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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tingkat pengangguran di Indonesia yang tinggi, kesempatan dan lowongan 

kerja yanng minim, serta pendidikan yang rendah menjadi pemicu setiap orang 

untuk mendirikan suatu usaha kecil dan menengah. Berwirausaha kini menjadi 

trend di kalangan masyarakat Indonesia. Namun untuk memulai suatu usaha yang 

baru maka diperlukanlah untuk mempunyai ide usaha yang baru yang belum ada 

dipasaran atau membuat inovasi baru dari pasaran yang sudah ada.Salah satu 

usaha pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran adalah menciptakan 

lapangan pekerjaan yang bersifat padat karya. Namun kalangan orang yang 

berpendidikan cenderung tidak tertarik dengan pekerjaan ini (berwirausaha), 

melainkan lebih berminat menjadi pekerja di perkantoran lebih tinggi. 

Faktor utamanya adalah mengenai pendidikan karena semakin tinggi 

pendidikan maka semakin besar keinginan mereka untuk menduduki kursi 

kantoran dengan jabatan yang tinggi.Mereka tidak berani mengambil risiko besar 

seperti berwirausaha. Dalam hal ini berarti mereka bekerja dengan orang lain 

hanya mengandalkan upah atau gaji.Setiap tahun beratus–ratus bahkan berjuta–

juta orang ingin bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Mereka mencoba mencari 

pekerjaan kesana kemari mengajukan lamaran pekerjaan mulai dari satu 

perusahaan ke perusahaan yang lainnya hanya untuk mendapatkan pekerjaan  

yang layak dan menjadi karyawan di sebuah instansi yang dirasa sesuai dengan 
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kemampuan yang dimiliki, walaupun pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan 

yang diinginkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hanya sedikit atau hanya segelintir 

orang yang berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan, walaupun ada yang 

berpikir demikian namun kebanyakan dari mereka takut akan resiko yang akan 

dihadapi terutama soal resiko kerugian atau tidak kembalinya modal dari memulai 

usaha.Mereka berharap menjadi karyawan, pegawai, buruh atau menjual 

tenaganya begitu saja sekedar mengharapkan imbalan jasa, walaupun upah, gaji 

atau imbalan jasa yang didapat jauh dari harapan yang diinginkan. Bahkan 

imbalan yang didapat hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari – hari saja. Hal ini 

disebabkan jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dibandingkan  dengan lapangan 

pekerjaan yang tersedia. dilansir dari Kompas.com menurut Kepala Badan Pusat 

Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto  mengatakan bahwa “Setahun Terakhir, 

pengangguran bertambah 10.000 orang menjadi 7,04 juta di Agustus 2017.” Di 

kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (6/11/2017). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, jumlah 

pengangguran di Jawa Barat sebanyak 1.921 juta orang atau 8,49 persen pada 

bulan Februari tahun 2017. Jumlah penganggur ini turun dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu 8,57 persen. Penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Barat 

diperkirakan mencapai 20,722 juta orang dan meningkat 445 ribu orang 

dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini juga menceminkan banyaknya 

lapangan pekerjaan baru yang tercipta sebagai akibat dari ekspansi perekonomian 

selama kurun waktu Februari 2016 ke Februari 2017. Namun hal tersebut belum 

bisa memnuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang diharapkan Adapun, jumlah 



3 
 

penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Jawa Barat pada Februari 2017 

diperkirakan sebanyak 35,051 jutaorang. Bertambah 629 ribu orang 

dibandingkantahunsebelumnya. Dari jumlah tersebut, 22,644 juta di antaranya 

termasuk angkatankerja. 

 
Gambar 1.1 

Tingkat Penduduk Usia Kerja, Angkatan kerja, Penduduk Bekerja, dan 

Pengangguran (juta orang), serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan 

Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), Jawa Barat Tahun 2014-2017 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja pada Februari 2017 menjadi 64,60 persen. Naik dari periode yang 

sama tahun sebelumnya yang sebesar 64,43 persen. Angka ini menunjukkan dari 

100 orang berumur 15 tahun ke atas di Jawa Barat, sebanyak 65 orang aktif secara 

ekonomi.Angka pengangguran di Jawa Barat 8.49 persen, memang masih jauh di 

atas rata-rata nasional yaitu 5.33 persen. Bahkan tingkat pengangguran di Jawa 

Barat berada di ranking dua nasional setelah Kalimantan Timur pada Februari 

2017. Hal ini seharusnya dapat mendorong agar masyarakat terutama generasi 

muda sadar bahwa akan lebih baik jika mereka menjadi wirausaha dan justru 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Jika dilihat lebih 
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mendalam lagi maka tingkat pengangguran pun dapat dibedakan dari jenjang 

pendidikannya  dan berikut merupakan datanya : 

