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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses kemajuan bangsa 

bagi 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. 
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          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 

menciptakan lapangan kerja. Dalam 

www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei2013.pdf badan pusat statistik 

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 

http://www.bps.go.id/brs_file/naker_06mei2013.pdf
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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 

bisnis diharapkan mampu membuka pemikiran Mahasiswa tentang 

membangun lapangan kerja sendiri. 

http://www.jurnas.com/
http://ekbis.sindonews.com/read/2013/10/05/34/791121/ukm-berhasil-kurangi-angka-kemiskinan
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          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. 

          Fakta diatas menimbulkan sebuah pertanyaan dimana dalam sebuah 

pembelajaran telah diajarkan matakuliah kewirausahaan dan juga praktek 

kerja bisnis, belum mampukan dua matakuliah tersebut untuk membuka 

wawasan dan minat berwirausaha pada mahasiswa. Oleh karena 

permasalahhan tersebut 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 2010/20 



5 

 

 

B. Pembatasan Masalah 

          Berdasarkan pada latar belakang diatas agar permasalahan tidak meluas 

maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Masalah ini hanya dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2010/2011 

2. Minat berwirausaha mahasiswa yang telah ditunjang dari prestasi 

matakuliah kewirausahaan dan praktek kerja bisnis. 

3. Prestasi mata kuliah kewirausahaan dibatasi pada nilai ahir semester. 

4. Prestasi mata kuliah praktek kerja bisnis dibatasi pada nilai ahir semester 

 

C. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi matakuliah kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2010/2011 

2. Adakah 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. Adakah 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 

 

D. Tujuan Penelitian 

          Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan diadakannya penelitian 

mengenai 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 tersebut diatas adalah : 

1. Untuk mengetahui adanya kontribusi matakuliah kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2010/2011 

2. Untuk mengetahui adanya 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. Untuk mengetahui adanya kontribusi matakuliah kewirausahaan dan 

praktek kerja bisnis secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2010/2011 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai sumbangan karya ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

baik bagi UMS pada khususnya maupun bagi mahasiswa pada umumnya 

tentang pengaruh matakuliah kewirausahaan dan praktek klerja bisnis 

terhadap minat berwirausaha. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk referensi dalam penelitian 

sejenis berikutnya 

3. Memberi masukan kepada pihak pendidik untuk selalu melakukan inovasi-

inovasi dalam pembelajaran guna menumbuhkan minat berwirausaha pada 

mahasiswa. 

 

F. Sistematika Penulisan 

          Secara gais besar penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sitematika laporan 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab landasan teori berisi definisi dari setiap variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Babmetode penelitian berisi tentang jenis penelitian, tempat 

dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi, 

sampel dan sampling, tehnik pengumpulan data, uji 

instrumen,uji prasyarat analisis, tehnik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum tentang objek penelitian, 

objek data, penyajian data, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

   Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


