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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Menurut Ir. Joko Widodo (2016) terhitung januari 2016 penduduk 

indonesia mencapai 252 juta jiwa. Dan dapat di simpulkan Indonesia setiap 

tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk 1,3% setiap tahunnya atau 3 juta 

jiwa bertambah setiap tahunnya. Jadi, rata-rata 1 wanita di Indonesia dapat 

melahirkan 2 hingga 3 anak.  

Seiring meningkatnya pertumbuhan di Indonesia dan adanya 

perkembangan dari masa ke masa maka masalah barupun bermunculan seperti 

menipisnya lapangan pekerjaan akibat tidak dapat bersaing dengan yang berilmu 

maupun yang melatar belakangi keluarga untuk dapat bekerja disuatu perusahaan. 

Serta yang dapat di rasakan langsung menipisnya lapangan pekerjaan juga 

meningkatnya angka pengangguran di Indonesia setiap tahunnya. 

Upaya salah satunya yaitu dengan mengubah mineside seseorang 

terkhususkan lulusan sarjana yang harusnya tidak hanya mencari pekerjaan namun 

juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut Saiman (2009) wirausaha 

ialah upaya dalam menciptakan suatu bisnis baru atas keinginan dan juga tekat 

yang kuat yang di bangun dalam diri pribadi. Tidak hanya bergantung pada orang 

lain namun dapat menjadi peran dalam membangun Indonesia jauh lebih maju 

dari sebelumnya.  

Dalam berwirausaha dibutuhkan adanya keikhlasan dalam membangun 

niat maupun minat. Kemudian, menurut Fuad’i dan Fadli (2009) mengungkapkan 
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bahwa wirausaha dilakukakn karna adanya ketertarikan maupun keinginan untuk 

maju tanpa takut resiko kegagalan yang akan di hadapi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa minat berwirausaha di mulai dari diri masing-masing yang ingin bekerja 

sendiri maupun memperkerjakan orang lain.  

Motivasi karir dapat diartikan sebagai acuan atau dorongan yang secara 

langsung mengsugesti diri sendiri untuk berpikiran jauh lebih maju. Maka dari itu 

di butuhkan adanya kesadaran diri dalam mencapai kesuksesan tanpa harus 

monoton mengikuti jejak kebanyakan orang lain.  Suryana dan Bayu (2010). 

Tidak kalah pentingnya pengaruh lingkungan keluarga maupun pendidikan 

juga dapat memiliki peran yang cukup signifikan. Faktor keluarga dapat 

mempengaruhi minat seseorang dalam memulai berpikir untuk memilih arah masa 

depan yang akan dituju. Kesuksesan orang tuanya dari berwirausaha akan 

berdampak positif terhadap anak tersebut begitu juga sebaliknya. Lain halnya 

dengan faktor pendidikan, karna yang di butuhkan hanyalah teori semata namun 

praktek tanpa di bekali ilmu yang memadai juga tidak dapat menghasilkan. Oleh 

sebab itu di butuhkan pengetahuan tentang wirausaha terutama bagi sesorang yang 

masih pemula dalam menjalankan bisnisnya. Dengan pembahasan latar belakang 

tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti  tentang “Pengaruh Universitas, 

Keluarga, Lingkungan Sosial, Motivasi Karir terhadap Minat Berwirausaha 

di Kota Batam dengan Kepribadian sebagai  Mediasi”. 

1.2. Pertanyaan Penelitian 

Beberapa persoalan yang dapat dibahas dalam penelitian ini, sebagai 

berikut : 
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1. Apakah Universitas memiliki pengaruh secara langsung terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam? 

2. Apakah Keluarga memiliki pengaruh secara langsung terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam? 

3. Apakah Lingkungan Sosial memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

Minat Berwirausaha di Kota Batam? 

4. Apakah Motivasi Karir memiliki pengaruh secara langsung terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam? 

5. Apakah Universitas memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 

Minat Berwirausaha di Kota Batam dengan Kepribadian sebagai Mediasi? 

6. Apakah Keluarga memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam dengan Kepribadian sebagai Mediasi? 

7. Apakah Lingkungan Sosial memiliki pengaruh secara tidak langsung 

terhadap Minat Berwirausaha di Kota Batam dengan Kepribadian sebagai 

Mediasi? 

8. Apakah Motivasi Karir memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 

Minat Berwirausaha di Kota Batam dengan Kepribadian sebagai Mediasi? 

9. Apakah Universitas memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi? 

10. Apakah Keluarga memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi? 

11. Apakah Lingkungan Sosial memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi? 
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12. Apakah Motivasi Karir memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi? 

13. Apakah Kepribadian sebagai Mediasi memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap Minat Berwirausaha di Kota Batam? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka dapat di simpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Universitas terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

2. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

3. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Lingkungan Sosial terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

4. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Motivasi Karir terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

5. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Universitas terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya dengan Kepribadian sebagai Mediasi. 
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6. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Keluarga terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya dengan Kepribadian sebagai Mediasi. 

7. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Lingkungan Sosial terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya dengan Kepribadian sebagai Mediasi. 

8. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Motivasi Karir terhadap Minat 

Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya dengan Kepribadian sebagai Mediasi. 

9. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Universitas terhadap Kepribadian 

sebagai Mediasi memiliki pengaruh signifikan atau sebaliknya. 

10. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Keluarga terhadap Kepribadian 

sebagai Mediasi memiliki pengaruh signifikan atau sebaliknya. 

11. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Lingkungan Sosial terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

12. Untuk dapat mengetahui apakah faktor Motivasi Karir terhadap 

Kepribadian sebagai Mediasi memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 

13. Untuk dapat mengetahui apakah Kepribadian sebagai Mediasi terhadap 

Minat Berwirausaha di Kota Batam memiliki pengaruh signifikan atau 

sebaliknya. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

Di harapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan, 

dan juga dapat bermanfaat bagi: 

1. Akademik 

Berharap agar dapat berguna dalam memberikan informasi sebab dan 

akibat  apa saja yang dapat memengaruhi minat berwirausaha seseorang di Kota 

Batam dan juga dapat berguna untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 

2. Praktik 

Diharapkan penelitian ini bisa dimanfaatkan bagi seseorang untuk dapat 

memahami faktor yang menjadi pengaruh terhadap minat berwirausaha seseorang 

di Kota Batam dan berharap dapat berguna untuk seseorang dalam 

mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam berwirausaha. 

1.4. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri atas 5 Bab, antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab I yaitu memaparkan tentang latar belakang, tujuan dan mafaat 

sistematika penelitian yang berisi tentang pembahasan penelitian 

secara keseluruhan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab II memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang di sebut 

sebagai tinjauan pustaka, landasan teori serta pengembangan 

hipotesis dan model analisis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III yaitu memaparkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV membahas hasil dari pengujian yang telah di lakukan, 

seperti analisis statistik deskriptif, uji common method biases, uji 

validitas dan reliabilitas, uji model struktural, uji adjusted R 

square. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab V membahas kesimpulan dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian dan 

rekomendasi penelitian selanjutnya. 
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