
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat, yang saat ini

sudah mencapai lebih dari 200 juta jiwa, maka akan bertambah pula kebutuhan

pangan, lapangan kerja, dan pendidikan yang harus dipenuhi. Memasuki

persaingan global saat ini masalah pengangguran dan kemiskinan merupakan

masalah klasik yang menghinggapi negara-negara berkembang termasuk

Indonesia.

Sejak pergantian periode kepemimpinan ke periode kepemimpinan selanjutnya

hingga saat ini, masalah pengangguran dan kemiskinan selalu menjadi topik

utama yang selalu muncul. Beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang mencari

pekerjaan untuk memenuhi kebutan mereka. Mereka mencoba bekerja menjadi

karyawan suatu instansi yang mereka anggap sesuai dan cocok untuk mereka

kerjakan, namun hanya sebagian kecil yang berfikir untuk menciptakan lapangan

pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan lapangan pekerjaan

menyebabkan banyak orang yang mencoba menjadi karyawan, buruh, atau

menjual tenaganya begitu saja hanya sekedar mengharapkan imbalan jasa. Ini

terjadi tidak mengenal gender baik laki maupun perempuan, mereka sama-sama
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berusaha mencari pekerjaan dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang

meningkat.

Fenomena di atas 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. Dalam hal diatas kaum laki-laki mungkin akan lebih menjadi pilihan

untuk mendapatkan suatu persepsi lebih baik untuk dapat mengembangkan diri

menjadi wirausahawan, mempunyai minat untuk menciptakan lapangan pekerjaan

sendiri yaitu dengan bekerja sesuai keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki,

tidak perlu mengandalkan untuk mendapatkan pekerjaan dari orang lain atau

bekerja pada instansi pemerintah. Kaum laki-laki dianggap sebagian besar

masyarakat sebagai seorang yang menentukan maju mundurnya perekonomian

suatu rumah tangga atau organisasi.

Berdasarkan momentum ini pemerintah mulai melakukan regulasi bagi

pemberdayaan perempuan ditandai dengan diundangkannya Inpres No.9/2000

tentang kesetaraan gender. Inpres ini mengisyaratkan bahwa dalam pembangunan

harus dimasukkan analisa gender pada program-program kerja dan seluruh

kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, mulai dari

tahap perencanaan program, pelaksanaan program sampai monitoring dan

evaluasi program tersebut. Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi

pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek
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dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal ini tentu

menjadi peristiwa penting bagi kaum perempuan untuk memperoleh kesetaraan

dan kesamaan akses dalam berbagai bidang. Inpres ini sangat penting karena

peran perempuan dalam pembangunan sering diabaikan, terutama di negara-

negara berkembang.

Posisi wanita dalam pembangunan selalu dibawah laki-laki. Padahal dengan

pemberdayaan perempuan, perempuan akan meningkatkan kemandiriannya.

Kemandirian yang dimiliki oleh seorang perempuan, misalnya dalam sektor

ekonomi, bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga. Regulasi ini digunakan

salah satu koperasi wanita di Lampung Utara menjadi dasar pijar bagi pengambil

kebijakan, khususnya ekonomi, bahwa kemudahan akses bagi kaum perempuan

untuk mandiri melalui kesetaraan dengan laki-laki dalam hal fasilitas wirausaha.

Ini dimaksudkan agar wanita lebih mandiri dan dapat membantu perekonomian

rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, para kaum

perempuan diharapkan tidak hanya berdiam diri dirumah tanpa ada kegiatan yang

tentunya dapat lebih menguntungkan. Para wanita diharapkan dapat menjalankan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah realitas kehidupan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas dapat dinilai bahwa masalah yang dihadapi adalah

kurangnya motivasi yang lebih mendasar dan spesifik sebagai indikator motivasi

dapat diterima. Faktor psikologis menjadi hal yang sangat penting untuk

menentukan seseorang berani mengambil pilihan untuk menjadi seorang

wirausahawan. Mereka harus dapat mengenali dahulu diri mereka sendiri berikut

dengan keahlian yang dimiliki dan yang pasti kepercayaan diri untuk menjalankan
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semua kegiatan yang direncanakan akan sukses sesuai tujuan, dengan alasan

tersebut dilakukan penelitian lain yang lebih diarahkan pada faktor personal

(personality characteristic) peneliti, yaitu self-efficacy, locus of control dan self

concept.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilson et al (2007) yang Hasilnya menunjukkan

bahwa kaum perempuan memiliki self-efficacy yang lebih rendah dari kaum laki-

laki di bidang matematika, keuangan, pembuatan keputusan, dan problem solving.

Padahal hal ini adalah faktor utama yang berhubungan dengan ketrampilan dan

keahlian lakilaki dan bahkan menjadi determinan dalam mendorong kesuksesan

sebagai seorang wirausaha. Hasil ini konsisten dengan Kickkul et al (2004) yang

menyatakan bahwa self-efficacy kaum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Padahal, self-efficacy ini menjadi faktor penting bagi wirausaha dalam

mengembangkan dan menguasai skill yang dibutuhkan dan pada akhirnya akan

berdampak terhadap kesuksesan karir. Maka dapat diduga bahwa seseorang yang

memiliki self-efficacy tinggi akan memiliki dorongan kinerja yang lebih baik pada

semua bidang pekerjaan, termasuk di dalamnya pilihan karir (intensi) sebagai

wirausaha. Self-efficacy akan meningkatkan optimisme seseorang untuk selalu

berubah lebih baik dan terus berusaha mencapai tujuan tertentu.

