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ABSTRAK 

 

KONTRIBUSI MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTIK                     

KERJA  BISNIS  TERHADAP  MINAT  BERWIRAUSAHA  PADA                      

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI                                 

FAKULTAS  KEGURUAN DAN  ILMU  PENDIDIKAN                              

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  SURAKARTA                                           

ANGKATAN 2010/2011 

 

Puput Anggraini, A210100013. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kontribusi matakluliah 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, 2) Kontribusi matakuliah praktik 

kerja bisnis terhadap minat berwirausaha, 3) Kontribusi matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha. 

Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 

kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 123 mahasiswa 

yang diambil dengan teknik Random Sampling. Data yang diperlukan diperoleh 

melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-

cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan 

relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 11,229 + 0,572X1 + 

0,217X2 yang artinya matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja bisnis 
memberikan kontribusi yang positif terhadap minat berwirausaha. Kesimpulan 
yang diperoleh adalah: 1) Matakuliah kewirausahaan berkontribusi signifikan 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2010/2011. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
8,849> 1,980 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Matakuliah 
Praktik kerja bisnis berkontribusi signifikan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,644  > 1,980 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,009. 3) Matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja 
bisnis berkontribusi signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. Berdasarkan hasil uji 
F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 83,115 > 3,072 pada taraf signifikansi 5%. 4) 
variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 81,8% dan sumbangan efektif 
sebesar 47,5258%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 18,2% dan 
sumbangan efektif sebesar 10,5742%. 5) Hasil perhitungan R

2 
diperoleh 0,581, 

yang berarti matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja bisnis meberikan 
kontribusi sebesar 58,1% terhadap minat berwirausaha. 

Kata Kunci : Matakuliah kewirausahaan, Praktik kerja bisnis, Minat 
Berwirausaha 
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A. PENDAHULUAN 

           Pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses kemajuan 

bangsa baik negara berkembang seperti halnya Indonesia maupun Negara-

negara maju. Diera seperti saat ini sangat dibutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Salah satu upaya menciptakan 

sumberdaya manusia yang berkualitas adalah dengan pendidikan. Seperti 

tertuang dalam Undang-undang sistem pendidikan Nasional No.20 tahun 

2003 pasal 3 adalah sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

          Peran pendidikan dalam ikut serta membangaun kemajuan bangsa, 

mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang kompetitif sangatlah besar, 

berbagai upaya-upaya nyata dilakukan mulai dari perbaikan kurikulum 

sampai pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi 

berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif. Inovasi-inovasi dilakukan 

guna memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, inovasi dalam bidang 

kurikulum secara berkala terus dilakukan demi tercapainya tujuan pendidikan 

yang maksimal. 

          Agar nantinya mampu membangun Indonesia yang lebih baik lagi, 

mengurangi tingkat kemiskinan, serta tingkat pengangguran yang tinggi dapat 

berangsur menurun. Mencetak generasi berjiwa wirausaha adalah salah satu 

upaya yang dilakukan dengan memasukkan kurikulum berbasis 

kewirausahaan yang saat ini telah menjadi bagian dari materi pengajaran. 

Menurut Sularto 2010 dalam Wibowo(2011:28) kewirausahaan itu bisa 

diajarkan lewat sistem terstruktur. Matakuliah kewirausahaan dan praktek 

berja bisnis merupakan wujud pengajaran kewirausahaan pada mahasiswa. 

          Pertumbuhan lapangan kerja yang lamban, fakta ini menuntut para 

lulusan perguruan tinggi untuk membekali diri dengan ilmu untuk 
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menciptakan lapangan kerja. Menurut badan pusat statistik Dalam 

www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei2013.pdf menyebutkan bahwa tingkat 

pengangguran terbuka  di Indonesia saat ini mencapai di indonesia pada 

Februari 2013 mencapai 5,92%. Mengurangi jumlah pengangguran yang 

tinggi tersebut bukanlah menjadi tugas pemerintah saja, mahasiswa dapat 

berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja baru, dengan dibekali 

kecerdasan dan pengetahuan. Baik lewat matakuliah kewirausahaan maupun 

praktek kerja bisnis. 

          Ada beberapa penelilti yang setuju pada kontribusi penting pendidikan 

kewirausahaan bagi anak-anak, misalnya Gorman dan Hanlon dalam 

Dhewanto,dkk (2013:136) “menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat 

dipengaruhi secara positif oleh program pendidikan”. Ini menunjukkan 

adanya kontribusi yang positif bahwa program-program pendidikan mampu 

untuk mempengaruhi kewirausahaan yang berarti pula minat berwirausaha. 