 
Gambar 1.2 

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 

Menurut Pendidikan, Jawa Barat, 2014-2017 

Secara umum, angka pengangguran jenjang pendidikan diploma dan 

universitas lebih rendah dibanding tingkat pendidikan lainnya. Ini menunjukkan 

pendidikan tinggi memberikan peluang kerja dan kemampuan daya saing lebih 

tinggi dalam mencari dan mendapatkan pekerjaan di Jawa Barat. Selama tiga 

tahun terakhir, pengangguran pada jenjang pendidikan SMA Kejuruan adalah 

paling tinggi. Penyebabnya disinyalir karena miss and match kualifikasi lulusan 

SMK dengan kebutuhan pasar kerja. 

Fenomena di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Jawa 

Barat cukup besar sehingga seharusnya dapat dijadikan bahan pemikiran, 

bagaimana agar dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menampung 

karyawan, tidak lagi berpikir untuk mempersiapkan diri menjadi calon karyawan 

yang mencari pekerjaan, terutama bagi individu yang terdidik, misalnya 

Mahasiswa. Mereka diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian dengan 

menanamkan jiwa kewirausahaan semenjak dini. Banyaknya wirausaha dalam 
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sebuah negara akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara itu sendiri. Di 

Indonesia, lulusan perguruan tinggi cenderung menjadi pencari kerja dan sangat 

sedikit yang menjadi pencipta lapangan kerja. Hal ini mengakibatkan rendahnya 

wirausaha muda yang muncul sehingga perlu ditumbuhkan minat untuk menjadi 

wirausaha pada seseorang mahasiswa. 

Salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran ialah 

menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Di Provinsi Jawa Barat sendiri 

khususnya di kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan program 

kebijakan untuk mencetak wirausahaan baru pada tahun 2016. Pemerintah Kota 

Bandung melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 

(Diskoperindag) tengah menjalankan program „Wirausaha Baru‟ (WUB). Dilansir 

dalam rebulika.co.id sekretaris Diskoperindag kota Bandung Dince Herlina 

mengatakan, Pemerintah kota Bandung menargetkan 35 ribu Wirausaha 

Baru(WUB) bisa tercipta dari program ini. Jumlah ini ditentukan dalam waktu 

lima tahun ke depan. “35 ribu WUB yang dibebankan ke Diskoperindag untuk 

rentang lima tahun ke depan. Targetnya para WUB dapat menciptakan lapangan 

usaha baru nantinya,” kata Dince di Balai Kota Bandung, Jumat (20/5).  

Namun kalangan orang yang berpendidikan cenderung tidak tertarik 

dengan pekerjaan ini (berwirausaha), minat mereka bekerja di kantoran lebih 

tinggi. Semakin tinggi pendidikan mereka maka semakin besar keinginan mereka 

untuk menduduki kursi kantoran dengan jabatan yang tinggi. Mereka tidak berani 

mengambil resiko besar seperti berwirausaha. Dalam hal ini berarti mereka 

bekerja dengan orang lain hanya mengandalkan upah atau gaji. 



6 
 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif 

yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju 

sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang 

menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan 

merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui 

proses pengelolaan sumber daya dengan cara baru dan berbeda. 

Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa 

sekolah atau pergururan tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan 

tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui 

pendidikan formal maupun pelatihan – pelatihan di segala lapisan msayarakat 

keewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang melakukan kegiatan 

kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan mengapa seseorang 

wirausahawan (entrepreneur) mempunyai cara berpikir yang berbeda dari 

manusia pada umumnya. Mereka mempunyaimotivasi, panggilan jiwa, persepsi 

dan emosi yang sangat terkait dengan nilai nilai, sikap dan perilaku sebagai 

manusia unggul. 

Wirausahawan (entrepreneur) yaitu sumber daya manusiayang memiliki 

kemampuan kreatif, inovatif, dinamis, dan proaktif terhadap tantangan yang ada. 