Locus of control mengandung arti seberapa jauh individu yakin bahwa mereka

menguasai nasib mereka sendiri (Robbin, 2006). Cenderung menganggap bahwa

keterampilan (skill), kemampuan (ability), dan usaha (effort) lebih menentukan

apa yang mereka peroleh dalam hidup mereka. Inti dari konsep ini adalah

kepercayaan/judgement seseorang dalam situasi psikologis tertentu akan
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menimbulkan reinforcement (penguatan) dalam membangun suatu usaha. Self

concept adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui

individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan

orang lain. Menurut Brian Tracy, self-concept memiliki tiga bagian utama yaitu

self ideal, self-Image, dan self esteem yang esmuanya berperan khusus dalam self

concept. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk

kepribadian kita, menentukan apa yang biasa kita pikir, rasakan, dan lakukan,

serta akan menentukan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita.

Masih kecilnya motivasi berwirausaha pada kaum wanita khususnya di kabupaten

Lampung Utara menjadi suatu tantangan publik yang harus dipecahkan, semakin

besar motivasi masyarakat untuk berwirausaha tentu akan mengangkat derajat

ekonomi masyarakat itu sendiri. Koperasi wanita di Lampung Utara yang pada

dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya juga berfungsi

sebagai sarana peminjaman modal bagi para anggota koperasi dalam menunjang

usaha mereka, beranjak dari hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya

koperasi wanita dapat menjadikan sebuah motivasi bagi kaum wanita untuk

berlomba-lomba menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha mereka,

dengan kata lain dengan adanya koperasi wanita di Lampung Utara dapat

menumbuhkan motivasi berwirausaha pada wanita khususnya para anggota

koperasi wanita. Beranjak dari hal tersebut terdapat suatu hal yang menarik untuk

diteliti, terdapat sebuah Koperasi Wanita di Lampung Utara, namun peran

koperasi yang ada masih belum efektif berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu

sebagai pembentuk wirausaha wanita yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan anggota koperasi dalam lima tahun terakhir pada tabel berikut:
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Tabel 1.1 Data Perkembangan Anggota KOPWAN Melati

No Tahun pembukuan Jumlah Anggota Aktif

1 2008 401

2 2009 431

3 2010 486

4 2011 562

5 2012 787

Sumber: Data Tahunan KOPWAN Melati

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan anggota KOPWAN Melati

Lampung Utara dari lima tahun terakhir yang mengalami peningkatan setiap

tahunnya, akan tetapi peningkatan tersebut masih kurang tinggi jika dibandingkan

dengan jumlah kaum wanita di Lampung Utara. Berikut disajikan grafik

perkembangan anggota KOPWAN Melati Lampung Utara:

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Anggota KOPWAN Melati

Sumber: Data Sekunder diolah

Melihat perkembangan grafik diatas anggota koperasi setiap tahunnya mengalami

peningkatan namun peningkatan tersebut masih kurang tinggi dalam kategori

kesadaran berwirausaha, hal ini mengidentifikasikan masih kecil minat
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berwirausaha kaum wanita di Lampung Utara, harapan dari pihak koperasi bahwa

dengan adanya penyuluhan dan memberi motivasi yang positif bagi para kaum

perempuan melalui koperasi diharapkan akan menimbulkan kesadaran yang

positif akan pentingnya berwirausaha untuk dapat membantu perekonimian

keluarga menuju taraf yang lebih baik, Beranjak dari uraian diatas, maka

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Self Efficacy, Locus Of Control

(LOC), Dan Self Concept Terhadap Minat Berwirausaha (studi pada anggota

koperasi wanita MELATI di Lampung Utara)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Self Efficacy berpengaruh signifikan terhadap Minat Berwirausaha?

2. Apakah Locus Of Control berpengaruh signifikan terhadap Minat

Berwirausaha?

3. Apakah Self Concept berpengaruh signifikan terhadap Minat Berwirausaha?

4. Apakah Self Efficacy, Locus Of Control, dan Self Concept berpengaruh

signifikan terhadap Minat Berwirausaha?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh:

1. Self Efficacy terhadap Minat Berwirausaha.

2. Locus Of Control terhadap Minat Berwirausaha.

3. Self Concept terhadap Minat Berwirausaha.



8

4. Self Efficacy, Locus Of Control, dan Self Concept terhadap Minat

Berwirausaha.

1.4.  Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

a. Bagi dunia akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi pada penambahan atau masukan baru bagi bidang SDM

khususnya dalam bidang motivasi enterpreneurship.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi ilmu

pengetahuan, dan bisa dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian

selanjutnya dan juga bisa dikembangkan secara luas lagi.

2. Aspek kompleks

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah

wawasan, pengetahuan tentang self efficacy, locus of control, dan Self

Concept dengan minat berwirausaha bagi anggota koperasi wanita.


