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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan regional. Terbukti, 

ditengah ketidakpastian ekonomi global, pencapaian pertumbuhan ekonomi 

Indonesia tumbuh sebesar 5,1% pada tahun ini. Hal ini dapat dilihat dari 

pertumbuhan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia. Perekonomian Indonesia 

tahun 2017 yang diukur berdasarkan Product Domestic Bruto (PDB) atas dasar 

harga berlaku mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp51,89 

juta atau US$3.876,8. Ekonomi Indonesia tahun 2017 tumbuh 5,07 persen lebih 

tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 5,03 persen (Badan Pusat Statistik, 2018). 

Pertumbuhan PDB Indonesia ini tidak luput dari kontribusi terhadap 

pendidikan. Laporan Putting Higher Education to Work: Skills and Research for 

Growth in East Asia (Penerapan Hasil Pendidikan Tinggi dalam Dunia Kerja: 

Keterampilan dan Penelitian untuk Pertumbuhan di Asia Timur) menyoroti peranan 

penting perguruan tinggi di Indonesia (Salim, 2011). 

Dunia pendidikan harus mampu berperan aktif menyiapkan SDM terdidik yang 

mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan baik lokal, regional, nasional 

maupun internasional. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai teori-teori, 

tetapi juga mampu untuk berani mandiri, tidak lagi terfokus menjadi pencari kerja.  

Jika melihat jumlah kebutuhan wirausaha baru untuk memposisikan Indonesia 

sebagai negara maju, setidaknya masih butuh waktu 25 tahun lagi untuk 

mencapainya (Rukka, 2011). Estimasi waktu yang cukup lama tersebut menuntut 

perlu segera diupayakan langkah-langkah agar jumlah wirausaha baru dapat 

bertambah dengan waktu pencapaian yang relatif singkat. Salah satu langkah yang 

dapat dilakukan adalah dengan penciptaan wirausaha baru yang berasal dari lulusan 

perguruan tinggi.  

Pendidikan Kewirausahaan di perguruan tinggi merupakan solusi yang paling 

tepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Wirausaha atau entrepreneur pun 

memberikan kesempatan lahirnya lapangan pekerjaan baru dan atmosfer baru 

dalam perekonomian Indonesia (Cqq, 2013) 
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Definisi entrepreneur menurut Meredith (2000) adalah orang-orang yang 

memiliki kesanggupan untuk melihat dan menilai peluang-peluang bisnis. Mereka 

mengumpulkan sumber daya yang diperlukan guna memperoleh keuntungan dan 

melakukan tindakan yang tepat untuk sukses. Istilah entrepreneur pada dasarnya 

merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang kemampuan, nilai, dan 

perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang 

dengan berbagai risiko yang dihadapinya. 

Tentunya, hal ini bisa menjadi alasan untuk menyekolahkan anak mereka ke 

perguruan tinggi yang memiliki visi entrepreneur. Harapan keluarga 

menyekolahkan mereka di perguruan tinggi yang memiliki visi entrepreneur yaitu 

untuk menjadi seorang entrepreneur setelah mereka lulus nantinya.  

Kota Gresik yang notabene merupakan salah satu kota industri terbesar di Jawa 

Timur memiliki beberapa perguruan tinggi yang memiliki visi entrepreneur. Sistem 

pengajaran yang memberikan bekal tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang 

berwawasan internasional dan berjiwa kewirausahaan. Salah satunya adalah 

Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) pada jurusan manajemen. 

Jurusan manajemen memiliki visi: Menjadi program studi S1 Manajemen dengan 

kompetensi entrepreneurship dan intrapreneurship yang berdaya saing tinggi di 

kawasan Asia Tenggara 2025.  

Pada jurusan Manajemen UISI, terdapat rangkaian mata kuliah yang 

memfokuskan pada pengembangan entrepreneur. Mata kuliah tersebut adalah 

Kewirausahaan, Proyek Penciptaan Bisnis dan Proyek Bisnis Sosial. Rangkaian 

mata kuliah Kewirausahaan bermaksud untuk memberikan kesempatan mahasiswa 

dalam membuat, merencanakan dan mengelola sebuah organisasi usaha kecil. 

Dasar pemikiran mata kuliah ini adalah mahasiswa mengalami pengalaman 

berbisnis (silabus rangkaian mata kuliah Kewirausahaan UISI). 

Pada dasarnya tujuan dari rangkaian mata kuliah Kewirausahaan adalah untuk 

mengetahui seluk-beluk mengenai softskill dan hardskill dalam berbisnis serta 

mampu mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang 

dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar 

pada kearifan lokal (silabus rangkaian mata kuliah Kewirausahaan UISI).   
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Rangkaian mata kuliah Kewirausahaan mengacu pada indikator pendidikan 

