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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat pengangguran di Indonesia 

masih menjadi masalah karena jumlah penggangguran meningkat menjadi 1,82 juta 

orang sejak Februari 2020. Jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 

sebanyak 8,75 juta orang atau sebesar 6,26% mengalami kenaikan bila 

dibandingkan dengan jumlah pengangguran di bulan Februari 2020 yang sebanyak 

6,93 juta orang atau 4,94% (Laoli, 2021). Econom Center of Reform in Economics 

(CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susanto juga memprediksi jumlah tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia akan meningkat menjadi 7,35% pada 

bulan Agustus 2021 (Herman, 2021).  

Situasi tersebut diperparah lantaran jumlah pencari lapangan kerja di tengah 

pandemi covid-19 terus meningkat yang diperkirakan sekitar 33 juta orang menurut 

Menteri Koordinator Bidang Perkonomian, Airlangga Hartanto. Meningkatnya 

jumlah pengganguran disebabkan ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sesuai 

dengan jumlah pencari kerja. Akibat pandemic, jumlah lapangan pekerjaan yang 

tersedia berkurang akibat krisis (Ramadhani, 2020). Selain itu, dari sisi 

perekonomian,  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen atau setara 

dengan Rp 3.969 triliun pada kuartal I tahun 2021 (Ulya, 2021).  

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong 

dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun tidak dapat 

memperolehnya. Faktor – faktor penyebab pengangguran antara lain jumlah 

penyedia lapangan kerja yang minim, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang 

buruk, kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah dan lainnya (Sukirno, 2007).  
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Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Usia  
(Februari 2020 & 2021) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Berdasarkan Gambar 1.1, hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda 

berusia 20-24 tahun mencapai 17,66% pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 

sebesar 3,36% dibandingkan Februari tahun lalu sebesar 14,3%. Lalu, hasil Survei 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan Tingkat pengangguran Terbuka 

(TPT) penduduk usia muda berusia 25-29 tahun juga mengalami peningkatkan 

yang cukup besar mencapai 9,27% pada Februari 2021. Jumlah ini meningkat 

sebesar 2,26% dibandingkan Februari tahun lalu sebesar 7,01% (Rizaty, 2021). 

Selain itu, hasil Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) juga 

menunjukkan Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda laki-laki pada Februari 

2021 sebesar 19,31% yang dimana jumlahnya lebih tinggi dibandingkan 

perempuan sebesar 16,25%. Sementara itu, untuk Tingkat Pengangguran Terbuka 
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(TPT) usia muda laki-laki dan perempuan pada bulan Februari 2021 menunjukkan 

adanya perbaikan dibandingkan pada bulan Agustus 2020 lalu  (Rizaty, 2021).  

Presiden Jokowi dan pemerintah melihat salah satu solusi yang dapat 

mengatasi masalah kondisi ekonomi agar cepat pulih dan angka pengangguran 

segera turun yaitu dengan melakukan percepatan kebangkitan dan pengembangan 

pada UMKM atau kewirausahaan (Media Indonesia, 2021).  

Menjadi wirausahawan, dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat 

dan negara. Dampak positif yang diberikan adalah penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat, 

peningkatan produktivitas,  peningkatan pendapatan masyarakat dan 

menggerakkan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran wirausaha akan 

memungkinkan masyarakat untuk menurunkan angka pengangguran dan 

perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera (Nasution, 2019).  

Dalam rangka itu, Presiden Jokowi merealisasikan program pemulihan 

ekonomi (PEN) pada tahun 2021 dengan harapan UMKM dapat berkontribusi pada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia dapat keluar dari resesi. Dalam 

rangka mendukung UMKM dan korporasi, Pemerintah telah mengalokasikan dana 

sebesar Rp 187,17 triliun (Media Indonesia, 2021).  

Peran kewirausahaan di Indonesia sangat penting karena dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan, mendorong inovasi dan kemandirian masyarakat,  

meningkatkan penerimaan pajak negara dan menjadi indicator keunggulan dan 

daya saing negara (Kunjana, 2019).  Peran kewirausahaan penting karena sebagai 

salah satu tolak ukur pusat ekonomi dan bisnis suatu negara.  Saat ini jumlah usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64,2 juta unit yang 

memberikan kontrobusi besar pada produk domestic bruto (PDB) nasional. 