          Membangun sebuah usaha tidaklah harus usaha yang besar, 

sebagaimana diketahui bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan 

pendorong perekonomian Negara. Dalam situs http://www.jurnas.com/ 

Dikemukakan oleh Menteri koperasi dan UKM Syarief Hasan. Syarief 

mengatakan kewirausahaan bisa menyerap tenaga kerja yang pada ahirnya 

bisa menurunkan masalah kemiskinan. Dalam kesempatan lain Syarief Hasan 

juga mengemukakan bahwa ekonomi Indonesia sebagian besar digerakkan 

oleh UKM sebesar 90 persen, Dilansir dalam http://ekbis.sindonews.com. 

Mahasiswa sebenarnya memiliki peran penting dan strategis dalam 

memajukan pembangunan dalam berbagai sekor, dengan modal kecerdasan 

dan didukung dengan kreatifitas yang tinggi, namun pada kenyataannya 

menurut data badan pusat statistik dalam (Riyanti:2009:i) tahun 2001 jumlah 

mahasiswa yang langsung terjun menjadi wirausaha hanyalah sebesar 6%. 

          Dengan angka wirausahawan yang masih sangat rendah menunjukkan 

tingkat minat untuk berwirausaha yang rendah, dijelaskan oleh As’ad 

(1995:4)”minat adalah sikap yang membuat orang senang akan objek atau 

situasi atau ide ide tertentu”. Matakuliah kewirausahaan dan praktek kerja 

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei2013.pdf
http://www.jurnas.com/
http://ekbis.sindonews.com/read/2013/10/05/34/791121/ukm-berhasil-kurangi-angka-kemiskinan
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bisnis diharapkan mampu membuka pemikiran Mahasiswa tentang 

membangun lapangan kerja sendiri. 

          Matakuliah Praktek Kerja Bisnis diharapkan mampu menunjang 

praktek Wirausaha Mahasiswa Pandangan Billett dalam wibowo 

(2011)mengemukakan bahwa: 

Tempat magang sebagai bagian dari proses belajar mengajar 

disekolah memiliki sejumlah kekuatan  sebagai lingkungan belajar 

yang: (1) Asli dimana tujuan dari setiap aktifitas diarahkan (2) juga 

berfungsi sebagai panduan untuk mengakses sumber belajar secara 

langsung (3) keterkaitan siswa satu dengan lainnya dalam 

memecahkan setiap masalah setiap hari dan (4) penguatan Intrinsik 

          Universitas Muhammadiyah Surakarta juga menyelenggarakan 

praktek kerja bisnis sebagai salah satu upaya untuk membekali peserta 

didiknya dalam mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Tertuang 

dalam“keputusan rektor UMS, Nomor 110/II/2002 tentang pemberlakuan 

kurikulum baru yaitu kurikulum 2002. Yang termasuk didalamnya Praktek 

kerja bisnis atau disebut juga Magang. 

      Dari masalah yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan 

mengangkat sebuah topik untuk di teliti dengan judul “KONTRIBUSI 

MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTEK KERJA BISNIS 

TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS 

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2010/2011. 

          Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kontribusi 

matakuliah kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010/2011,     

2) kontribusi matakuliah praktek kerja bisnis terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2010/2011, 3) kontribusi matakuliah kewirausahaan dan praktek kerja bisnis 

secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
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Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010/2011. 

 

B. LANDASAN TEORI  

Pengertian Minat Berwirausaha 

Menurut Slameto (2003:112) “Minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan-kegiatan yang 

diamati seseorang akan diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa 

senang”. Menurut Hendro (2011:61-63) ada beberapa faktor yang yang 

mempengaruhi seseorang untuk memilih jalur Entrepreneurship. Faktor itu 

adalah : 1) Faktor individual/personal, 2) Suasana Kerja, 3) Tingkat 

Pendidikan, 4) Kepribadian, 5) Prestasi pendidikan, 6) Dorongan keluarga, 

7) Lingkungan dan pergaulan, 8) Ingin lebih dihargai, 9) Keterpaksaan atau 

keadaan. Menurut Mayasari(2012:41) Indikator minat berwirausaha yaitu  

kemauan, perasaan senang, perasaan tertarik dan pengalaman berwirausaha 

Pengertian Matakuliah kewirausahaan 

Menurut Wibowo (2011:30) pendidikan kewirausahaan merupakan 

upaya menginternalisasikan jiwa dan memtal kewirausahaan baik melalui 

institusi pendidikan maupun institusi lain seperti lembaga pelatihan,training 

dan sebagainya. Menurut Chou dalam Dhewanto (2013:136-137)  

Tujuan dari pendidikan kewirausahaan adalah untuk menciptakan 

banyak pengusaha dimasa mendatang dan untuk mengembangkan 

jiwa kewirausahaan setiap pelajar sehingga mereka akan 

termotifasi untuk mengembangkan usaha, perusahaan, atau bentuk 

lain dari perdagangan. 