Berwirausaha sekecil apapun bentuknya, bula diekambangkan dengan prinsip – 

prinsip ekonomi dan dilakukan secara profesional maka akan menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship dalam diri kita, dengan wiruasaha kita akan memiliki 

pengalaman yang bisa dipetik, bagaimana cara mengevaluasi agar bisnis dapat 

berkembang menjadi suatu usaha yang besar. 
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Kewirausahaan sendiri merupakan konsepsi, maka untuk menerapkan 

dalam kegiatan usaha haruslah diwujudkan dalam berbagai tindakan (perilaku) 

yang nyata, bisa saja seseorang punya potensi kewirausahaan yang bagus 

akantetapi tidak pernah bisa diwujudkan potensi itu dalam perilaku atau tindakan 

nyata, maka potensi tersebut hanya tinggal potensi yang tidak punya makna dalam 

dunia bisnis.Sementara Niat berwirausaha dapat diartikan sebagai proses 

pencarian informasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan 

suatu usaha. Perilaku kewirausahaan dan faktor kewirausahaan harus ada dalam 

aktivitas bisnis, mengingat faktor ini sangat penting karena menunjang kemajuan 

usah. Banyak perusahaan yang muncul dan tumbuh menjadi besar berkat polesan 

tangan para kewirausahaan yang mampu bertindak sebagai wirausaha profesional.  

Penelitian ini dilakukan pada program studi  S1 Manajemen Universitas 

Pasundan karena Program Studi Manajemen merupakan program studi dengan 

jumlah mahasiswa terbanyak dibandingkan dengan dua program studi lainnya 

yaitu Akuntansi dan Studi Pembangunan. Berdasarkan penelitian penulis kepada 

30 responden yaitu mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas 

Pasundan, didapat hasil bahwa niat berwirausaha mahasiswa masih rendah. 

Berikut adalah data mengenai hasil penelitian awal mengenai niat berwirausaha : 

Tabel 1.1 

Hasil Kuesioner Pra Penelitian Mengenai Niat Berwirausaha 

Pada Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan 

No. Kriteria Jumlah Persentase 

1. Menciptakan Pekerjaan (Wirausaha) 6 Orang 20% 

2. Mencari Pekerjaan (Pegawai) 24 Orang 80% 

Total 30 Orang 100% 

Sumber: Pra Penelitian (Data Diolah) 
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Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa niat berwirausaha dikalangan 

mahasiswa masih rendah, hal ini dapat dilihat dari 30 mahasiswa yang berniat 

untuk berwirausaha hanya sebanyak 6 orang dan sisanya 24 orang berniat untuk 

menjadi pegawai baik pegawai swasta atau pegawai negeri. Hal ini membuktikan 

bahwa berwirausaha bukanlah pilihan utama bagi para mahasiswa setelah lulus 

karena mereka cenderung lebih memilih menjadi pegawai karena cenderung tidak 

memiliki tingkat risiko yang tinggi dan akan mendapatkan penghasilan setiap 

bulannya secara rutin.Selain itu menjadi pegawai merupakan cita-cita sebagian 

besar mahasiswa karena tingkat pendidikan yang telah mereka raih. 

Perilaku kewirausahaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Sikap dan perilaku dapat dipengaruhi oleh adanya tekanan/pengaruh 

atau dorongan dari lingkungan baik itu lingkunan internal maupun eksternal. 

Adanya pengaruh dari dalam diri sendiri dan dari lingkungan luar maka 

tumbuhlah sikap dan perilaku individu yang spesifik.Kewirausahaan adalah 

proses penetapan kreativitas dan inovasi dalam  memecahkan persoalan dan 

menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha (Suryana, 2014:19). 

Proses kewirausahaan menuntut kemauan untuk mengambil resiko dengan 

penuh perhitungan sengingga dapat mengatasi rintangan untuk mencapai 

kesuksesan yang diharapkan.Pada umumnya, wirausahawan menggunakan 

kecerdikannya untuk memanfaatkan sumberdaya yang terbatas.Lingkungan 

keluarga terutama orang tua sangat berperan penting sebagai pengarah bagi masa 

depan anaknya, sehingga secara tidak langsung orang tua juga dapat 

mempengaruhi minat terhadap pekerjaan bagi anak di masa yang akan datang, 
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termasuk dalam hal berwirausaha. Salah satu yang memiliki pengaruh yaitu 

keluarga juga merupakan peletak dasar bagi persiapan anak - anak dimasa yang 

akan datang dapat menjadi pekerja yang efektif. Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan rendahnya niat berwirausaha di kalangan mahasiswa, maka 

penulis juga melakukan pra penelitian pendahuluan yang terkait dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi niat berwirausaha mahasiswa Program Studi S1 

Manajemen Universitas Pasundan, hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Hasil Kuesioner Pra Penelitian Mengenai Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Niat Berwirausaha 

Dimensi Pernyataan SS S KS TS STS TOTAL 

Motivasi 

Saya sangat ingin menjadi 

seorang wirausaha. 
2 4 5 12 7 30 

Saya ingin memiliki perusahaan 

yang berkembang pesat. 
5 3 8 10 4 30 

Saya ingin menjadi seorang 

pemimpin dalam perusahaan. 
1 5 11 8 5 30 

Lingkung

an 

Internal 

Saya yakin jika berwirausaha 

akan memiliki peluang sukses 

yang besar. 