Mengutip hal diatas, jumlah wirausaha menjadi salah satu penentu suatu negara 

untuk menjadi maju (Amir, 2020).  
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Gambar 1.2 Grafik Peringkat Kewirausahaan Indonesia di Asia Tenggara 

2018 

Sumber: U.S. News & World Report, 2019 

 

Berdasarkan gambar 1.2, Menurut laporan US News dan World Report pada 

tahun 2019, jumlah rasio wirausaha di Indonesia dan Filipina menempati peringkat 

kedua terendah dalam kewirausahaan sebesar 0,7 dari skala 10 pada tahun 2018 

melalui survei terhadap 21 ribu responden dari lima kawasan (Amerika, Asia, 

Eropa, Timur Tengah, dan Afrika). Rendahnya peringkat kewirausahaan di 

Indonesia disebabkan oleh rendahnya skor pada seluruh indikator pertanyaan yang 

dimana skor dibawah 2 dari skala 10. Beberapa indikator yang memilki skala 

terendah yaitu “kerangka hukum yang baik” dengan skor 0,3 dan “keahlian 

teknologi” dengan skor 0,5 sedangkan untuk indikator tertinggi yaitu 

“terhubungnya Indonesia ke seluruh dunia” (Jayani, 2019).  

 Melalui data Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, 

Indonesia berada di urutan ke 94 dari 137 negara. Indonesia berada di bawah negara 

Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam.  
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Selain itu, sekretaris kementrian koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim 

juga mengatakan bahwa jumlah rasio kewirausahaan di Indonesia pada tahun 2021 

masih rendah sebesar 3,47% dibandingkan negara lain sehingga pemerintah terus 

berupaya untuk mendorong kenaikan rasio kewirausahaan Indonesia (Ismoyo, 

2021).   

 

Gambar 1.3 Minat Kewirausahaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Sumber: Kompasiana, 2020 

 

Berdasarkan 1.3, jumlah minat kewirausahaan pada mahasiswa masih 

tergolong rendah, hal ini terlihat jelas pada data di atas, terlihat perbedaan yang 

cukup mencolok antara wirausaha dengan karyawan kantoran. Bahkan terlihat 

bahwa jumlah minat wirausaha pada pendidikan SMP ke bawah sebesar 32,46% 

lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa pendidikan SMA/MA sebesar 

22,63% dan perguruan tinggi sebesar 6,14% (Soheh, 2020). 

Untuk meningkatkan kewirausahaan, pemerintah mendorong masyarakat 

melalui kegiatan wirausaha yang didukung melalui akses permodalan, kapasitas 

sumber daya manusia (SDM), dan kegiatan kewirausahaan yang didukung oleh 

infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai. Pemerintah berupaya meningkatkan 

akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong kewirausahaan dengan 

menurunkan suku bunga KUR yang semula 9% menjadi 7% (Atmoko, 2018). 
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Selain pemerintah, kini perguruan tinggi mulai mendorong dan 

menumbuhkan kesadaran mahasiswa agar memiliki jiwa kewirausahaan dan mau 

berwirausaha. Kini perguruan tinggi bertransformasi menuju perguruan tinggi 

generasi 4.0 (fourth generation university) yaitu entrepreneurial university (Totoh, 

2020). 

Entrepreneurial university yaitu universitas yang mengedepankan jiwa 

entrepreneurship (kewirausahaan) pada mahasiswanya dan berorientasi pada profit 

tanpa menghilangkan fungsinya sebagai lembaga pendidikan (Kuntadi, 2004).  

Langkah-langkah yang dilakukan perguruan tinggi dalam menumbuhkan 

kesadaran dan mendorong mahasiswanya untuk memiliki jiwa kewirausahaan dan 

mau berwirausaha yaitu memberikan mata kuliah wajib mengenai kewirausahaan, 

mengadakan kompetisi / lomba dengan mendatangkan para pakar dan wirausaha 

sukses sebagai juri, melibatkan mahasiswa dalam usaha – usaha yang dijalani 

kampus, mengadakan program pengabdian masyarakat berbasis kewirausahaan, 

mengadakan kerja sama dengan lembaga keuangan, pelaku UKM, dan pengusaha 

untuk mendorong jiwa kewirausahaan mahasiswa sekaligus menggandeng sebagai 

mitra usaha, dan terakhir perguruan tinggi menyediakan incubator bisnis dan 

pengembangan perusahaan startup (Totoh, 2020).  

