden dengan 

menggunakan teknik non probability sampling, khususnya purposive sampling. 

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. 

Hasil penelitian menunjukan ketiga variabel bebas (efikasi diri, 

pengambilan resiko, dan inovasi) berpengaruh signifikan terhadap niat 

berwirausaha mahasiswa program DIII dan S1 reguler Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Udayana. Setiap variabel yang diuji telah valid dan reliabel 

serta layak secara model menurut uji asumsi klasik sehingga penelitian dapat 

dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis sebagai lembaga pendidikan dapat lebih memberikan ilmu-ilmu praktis, 

seminar-seminar kewirausahaan sehingga nantinya mahasiswa dapat 

menumbuhkan niat berwirausaha dalam dirinya. Hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan referensi untuk mahasiswa Program DIII dan S1 reguler agar dapat 

memilih menjadi seorang entrepreneur dan memulai untuk menciptakan lapangan 

pekerjaannya sendiri. 

 

Kata Kunci: efikasi diri, pengambilan resiko, inovasi, niat berwirausaha, analisis 

regresi berganda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengembangan  kewirausahaan pada beberapa tahun terakhir telah menjadi 

isu hangat pada lembaga-lembaga pendidikan di tingkat daerah, nasional bahkan 

internasional. Kecenderungan ini muncul karena adanya keyakinan bahwa 

kewirausahaan dapat menjadi kunci utama untuk sejumlah hasil sosial yang 

diinginkan, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengangguran yang lebih rendah, 

dan  modernisasi teknologi (Baumol, 2007). Menurut Van Praag dan Versloot 

(2007), kewirausahaan dapat menjadi perangsang dalam pertumbuhan ekonomi, 

inovasi, pekerjaan dan kreasi usaha. Penelitian empiris juga mendukung hubungan 

positif antara aktivitas kewirausahaan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bulan Februari Tahun 2014 

menunjukan bahwa jumlah wirausaha yang ada di Indonesia mencapai 44,20 juta 

orang dari 118,17 juta orang penduduk yang bekerja atau 1,65 persen dari total 

penduduk Indonesia (bps.go.id, 2015).  

Pertumbuhan industri mikro dan kecil (IMK) pada Tahun 2014 untuk 

wilayah Bali sebesar 2,9 persen meningkat dibandingkan Tahun 2013 sebesar 2,7 

persen. McClelland (dalam Silvia, 2013), mengemukakan bahwa suatu negara 

dapat maju apabila dua persen dari total penduduk berprofesi sebagai 

entrepreneur. Indonesia masih tertinggal jauh dari negara maju di benua Asia 

seperti Tiongkok dan Jepang yang memiliki rata-rata di atas sepuluh persen dari 

total populasi penduduk di negara tersebut. Indonesia masih kalah dengan negara 
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Singapura yang mencapai tujuh persen dan Malaysia mencapai lima persen atau 

lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia untuk regional Asia Tenggara 

(republika.co.id, 2015). 

Langkah awal yang di butuhkan dalam berwirausaha adalah niat. Menurut 

Rasli (2013), niat berwirausahaan adalah suatu pikiran yang mendorong individu 

untuk menciptakan usaha. Niat adalah keinginan tertentu seseorang untuk 

melakukan sesuatu atau beberapa tindakan, sebagai hasil dari pikiran sadar yang 

mengarahkan tingkah laku seseorang (Parker, 2004).  Ramayah dan Harun (2005) 

mengatakan, niat berwirausaha didefinisikan sebagai kecenderungan individu 

untuk melakukan tindakan wirausaha dengan menciptakan produk baru melalui 

peluang bisnis dan pengambilan risiko. Kegiatan kewirausahaan sangat ditentukan 

oleh niat individu itu sendiri. Seseorang tidak akan menjadi pengusaha secara 

tiba-tiba tanpa pemicu tertentu. Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah melalui 

pembenahan kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat menengah sampai 

perguruan tinggi. Penambahan mata pelajaran/mata kuliah kewirausahaan kepada 

peserta didik bertujuan untuk menanamkan jiwa kewirausahaan pada generasi 

muda. Pengaruh dalam penambahan materi kewirausahaan dalam dunia 

pendidikan selama ini telah dipertimbangkan sebagai salah satu pendorong untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan hasrat,  jiwa dan perilaku berwirausaha di 

kalangan generasi muda (Kourilsky dan Walstad, 1998).  

Universitas Udayana sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Bali, 

diharapkan dapat mencetak generasi muda yang mandiri sehingga dapat 
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membangkitkan  kesadaran mahasiswa untuk menjadi orang yang bisa 

menciptakan pekerjaan (job creator) bukan orang yang mencari pekerjaan (job 

seeker). Selain itu, dengan berwirausaha akan tercipta peluang yang lebih besar 

dalam mencapai keberhasilan, hal ini sesuai dengan program  pemerintah dalam 

percepatan penciptaan pengusaha kecil dan menengah yang kuat dan bertumpu 

pada ilmu pengetahuan  dan teknologi (Indarti dan Rostiani,  2008).  