 

Apabila tujuan pendidikan kewirausahaan ini tercapai, maka semakin 

banyak lapangan kerja yang tersedia dan tingakat pengangguran akan 

menurun. Dalam penelitian ini  prestasi belajar matakuliah kewirausahaan 

merupakan suatu penilaiaan atas pemahaman matakuliah kewirausahaan 

yang dinyatakan dalam angka ataupun huruf yang mencerminkan hasil yang 

telah dicapai dalam periode satu semester. 

Pengertian Praktik kerja bisnis 
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          Kegiatan praktek selalu erat kaitannya dengan Aktifitas, dimana 

aktifitas ini dijelaskan oleh (Wibowo:2011)aktifitas adalah suatu faktor 

kunci dalam konstruksi pengetahuan dan keikutsertaan siswa dalam seluruh 

aktifitas dan interaksi pembelajaran setiap hari merupakan kekuatan untuk 

mengakses informasi dan keterampilan yang lebih tinggi. Sedangkan bisnis 

menurut manulang (2013:2) “bisnis dapat didefinisikan sebagai segala 

aktifitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang 

perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari”. Dan disebutkan dalam 

http://fennyfebriyantika.wordpress.com/tugas-kuliah-tip/pendidikan/laporan-

magang Manfaat praktik kerja bisnis yaitu :1) Mahasiswa dapat menerapkan 

pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu menumbuhkan 

pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu, 2) Mahasiswa 

dapat melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi yang mandiri , 

mampu bersikap, memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam 

bekerja, 3) Mahasiswa dapat menumbuhkan kemampuan berinteraksi social 

dengan orang lain di dalam dunia kerja 

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian sekaligus untuk 

mempermudah dalam pemahaman dan penganalisasian maka perlu dibuat 

sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

Keterangan: 

Variabel bebas (independent variable), yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab timbulnya variabel terkait. Variabel bebas dalam 

Y 

Minat Berwirausaha 

X2 

Praktik kerja bisnis 

X1 

Matakuliah 

kewirausahaan 

http://fennyfebriyantika.wordpress.com/tugas-kuliah-tip/pendidikan/laporan-magang
http://fennyfebriyantika.wordpress.com/tugas-kuliah-tip/pendidikan/laporan-magang
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penelitian ini yaitu matakuliah kewirausahaan (X1) dan praktik kerja bisnis 

(X2). 

Variabel terikat (dependent variable) yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah minat berwirausaha dan selanjutnya disebut dengan (Y). 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:13-14), “Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang 

digunakan untuk peneliti populasi atau sampel tertentu, analisis data yang 

bersifat kuantitatif/statistik dengantujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan penelitian bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan angkatan 2010/2011. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 190 

mahasiswa. Menurut Sugiyono (2010:126), apabila jumlah populasinya 190 

mahasiswa sampelnya adalah 123 mahasiswa. Teknik sampling yang 

digunakan adalah Random Sampling, dan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berasal 

dari data primer yaitu angket minat berwirausaha, angket matakuliah 

kewirausahaan, angket praktik kerja bisnis dan data sekunder yang berupa 

daftar nama mahasiwa yang dijadikan populasi dan sampel. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat 

minat berwirausaha (Y) dan variabel bebas yaitu matakuliah kewirausahaan 

(X1) dan praktik kerja bisnis (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 

20 mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 
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Teknik ini digunakan untuk menguji instrumen menggunakan uji validitas 

dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan 

(reliabel) angket. Metode yang digunakan dalam uji validitas yaitu Korelasi 

Bivariate Pearson (Product Moment Pearson Correlation). Sedangkan dalam 

uji reliabilitas itu menggunakan metode Cronbach Alpha. Setelah itu, 

dilakukan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Jika 

kriteria pada uji prasyarat analisis sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan 

analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. 