Minat kewirausahaan pada mahasiswa terus menerus didorong oleh 

pemerintah dan perguruan tinggi karena memiliki banyak manfaat, seperti 

menambah lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, menciptakan produk dan jasa 

baru, menciptakan teknologi baru dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi (Akyun, 2014).  

Meskipun pemerintah dan perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya 

seperti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM), pelaksanaan Kuliah Kerja Usaha (PKU), Program Magang Kewirausahaan 

(MKU), dan Inkubator Bisnis (INBIS) (Wiratno, 2012) untuk mendorong jiwa 

kewirausahaan mahasiswa. Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) pengembangan 

karir dan kewirausahaan, Drs. Asmar Yulastri, M. Pd, Ph.D menyatakan minat 

mahasiswa berwirausaha setelah lulus kuliah masih sangat rendah karena menurut 
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Beliau mahasiswa yang lulus, mind-set nya masih mencari pekerjaan. Beliau juga 

menjelaskan mahasiswa banyak mengikuti kegiatan kewirausahaan, namun belum 

mampu untuk melakukan action dengan berdalih tidak memiliki modal padahal 

pemerintah dan perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan minat mahasiswa (Putri, 2017). Hingga saat ini, data 

ketenagakerjaan pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah presentase 

pengusaha di Indonesia dari jumlah penduduknya masih tergolong paling sedikit 

jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya (Wicaksono, 

2021).  

Hal ini pun tergambar dari jumlah lulusan entrepreneur berdasarkan data 

dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), jumlah mahasiswa UMN lulusan 

semester genap 2020 yang menjadi wirausaha sebesar 11% lebih rendah 

dibandingkan jumlah mahasiswa UMN lulusan semester ganjil 2020 sebesar 14%. 

Keadaan ini semakin diperparah karena jumlah mahasiswa UMN lulusan semester 

ganjil 2021 semakin menurun menjadi 8% (Univertias Multimedia Nusantara , 

2021). Sedangkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kantar Market 

Research pada 2019, terdapat 27% Alumni lulusan Universitas Prasetya Mulya 

yang berkarir menjadi wirausaha (Tempo, 2021).  

Variabel kepribadian banyak digunakan sebagai antesenden minat 

berwirausaha (entrepreneurial intention) (Amanda, Istiqomah, & Sarjiyanto, 

2020). Literatur telah mengkategorikan ciri-ciri kepribadian menjadi dua 

pendekatan yaitu luas (board) dan sempit (narrow). pendekatan kepribadian yang 

luas (board) yaitu the big five personality oleh McCrae dan John (1992) yang 

berisikan ekstraversi (extraversion), neurositisme (neuroticism), keterbukaan 

terhadap pengalaman (openness to experience), keramahan (agreeableness), dan 

kehati-hatian (conscientiousness). Pendekatan kepribadian yang luas (board 

personality traits) dalam the big five personality dapat dikombinasikan dengan 

beberapa pendekatan kepribadian yang sempit (narrow personality traits) seperti 

pengambilan resiko (risk-taking prospensity), locus of control dan kebutuhan untuk 

berprestasi (need for achievement) (Munir, Jianfeng, & Sidra , 2018 ).  
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Lebih lanjut, banyak peneliti saat ini mencoba untuk menganalisis 

hubungan antara karakteristik psikologis dengan niat kewirausahaan di kalangan 

mahasiswa (Nasip, Amirul, Sondoh Jr., & Tanakinjal, 2017). Karakter psikologis 

dalam penelitian terdahulu oleh (Koh, 1996) terdiri dari enam dimensi yaitu 

innovativeness, locus of control, self-confidence, propensity to take risk, need for 