2 6 7 6 9 30 

Saya memiliki kemauan yang 

kuat dalam mencapai hasil 

terbaik. 

7 8 5 7 3 30 

Saya memiliki keberanian untuk 

mengambil risiko. 
5 5 8 7 5 30 

Saya tidak takut terhadap 

penghasilan yang didapat. 
4 6 9 9 2 30 

Lingkung

an 

Eksternal 

Saya melihat wirausaha di 

sekitar daerah yang sukses. 3 5 9 8 5 30 

Adanya dukungan keluarga 

menjadi wirausaha. 3 8 9 6 4 30 

Saya melihat ada peluang 

teknologi. 2 5 10 7 6 30 

Sumber: Pra Penelitian (Data Diolah) 
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Berdasarkan hasil pra penelitian pada tabel 1.2 tersebut dapat dilihat 

bahwa dari ketiga faktor tersebut, hampir seluruh pernyataan tersebut memiliki 

hasil yang kurang baik dan menandakan bahwa memang benar minat untuk 

berwirausaha dari kalangan mahasiswa masih sangat rendah dan faktor tersebut 

semua mempengaruhinya.Peranan universitas dalam memotivasi mahasiswa 

menjadi wirausaha muda sangat penting dalam menumbuhkan jumlah wirausaha. 

Peran universitas dalam mengembangkan minat berwirausaha dan menggali 

beberapa faktor yang berpengaruh kepada perilaku berwirausaha telah digali oleh 

beberapa peneliti. Penelitian – penelitian tersebut menjelaskan bahwa minat 

kewirausahaan yang dapat diarahkan melalui pendidikan kewirausahaan 

dipengaruhi oleh sikap dan minat terhadap kewirausahaan. 

Penelitian ini juga dilakukan di Universitas Pasundan pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis dan khususnya di Program Studi Manajemen. Hal ini karena 

pada fakultas tersebut sangat sesuai dengan materi bahasan karena berhubungan 

dengan bisnis yang juga nantinya akan menyangkut ke dalam dunia 

perekonomian. Fakultas tersebut dapat dikatakan merupakan sebuah media dan 

wadah bagi mereka yang meninginkan untuk mempelajari bagaimana cara 

membangun dan menjalankan sebuah usaha dan lebih lanjutnya lagi 

mengembangkannya. Lebih spesifiknya lagi pada program studi manajemen 

dikarenakan pada program studi tersebut banyak sekali materi perkuliahan yang 

erat kaitannya dengan kewirausahaan yang berisi ilmu-ilmu dalam melaksanakan 

usaha agar nantinya mencapai kesuksesan.Pada program studi tersebut juga 

banyak hal yang membahas situasi perekonomian terkini dan juga tentang 
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mengatur sebuah organisasi atau tempat usaha serta komponen-komponen di 

dalamnya termasuk pegawai, keuangan, operasional, dan pemasaran guna 

mencapai tujuan sebuah usaha. Selain itu para mahasiswa juga dibekali ilmu 

kewirausahaan karena diharapkan ke depannya mereka dapat memiliki usaha 

sendiri setelah lulus dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dan 

mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah sekitarnya. 

Wirausahawan yang berhasil, salah satu kuncinya memiliki kepribadian 

yang unggul. Kepribadian tersebut kadangkala membedakannya dari kebanyakan 

orang. Gambaran ideal seorang wirausahawan menurut Alma (2013: 21) adalah 

orang yang dalam keadaan bagaimanapun daruratnya, tetap mampu berdiri atas 

kemampuan sendiri untuk menolong dirinya keluar dari kesulitan yang dihadapi, 

termasuk mengatasi kemiskinan tanpa bantuan siapapun. Bahkan dalam keadaan 

yang biasa (tidak darurat), mampu menjadikan dirinya maju, kaya, berhasil lahir 

batin. Oleh karena itu, hendaknya para mahasiswa mimiliki potensi kepribadian 

wirausaha agar kelak mampu mandiri dan bahkan mampu membuka peluang kerja 

bagi dirinya dan orang lain. 