Selanjutnya dilakukan uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif 

(SR) dan sumbangan efektif (SE). 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta berlokasi di Jl. A. Yani Tromol 

Pos 1 Pabelan Kode Pos 57162 Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, 

Jawa Tengah. Email: ums@ums.ac.id, Website: www.ums.ac.id. Sebelum 

angket diberikan kepada sampel, angket tersebut ditryoutkan/diujicobakan 

terlebih dahulu kepada 20 mahasiswa di luar sampel. Item angket dinyatakan 

valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu 0,444 dan 

sebaliknya. Dari uji validitas angket minat berwirausaha  (20 soal) semua 

item soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Hasil uji 

reliabilitas angket minat berwirausaha (Y), memperoleh koefisien reliabilitas 

(r11) sebesar 0,923. Nilai (r11) dari masing-masing variabel lebih besar dari 

rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.444 sehingga angket 

dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas yang 

berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors melalui 

uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 15.0. Jika 

L0 hitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel maka data 

berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 123 diperoleh 

mailto:ums@ums.ac.id
http://www.ums.ac.id/
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0,0798. Minat berwirausaha (Y) diperoleh L0 hitung 0,078 < Ltabel 0,0798 = data 

berdistribusi normal. Matakuliah kewirausahaan (X1) diperoleh L0 hitung 0,073 

< Ltabel 0,0798 = data berdistribusi normal. Praktik kerja bisnis (X2) diperoleh 

L0 hitung 0,069 < Ltabel 0,0798 = data berdistribusi normal. Dari hasil uji 

normalitas dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 

menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk X1 terhadap Y diperoleh 

Fhitung sebesar 0,856, nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi () = 5% dan derajat bebas (28;93) sebesar 1,597, maka dapat 

diketahui hasilnya adalah 0,856 < 1,597 dan jika dibandingkan dengan taraf 

signifikansi () = 5% maka 0,673 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X1 

dan Y mempunyai hubungan yang linier. Sedangkan X2 terhadap Y diperoleh 

Fhitung sebesar 1,406, harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi () = 5% dan derajat bebas (22;99) sebesar 1,651, maka dapat 

diketahui hasilnya adalah 0,771 < 1,5274 dan jika dibandingkan dengan taraf 

signifikansi () = 5% maka 0,131 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X2 

dan Y mempunyai hubungan yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui kontribusi matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha dengan 

SPSS For Windows versi 15.0 diperoleh persamaan Y = 11,229 + 0,572X1 + 

0,217X2. 11,229 menyatakan bahwa jika ada matakuliah kewirausahaan (X1) 

dan praktik kerja bisnis (X2) dianggap konstan, maka minat berwirausaha 

akan sama dengan 11,229. Dan 0,572 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu poin matakuliah kewirausahaan (X1) maka akan menambah minat 

berwirausaha (Y) sebesar 0,572 (dengan asumsi variabel matakuliah 

kewirausahaan dianggap konstan). Sedangkan 0,217 menyatakan bahwa 

setiap penambahan satu poin praktik kerja bisnis (X2) maka minat 
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berwirausaha (Y) akan meningkat sebesar 0,217. (dengan asumsi variabel 

praktik kerja bisnis dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui kontribusi matakuliah kewirausahaan dan praktik 

kerja bisnis terhadap minat berwirausaha. Perhitungan menggunakan program 

SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujiannya adalah  Ho diterima 

apabila -t(/2;n-k-1)< t < t(/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila 

t >t(/2;n-k-1) atau t< -t(/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan pengujian 

hipotesis yang pertama diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;120) = 1,980. 

Diperoleh nilai thitung sebesar 8,849. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena 

thitung  > ttabel yaitu 8,849 > 1,980 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000. Kesimpulannya ada kontribusi yang signifikan antara matakuliah 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang kedua  diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;120) = 1,980. Diproleh nilai thitung 

sebesar 2,644. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 

2,644 > 1,980 dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,009. 

Kesimpulannya ada kontribusi yang signifikan antara praktik kerja bisnis 

terhadap minat berwirausaha. 

Uji F untuk mengetahui kontribusi matakuliah kewirausahaan dan praktik 

kerja bisnis secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 15.0. Kriteria pengujian : H0 

diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak 

apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 

2,120) = 3,072. Berdasarkan analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 83,115. 

Keputusan pengujian H0 ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 83,115 > 3,072 

dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulan bahwa matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis secara bersama-sama terhadap minat 

berwirausaha.  