kewirausahaan. Tung (2011) mengungkapkan bahwa pendidikan kewirausahaan 

memiliki lima komponen indikator yaitu know-what yang berarti konsep 

pengetahuan tentang entrepreneur, know-why (value and motive) yang berarti 

bagaimana mahasiswa mengidentifikasi diri dan memulai untuk menjadi 

wirausahawan, know-who (social interaction) yang berarti interaksi sosial antara 

mahasiswa dengan dosen yang mengajar mata kuliah tersebut, know-how 

(entrepreneur skills) yang berarti menekankan keterampilan entrepreneur agar 

berhasil dalam berwirausaha dan know-how (entrepreneur skill) yaitu keterampilan 

dan kemampuan yang penting untuk keberhasilan dalam berwirausaha 

Dalam penelitian Hermina, dkk (2011) yang berjudul “Pengaruh Mata Kuliah 

Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Wirausaha Pada Program 

Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak” mengungkapkan bahwa 

pengetahuan mengenai kewirausahaan merupakan modal dasar yang digunakan 

untuk berwirausaha, juga keterampilan yang didapat selama perkuliahan terutama 

dalam mata kuliah praktek. Hasil penelitiannya adalah pembelajaran mata kuliah 

kewirausahaan dilihat dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, ternyata secara 

keseluruhan mampu mempengaruhi minat mahasiswa menjadi wirausahawan. 

Penelitian oleh Oosterbeek, et al (2010) berjudul “The Impact of 

Entrepreneurship Education on Entrepreneurship Skills and Motivation” 

mengungkapkan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap minat untuk menjadi wirausaha. Namun, sampai hari ini masih 

banyak mahasiswa yang berfikiran bahwa wirausaha itu identik dengan modal yang 

besar, susah untuk berkembang dan lebih baik menjadi pegawai negeri atau bekerja 

di perusahaan swasta.  

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa masih belum siap 

menghadapi ketidakpastian dalam dunia bisnis karena terlalu banyak instrumen 

bisnis yang dipertimbangkan sehingga terkesan bahwa berwirausaha adalah hal 

yang rumit dan belum tentu mendapatkan hasil yang diinginkan. Menarik untuk 

diteliti apakah mahasiswa jurusan Manajemen memiliki mindset yang sama dengan 

mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak terkait minat untuk berwirausaha. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin menggali 

lebih dalam terkait impact mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Proyek 

Penciptaan Bisnis (PPB) terhadap minat untuk menjadi seorang entrepreneur, maka 

peneliti berinisiatif untuk mengangkat judul “Pengaruh Rangkaian Mata Kuliah 

Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Berwirausaha.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai   

berikut: 

a) Apakah pengetahuan (knowledge) tentang rangkaian mata kuliah 

Kewirausahaan mempengaruhi minat mahasiswa berwirausaha ? 

b) Apakah values and motives dalam rangkaian mata kuliah Kewirausahaan 

mempengaruhi minat mahasiswa berwirausaha ? 

c) Apakah social interaction dalam rangkaian mata kuliah Kewirausahaan 

mempengaruhi minat mahasiswa berwirausaha ? 

d) Apakah entrepreneur skill dalam mata kuliah PPB mempengaruhi minat 

mahasiswa berwirausaha ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui adanya pengaruh pengetahuan (knowledge) tentang 

rangkaian mata kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa 

berwirausaha. 

b) Untuk mengetahui adanya pengaruh values and motives pada rangkaian mata 

kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 

c) Untuk mengetahui adanya pengaruh social interaction pada rangkaian mata 

kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 

d) Untuk mengetahui adanya pengaruh entrepreneur skill pada rangkaian mata 

kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa berwirausaha. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik segi teoritis  maupun 

praktis, sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk 

menilai pengaruh rangkaian mata kuliah Kewirausahaan di Universitas 

Internasional Semen Indonesia dan dapat digunakan untuk melengkapi 

kajian teoritis yang berkaitan dengan rangkaian mata kuliah Kewirausahaan. 

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman terkait permasalahan yang diteliti khususnya pengaruh 

rangkaian mata kuliah Kewirausahaan terhadap minat mahasiswa 

berwirausaha. 

2. Bagi Universitas 

Penelitian ini memfokuskan rangkaian mata kuliah Kewirausahaan 

yang terdiri dari mata kuliah Kewirausahaan, Proyek Penciptaan Bisnis  

dan Proyek Bisnis Sosial sebagai objek penelitian, sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan acuan kepada pihak 

dosen jurusan Manajemen di Universitas Internasional Semen Indonesia 

sebagai bahan masukan untuk lebih mendorong mahasiswa agar 

memiliki minat berwirausaha dengan pedoman dari silabus mata kuliah 

tersebut. 

3. Bagi Mahasiswa 

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang pengaruh 

rangkaian mata kuliah Kewirausahaan. Mahasiswa diharapkan 

mengetahui pentingnya rangkaian mata Kewirausahaan dalam 

membentuk kemandirian dan karakter lulusan untuk meningkatkan 

motivasi dan keterampilan berwirausaha sehingga menjadi alternatif 

pilihan dalam menentukan masa depan sebelum maupun sesudah lulus 

kuliah. 
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1.5 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti perlu 

mengidentifikasi batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam 

penelitian ini, agar masalah yang akan diteliti menjadi lebih fokus. Batasan dalam 

penelitian ini yaitu pada mahasiswa Jurusan Manajemen UISI yang telah 

menempuh rangkaian mata kuliah Kewirausahaan (Kewirausahaan, Proyek 

Penciptaan Bisnis dan Proyek Bisnis Sosial) pada semester 2 hingga semester 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