Pilihan karir mahasiswa untuk berwirausaha dapat dilihat dari tinggi 

rendahnya niat mahasiswa untuk berwirausaha dan demi menunjang program 

pemerintah dalam percepatan penciptaan pengusaha kecil dan menengah yang 

kuat yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementrian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi mencanangkan berbagai kebijakan yang 

bertujuan untuk menumbuhkan semangat berwirausaha dan menciptakan para 

wirausaha muda melalui berbagai rancangan program yang dikhususkan bagi para 

mahasiswa, seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Program 

Mahasiswa Wirausaha (PMW). 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merupakan lembaga 

pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis, belum dapat mengoptimalkan perannya 

sebagai pencetak sarjana ekonomi dan bisnis. Berdasarkan disiplin ilmu, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana telah dibekali berbagai pengetahuan 

dasar untuk membentuk jiwa kewirausahaan para mahasiswanya, seperti yang ada 

dalam mata kuliah pengantar bisnis, manajemen keuangan, manajemen sumber 

daya manusia, kewirausahaan dan sebagainya. Matakuliah kewirausahaan 

ditujukan untuk dapat mengembangkan keinginan dan kemampuan mahasiswa 
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dalam berwirausaha. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana diwajibkan mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) yang bertujuan agar 

mahasiswa mendapatkan ilmu secara langsung di lapangan dan memiliki 

pengalaman tentang strategi yang dibutuhkan seorang wirausahawan. Meskipun 

demikian, semangat dan niat berwirausaha para mahasiswa belum dapat 

membentuk jati diri sebagai wirausahawan di tengah-tengah Civitas Akademika 

Universitas Udayana. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya niat berwirausaha pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, antara lain; 

mahasiswa tidak mempunyai modal usaha, sebagian besar mahasiswa berlatar 

belakang bukan dari keluarga wirausahawan, kurangnya pengalaman mahasiswa 

dalam berbisnis, rendahnya efikasi diri untuk menjadi wirausaha, dan adanya 

perbedaan lokus  kendali (locus of control) dalam menyikapi kegiatan 

bewirausaha. Laporan tracer study 2010-2012 jurusan manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menunjukkan jumlah alumni yang 

menjadi wirausaha sebesar 24,3 persen; dan 56,8 persen sebagai karyawan swasta, 

sedangkan satu persen menyatakan pekerjaan lainnya. Rendahnya jumlah alumni 

yang menjadi wirausahawan dikarenakan hal-hal; kurangnya kepercayaan akan 

kemampuan diri sendiri, kurangnya keterampilan bahasa asing dan keterampilan 

mempelajari teknologi baru, kemudian kurangnya kreativitas, rasa cepat puas dan 

kurang mandiri (tracer study, 2010-2015). 

Berwirausaha dalam berbagai bidang industri akan membantu suatu negara 

untuk memberi tambahan pilihan pekerjaan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, 
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pemerintah mengharapkan para sarjana memiliki kemampuan dan keberanian 

untuk mendirikan sebuah usaha meskipun tergolong kecil tetapi dapat 

memberikan peluang kerja bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri, 

pengambilan risiko, dan inovasi terhadap niat berwirausaha pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan,  permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap niat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

2) Bagaimanakah pengaruh pengambilan risiko terhadap niat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

3) Bagaimanakah pengaruh inovasi terhadap niat berwirausaha 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.  

1.3  Tujuan Penelitan 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk menjelaskan adanya pengaruh efikasi diri terhadap niat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 
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2) Untuk menjelaskan adanya pengaruh pengambilan risiko terhadap niat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana. 

3) Untuk menjelaskan adanya pengaruh inovasi terhadap niat 

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

1.4 Manfaat Hasil 

 Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut. 

1) Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran, dan 

wawasan dalam bidang kewirausahaan, khususnya dalam aspek niat 

berwirausaha mahasiswa. 

2) Manfaat praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai suatu 

masukan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

dalam membangun jiwa wirausaha pada mahasiswa serta pentingnya 

membangun lingkungan dan budaya wirausaha dalam lingkungan 

fakultas. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara 

bab yang satu dan lainnya disusun secara sistematis dan rinci untuk memberi 
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gambaran yang ada dan mempermudah pembahasan tentang penelitian ini. 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

 Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat hasil, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Kajian Pustaka dan Hipotesis Penelitian 

Bab ini memuat teori-teori yang berasal dari berbagai literatur yang 

dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk dapat 

mengakomodasi argumentasi yang akurat sesuai dengan pokok 

permasalahan yang ada serta dengan menyusun hipotesis yang digunakan. 

Bab III: Metode Penelitian 

Bab ini memuat metode penelitian yang meliputi desain penelitian, lokasi 

penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel, metode penentuan 

sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV: Data dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Bab ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis 

setelah dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Selain itu disajikan pula hasil pengujian hipotesis 

yang selanjutnya dibahas berdasarkan atas semua hasil penelitian serta 

pengujian hipotesis yang telah ada tersebut, yaitu membandingkan hasil 

yang diperoleh dengan teori yang dipakai acuan dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. 
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Bab V: Simpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang menguraikan 

mengenai simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan dan saran-saran 

bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) terkait 

dengan topik penelitian yang telah dihasilkan ini. 

 