achievement, and tolerance for ambiguity. Peneliti Koh (1996) melakukan 

penelitian terhadap enam dimensi karakter psikologis karena keenam dimensi 

tersebut sering disebutkan sebagai karakteristik kewirausahaan. Sebagai contoh, 

dalam menganalisis proses kewirausahaan, (Bygrave, 1989) mengacu pada dimensi 

need for achievement, internal locus of control, tolerance of ambiguity, dan risk 

taking prospensity sebagai komponen utama. Demikian pula, peneliti (Robinson, 

1991) menyatakan dimensi need for achievement, innovativenesss, locus of control, 

dan self-confidence sebagai sikap kewirausahaan. Sampai sekarang variabel need 

for achievement dan locus of control mendapat perhatian paling besar pada literatur 

kewirausahaan  (Koh, 1996).  Lebih lanjut, peneliti (Chell, 2008) telah melabeli 

need for achievement, propensity to take risk, dan locus of control sebagai “the big 

three” karena ketiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan antara peran 

kepribadian dengan minat berwirausaha (Farrukh, Alzubi, Shahzad, Waheed, & 

Kanwal, 2018).  

(Sune & Panisello, 2013) menyatakan niat kewirausahaaan menjelaskan 

pikiran dan tindakan individu berhubungan dengan ketersediaan atau niat individu 

dalam menciptakan sebuah bisnis. Dalam penelitian ini penulis ingin menjawab 

permasalahan mengenai faktor-faktor penyebab mahasiswa yang ingin menjadi 

wirausaha dalam sudut pandang perspektif psikologis terhadap niat berwirausaha.  

Kendati banyak penelitian telah menunjukkan pengaruh variable 

kepribadian terhadap pembentukan niat kewirausahaan. Namun, terdapat beberapa 

penelitian yang menunjukkan variabel kepribadian memberikan validitas prediksi 

yang kecil pada entrepreneurial intention. (Farrukh M. , Khan, Khan, Ramzani, & 

Soladoye, 2017).  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk 

membahas lebih mendalam mengenai karakteristik psikologis (psychological 
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characteristics) terhadap niat berwirausaha (entrepreneurial intention) yang 

dimiliki oleh mahasiswa tingkat akhir Universitas Multimedia Nusantara untuk 

mengetahui seberapa besar peranan karakteristik psikologis terhadap niat 

kewirausahaan para mahasiswa dalam berwirausaha.  

Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat niat kewirausahaan dan mengidentifikasi pengaruh 

karakteristik psikologis (psychological characteristics) terhadap niat 

kewirausahaan (entrepreneurial intention) pada mahasiswa tingkat akhir di 

Universitas Multimedia Nusantara.  

 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Jumlah pengangguran di Indonesia saat ini masih menjadi masalah lantaran 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia masih tergolong tinggi. Saat 

ini, terdapat 8,5 juta orang yang menjadi pengangguran dikarenakan hingga 33 juta 

orang, namun sayangnya jumlah penyedia lapangan kerja sangat minim. Terlebih 

lagi, banyak mahasiswa lulusan perguruan tinggi yang belum menjadikan 

kewirausahaan sebagai pilihan untuk jenjang karir mereka melainkan masih banyak 

yang tetap memilih untuk menjadi karyawan kantoran dan pegawai negeri sipil 

(PNS).  

Melihat hal tersebut, Presiden Jokowi dan pemerintah melihat 

kewirausahaan menjadi salah satu solusi terbaik untuk membantu mengurangi 

jumlah pengangguran di Indonesia dengan cara mendorong masyarakat melalui 

kegiatan wirausaha yang didukung melalui akses permodalan, kapasitas sumber 

daya manusia (SDM), dan infrastruktur fisik dan non fisik yang memadai. Bahkan, 

pemerintah melakukan upaya peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 

masyarakat yang dimana tingkat suku bunga KUR diturunkan menjadi 7% 

dibandingkan semula sebesar 9%.  

Meskipun pemerintah dan perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya 

untuk mendorong jiwa kewirausahaan mahasiswa, banyak lulusan universitas yang 

tetap tidak berminat menjadi wirausahaan karena disebabkan oleh banyak faktor 
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sehingga hal tersebut menjadi tugas yang menantang bagi pemerintah dan 

perguruan tinggi.  