Kontribusi Matakuliah kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “Ada kontribusi matakuliah kewirausahaan terhadap 
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minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2010/2011”. Kemudian berdasarkan perhitungan hasil uji 

t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 15.0 memperoleh thitung 

variabel matakuliah kewirausahaan (X1) sebesar 8,849 > 1,980 pada taraf 

signifikan 5%. Yaitu 0,000 menunjukkan adanya kontribusi. Arah kontribusi 

ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi b1X1 yaitu +0,572 yang berarti 

matakuliah kewirausahaan berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha. 

Dengan hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel 

matakuliah kewirausahaan memberikan sumbangan relatif 81,8% sebesar dan 

sumbangan efektif sebesar 47,5258%. Hal ini menunjukkan bahwa 

matakuliah kewirausahaan berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai matakuliah 

kewirausahaan, maka semakin tinggi minat berwirausaha mahasiswa. 

Sebaliknya, semakin rendah nilai matakuliah kewirausahaan maka semakin 

rendah pula minat berwirausaha. 

Kontribusi Praktik kerja bisnis Terhadap Minat Berwirausaha  

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Ada kontibusi praktik kerja bisnis 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011”. Kemudian berdasarkan 

hasil perhitungan uji t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 15.0  

memperoleh thitung variable praktik kerja bisnis (X2) sebesar 2,644 > ttabel 1,980 

pada taraf signifikan 5% yaitu 0,009 menunjukkan adanya kontribusi. Arah 

pengaruh ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi b2X2 yaitu + 0,217 yang 

berarti praktik kerja bisnis berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha. 

Kemudian hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

praktik kerja bisnis memberikan sumbangan relatif sebesar 18,2% dan 
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sumbangan efektif 10,5742%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kerja 

bisnis berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik praktik kerja bisnis 

maka semakin tinggi minat berwirausaha mahasiswa. Sebaliknya, semakin 

tidak baik praktik kerja bisnis maka semakin rendah pula minat berwirausaha. 

Kontribusi Matakuliah kewirausahaan dan Praktik kerja bisnis  Terhadap 

Minat Berwirausaha 

Dilihat dari pengujian hipotesis ketiga yaitu “Ada kontribusi matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011”. 

Berdasarkan hasil perhitungan uji F dengan menggunakan bantuan SPSS For 

Windows versi 15.0 diketahui nilai Fhitung 83,115 > Ftabel  3,072 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan perhitungan tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja 

bisnis secara bersama-sama berkontribusi positif terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis, maka semakin baik pula minat 

berwirausaha mahasiswa. Sebaliknya semakin rendah matakuliah 

kewirausahaan dan praktik kerja bisnis, maka semakin rendah pula minat 

berwirausaha. 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS For 

Windows versi 15.0 dapat dihitung koefisien determinasi yang diperoleh hasil 

korelasi parsial (r) sebesar 0,581, selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh 

hasil 58,1%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa minat berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011 
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dikontribusi variabel matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja bisnis 

sebesar 58,1%, selanjutnya 41,9% dikontribusi variabel di luar penelitian. 

Berdasarkan perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif variabel 

matakuliah kewirausahaan memberikan sumbangan relatif 81,8% dan 

sumbangan efektif 47,5258%, sedangkan variabel matakuliah praktik kerja 

bisnis memberikan sumbangan relatif 18,2% dan sumbangan efektif 

10,5742%. Total sumbangan efektif yang diberikan sebesar 58,1%.  

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Matakuliah kewirausahaan berkontribusi signifikan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2010/2011 dengan sumbangan efektif sebesar 47,5258%. Praktik 

kerja bisnis berkontribusi signifikan terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011, 

dengan sumbangan efektif sebesar 10,5742%. matakuliah kewirausahaan dan 

praktik kerja bisnis berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011, 

dengan sumbangan variabel sebesar 58,1%.  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagi 

mahasiswa, Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan 

ilmu yang telah diperoleh dari pembelajaran matakuliah kewirausahaan dan 

matakuliah praktik kerja bisnis, dalam upaya ini dapat dilakukan dengan 

mengembangkan berbagai ide dan gagasan yang dimiliki untuk diwujudkan 

menjadi sebuah lapangan usaha baru. Dosen pengampu diharapkan mampu 

mengubah pola pikir dan kemampuan mahasiswa dalam melihat peluang-
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peluang usaha yang ada disekitarnya dengan mengadakan seminar 

kewirausahaan, kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan praktik kerja bisnis 

lapangan lainnya. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan minat berwirausaha. 
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