Hal yang paling penting supaya di masa depan wirausaha menjadi salah 

satu pekerjaan yang diminati adalah menumbuhkan motivasi karena dalam niat 

berwirausaha karena motivasi dapat menyebabkan, menyalurkan dan mendukung 

perilaku manusia, supaya mau bekerja dengan giat dan antusias mencapai hasil 

yang optimal (Hasibuan, 2013).Pentingnya motivasi berwirausaha menurut 

Nanang Purwanto (2017:90) menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya 

seorang individu harus mempunyai semangat dalam dalam artian motivasi untuk 
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berwirausaha dalam menjalankan usahanya tersebut.Untuk itu perlu adanya kerja 

keras dalam menjalankan usaha adalah agar tujuan yang diinginkan mampu 

tercapai. Ada beberapa ciri-ciri dari motivasi berwirausaha yang akan membuat 

usaha tersebut berhasil yaitu memiliki tujuan yang dan arah tujuan yang jelas, 

berani mengambil risiko, bekerja keras dan selalu bersemangat, serta memiliki 

komitmen yang tinggi dalam menjalankan usahanya.Dalam motivasi 

berwirausaha diperlukan daya juang untuk sukses, mau belajar melihat 

keberhasilan orang lain, memiliki dorongan kuat untuk mengatasi semuakendala 

dalam berwirausaha. Motivasi merupakan proses membangkitkan, mengarahkan 

dan memantapkan perilaku arah dan tujuan. 

Ada beberapa faktor lainnya yang dapat membentuk minat berwirausaha, 

salah satunya adalah lingkungan internal.Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Adhe Octavionica (2016) menyatakan bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap minat seseorang untuk berwirausaha.Lingkungan disini 

yang dimaksud adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal.Lingkungan 

internal dapat berupa sifat dari diri wirausahawan sendiri yang memliki kekuatan 

untuk mendorong dirinya menjadi salah seorang wirausaha nantinya.Sementara 

lingkungan eksternal berasal dari luar diri wirausahawan tersebut dan dapat 

berupa unsur dari lingkungan sekitar seperti keluarga, lingkungan dunia usaha, 

lingkungan ekonomi, dan beberapa faktor lainnya. Faktor lingkungan menjadi 

sangat penting karena memiliki pengaruh yang besar pada diri seseorang dalam 

membentuk niatan untuk berwirausaha karena dengan banyaknya melihat 
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kesuksesan orang yang berwirausaha maka akan membuat orang-orang untuk 

belajar menjadi seorang wirausaha yang sukses. 

Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang 

memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan niat berwirausaha.Saat ini 

mahasiswa diharapkan menjadi pelopor dan penggerak dalam mengembangkan 

semangat kewirausahaan dan juga bersifat responsif terhadap kondisi pasar saat 

ini serta melihat peluang yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah 

usaha. Dengan adanya semangat yang tinggi untuk berwirausaha, maka hal 

tersebut juga akan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik 

lagi dalam segi keterampilan dan kemampuannya serta tentunya masalah 

pengangguran juga bisa teratasi. Dengan banyaknya pertumbuhan wirausaha juga 

akan memajukan daerah serta menggerakkan roda perkeonomian di daerah sekitar 

tempat usaha tersebut beroperasi. Selain itu juga tempat usaha banyak 

menyumbang pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dan dapat mulai 

memajukan daerahnya untuk selalu berinovasi dalam berbisnis. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penulis mengambil kesimpulan 

adanya hubungan antara variabel motivasi serta lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal berpengaruh terhadap variabel niat berwirausaha, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi 

Serta Lingkungan Internal dan Eksternal terhadap Niat Berwirausaha pada 

Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pasundan Bandung”. 
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses pengkajian dan permasalahan- 

permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah digunakan agar penelitian ini 

dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan 

penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya oleh sebab itu penulis 

membatasi diri hanya berkaitan dengan “motivasi, lingkungan eksternal, 

lingkungan internal, dan niat berwirausaha”. Sedangkan rumusan masalah 

menggambarkan permasalahan yang tercakup di dalam penelitian terhadap 

variable motivasi, lingkungan internal, lingkungan ekternal, dan niat 

berwirausaha. 

 
1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses pengkajian dan permasalahan – 

permsalahan yang akan diteliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan 

permasalahan yang tercakup di dalam penelitian terhadap variabel motivasi 

berwirausaha, lingkungan internal, lingkungan eksternal dan niat berwirausaha. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya angkatan kerja provinsi Jawa Barat pada tahun 2017. 