Minat kewirausahaan pada mahasiswa terus menerus didorong oleh 

pemerintah dan perguruan tinggi karena memiliki banyak manfaat, seperti 

menambah lapangan pekerjaan, mengurani pengangguran, meningkatkan 

pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, menciptakan produk dan jasa 

baru, menciptakan teknologi baru dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi.  

Lebih lanjut, banyak peneliti saat ini mencoba untuk menganalisis 

hubungan antara karakteristik psikologis dengan niat kewirausahaan di kalangan 

mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh variable kepribadian terhadap 

pembentukan niat kewirausahaan. Namun, terdapat beberapa penelitian yang 

menunjukkan variabel kepribadian memberikan validitas prediksi yang kecil pada 

entrepreneurial intention. Karakter psikologis dalam penelitian terdahulu terdiri 

dari enam dimensi yaitu innovativeness, locus of control, self-confidence, 

prospensity to take risk, need for achievement, and tolerance for ambiguity.  

Niat kewirausahaaan menjelaskan pikiran dan tindakan individu 

berhubungan dengan ketersediaan atau niat individu dalam menciptakan sebuah 

bisnis. Dalam penelitian ini penulis ingin menjawab permasalahan mengenai 

faktor-faktor penyebab mahasiswa yang ingin menjadi wirausaha dalam sudut 

pandang perspektif psikologis terhadap niat berwirausaha.  

Data dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) menunjukkan jumlah 

mahasiswa UMN lulusan semester genap 2020 yang menjadi wirausaha sebesar 

11% lebih rendah dibandingkan jumlah mahasiswa UMN lulusan semester ganjil 

2020 sebesar 14%. Keadaan ini semakin diperparah karena jumlah mahasiswa 

UMN lulusan semester ganjil 2021 semakin menurun 6% hingga menjadi 8% sejak 

Februari 2020.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin mengetahui faktor – 

faktor yang berpengaruh terhadap niat kewirausahaan di kalangan mahasiswa 

perguruan tinggi dengan menerapkan enam variabel yang berpengaruh terhadap 

niat kewirausahaan yaitu inovasi (innovativeness), tempat kendali (locus of 
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control), kepercayaan diri (self confidence), pengambilan risiko (propensity to take 

risk),  kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement), dan toleransi ambiguitas 

(tolerance for ambiguity). 

Melalui penjelasan di atas, maka pertanyaan dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah innovativeness  berpengaruh positif terhadap entrepreneurial 

intention?  

2. Apakah locus of control berpengaruh positif terhadap entrepreneurial 

intention?  

3. Apakah self confidence berpengaruh positif terhadap entrepreneurial 

intention?  

4. Apakah propensity to take risk berpengaruh positif terhadap 

entrepreneurial intention?  

5. Apakah need for achievement berpengaruh positif terhadap 

entrepreneurial intention?  

6. Apakah tolerance of ambiguity berpengaruh positif terhadap 

entrepreneurial intention?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel innovativeness 

positif terhadap entrepreneurial intention.  

2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel  locus of control 

positif terhadap entrepreneurial intention.  

3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel self confidence 

positif terhadap entrepreneurial intention.  

4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel prospensity to take 

risk positif terhadap entrepreneurial intention.  

5. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel need for 

achievement positif terhadap entrepreneurial intention.  
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6. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh variabel tolerance of 

ambiguity positif terhadap entrepreneurial intention.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

untuk penulis sendiri, universtias, obyek penelitian dan peneliti yang akan datang. 

Berikut manfaat yang diharapkan penulis yaitu:  

1.4.1  Bagi Penulis  

Manfaat penelitian ini dilakukan bagi penulis yaitu sebagai bentuk untuk 

menambah ilmu pengetahuan, pengembangan kemampuan dan penerapan 

teori yang telah diperoleh di perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh inovasi 

(innovativeness), tempat kendali (locus of control), kepercayaan diri (self 

confidence), pengambilan resiko (prospensity to take risk),  kebutuhan 

untuk berprestasi (need for achievement), dan toleransi ambiguitas 

(tolerance for ambiguity) terhadap niat berwirausaha (entrepreneurial 

intention) pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Multimedia Nusantara.  

1.4.2 Bagi Universitas  

Manfaat penelitian ini dilakukan bagi Universitas yaitu sebagai bentuk 

bahan evaluasi dan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam upaya meningkatkan niat berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir 

Universitas Multimedia Nusantara.  

 

1.4.3  Bagi Obyek Penelitian  

Manfaat penelitian ini dilakukan bagi obyek penelitian yaitu sebagai bentuk 

untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang masih rendahnya peminatan 

kewirausahaan di Indonesia dan kajian teori mengenai pengaruh inovasi 

(innovativeness), tempat kendali (locus of control), kepercayaan diri (self 

confidence), pengambilan resiko (prospensity to take risk),  kebutuhan 

untuk berprestasi (need for achievement), dan toleransi ambiguitas 
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(tolerance for ambiguity) terhadap niat berwirausaha (entrepreneurial 

intention) pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Multimedia Nusantara.  

 

a) Bagi peneliti yang akan datang  

Manfaat penelitian ini dilakukan bagi peneliti yang akan datang yaitu 

sebagai bentuk bahan referensi atau acuan bagi peneliti lanjutan yang ingin 

membahas mengenai pengaruh inovasi (innovativeness), tempat kendali 

(locus of control), kepercayaan diri (self confidence), pengambilan resiko 

(prospensity to take risk),  kebutuhan untuk berprestasi (need for 

achievement), dan toleransi ambiguitas (tolerance for ambiguity) terhadap 

niat berwirausaha (entrepreneurial intention).  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan ruang lingkup penelitian 

yang berdasarkan pada cakupan, konteks, dan kriteria yang relevan. Berikut batasan 

dalam penelitian ini, antara lain:  

1. Penelitian ini menggunakan objek mahasiswa yang duduk di perguruan 

tinggi pada Universitas Multimedia Nusantara.  

2. Penelitian ini dibatasi pada tujuh variable yaitu: inovasi (innovativeness), 

tempat kendali (locus of control), kepercayaan diri (self confidence), 

pengambilan resiko (prospensity to take risk),  kebutuhan untuk berprestasi 

(need for achievement), dan toleransi ambiguitas (tolerance for ambiguity)  

dan entrepreneurial intention.  

3. Penelitian ini dibatasi oleh responden yang hanya duduk di bangku kuliah 

perguruan tinggi.  

4. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui Google Form.  

Penelitian ini secara keseluruhan akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 

hingga bulan November 2021.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Melalui penulisan penelitian ini yang berjudul “Analisis pengaruh 

Psychological Characteristics terhadap Entrepreneurial Intention pada Mahasiswa 

Tingkat Akhir Universitas Multimedia Nusantara”.  

Berikut ini sistematika penulisan penelitian:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, berisikan latar belakang, permasalahan yang terjadi, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan penelitian yang 

dilakukan penulis. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat sistematika penulisan 

sebagai pedoman untuk penulis dalam membuat laporan penelitian.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, berisikan berbagai kajian teori yang penulis gunakan untuk 

membuat laporan penelitian ini. Penulis akan menggunakan teori yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai inovasi 

(innovativeness), tempat kendali (locus of control), kepercayaan diri (self 

confidence), pengambilan resiko (prospensity to take risk),  kebutuhan untuk 

berprestasi (need for achievement), dan toleransi ambiguitas (tolerance for 

ambiguity) memiliki pengaruh positif terhadap entrepreneurial intention.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini, berisikan mengenai pembahasan gambaran umum objek penelitian, 

pendekatan, metodologi penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, 

tektik pengambilan sampel dan prosedur pengambilan sampel untuk menjawab 

semua pertanyaan dalam penelitian.  

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini, penulis akan membahas semua hasil analisa dan hasil survei yang 

terkait dengan penelitian untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan pada 

bab III.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini, berisikan kesimpulan yang dilakukan penulis selama melakukan 

penelitian yang berasal dari hasil analisa dan hasil survei terhadap responden. 

Selain itu, penulis juga akan memberikan saran kepada para pembaca atau peneliti 

lanjutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