2. Tingkat pengangguran yang cukup besar di provinsi Java Barat. 

3. Rendahnya mahasiswa setelah lulus untuk menciptakan lapangan pekerjaan 

atau niat menjadi wirausaha. 

4. Kurangnya kepercayaan dalam diri untuk memulai suatu usaha dan tidak 

yakin akan berhasil atau tidaknya usaha tersebut. 
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5. Rendahnya keinginan menjadi pemimpin pada usaha sendiri. 

6. Rendahnya melihat peluang usaha baru dan kurang berani mengambil resiko. 

7. Dorongan keluarga menjadi seorang wirausahawan masih rendah. 

8. Pemanfaatan teknologi yang kurang dimaksimalkan. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis mengajukan beberapa rumusan masalah penelitian, sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kondisi motivasi di Program 

Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

2. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kondisi lingkungan internal di 

Program Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

3. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kondisi lingkungan eksternal di 

Program Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

4. Bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kondisi niat berwirausaha di 

Program Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

5. Seberapa besar pengaruh motivasi serta lingkungan internal, dan lingkungan 

eksternal terhadap niat berwirausaha Mahasiswa di Program Studi S1 

Manajemen Universitan Pasundan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, 

maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis: 
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1. Tanggapan mahasiswa mengenai kondisi motivasi berwirausaha di Program 

Studi S1 Manaejem Universitas Pasundan. 

2. Tanggapan mahasiswa mengenai kondisi lingkungan internal di Program 

Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

3. Tanggapan mahasiswa mengenai kondisi lingkungan eksternal di Program 

Studi S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

4. Tanggapan mahasiswa mengenai kondisi niat berwirausaha di Program Studi 

S1 Manajemen Universitas Pasundan. 

5. Seberapa besar pengaruh motivasi berwirausaha lingkungan internal, dan 

lingkungan eksternal terhadap niat berwirausaha Mahasiswa di Program Studi 

S1 Manajemen Universitan Pasundan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang 

bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai 

pihak.Adapun kegunaan dari penelitian ini bagi perusahaan/instansi adalah 

penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi instansi mengenai penelitian motivasi, lingkungan 

internal, lingkungan eksternal dan niat berwirausaha.Selain itu juga untuk 

memberikan informasi tambahan yang berhubungan untuk meningkatkan niat 

berwirausaha di kalangan mahasiswa. 

 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

1. Bagi Penulis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang 

berhubungan dengan pengaruh motivasi, lingkungan internal dan lingkungan 

eksternal terhadap terhadap niat berwirausaha pada Mahasiswa S1 Program Studi 

Manajemen FEB Universitas Pasundan Bandung. Selain itu dapat dijadikan 

sebagai suatu perbandingan antara teori dalam penelitian dengan penerapan dalam 

dunia nyata yang sebenarnya karena berwirausaha merupakan salah satu 

pekerjaan setelah lulus dari jenjang S1 nantinya.. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi untuk memungkinkan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian 

mengenai topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini baik bersifat 

melanjutkan maupun melengkapi. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis baik bagi 

pihakUniversitas Pasundan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 

Studi Manajemen dan bagi peneliti. 

1. Dapat memberikan pengetahuan dengan membandingkan teori dengan 

praktekyang sesungguhnya yang telah terjadi dalam perusahaan atau instansi, 

khusunya tentangmotivasi, lingkungan internal, lingkungan eksternal dan niat 

berwirausaha. 

2. Dapat dijadikan masukan, berupa saran sehingga dapat membantu 

dalammenentukan program yang tepat guna meningkatkan niat 

berwirausahabagi para mahasiswa. 
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3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi acuan yang bermanfaat 

bagipengkajian dan penelitian yang sejenis sehingga bermanfaat bagi 

ilmupengetahuan di bidang sumber daya manusia khususnya mengenai 

motivasi, lingkungan internal, lingkungan eksternal dan niat berwirausaha. 

 

1.4.3 Kegunaan Akademis 

Kegunaan Akademis yang di harapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ilmu 

manajemen sumber daya manusia. 

2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

konsepmengenai niat berwirausaha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan konsep teori 

motivasi, lingkungan internal, lingkungan eksternal dan niat berwirausaha. 

4. Bagi penelitian lebih lanjut dapat dijadikan bahan perbandingan dan masukan 

dalam melakukan penelitian yang sejenis. 


