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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya bergantung 

pada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik, tetapi sebagian besar terletak 

pada kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusia sebagai aset 

utama dan terbesar dalam mengembangkan potensi bangsa.  Rusdiana (2014: 17) 

berpendapat Semua sadar bahwa mereka yang hidup pada masa sekarang selalu 

menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Keadaan masa depan 

tidak mudah diramal, tetapi dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan 

teknologi merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan 

kemajuan kehidupan masayarakat disebagian besar dunia. 

Indonesia adalah Negara berpenduduk tinggi, sesuai data yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 sampai 

2017 sebesar 10.177.924 juta jiwa (Asmawan, 2017: 160).  Jumlah yang banyak 

tersebut harus diimbangi dengan pendidikan yang baik pula, sehingga warga 

Indonesia memiliki bekal dalam menjalankan kehidupan. Mampu mengikuti 

perubahan zaman,  karena kehadiran teknologi telah mengubah sebuah tatanan 

semakin cepat dan memberi nuansa baru dalam setiap sendi kehidupan.  

Semakin maju suatu negara dan semakin banyak orang yang terdidik, 

dengan kemajuan manusia dalam pemikiran tentang pendidikan untuk dapat 

menjadikan genersi muda sadar supaya tidak kalah saing dan tidak tertinggal 

dengan kemajuan yang terjadi di luar Indonesia terutama kemajuan teknologi 

yang sangat pesat. Teknologi dan perekembanganya akan menghasilkan hal-hal 

yang baru dengan laju yang pesat, baik berupa barang maupun jasa, layanan 

komunikasi baru tata cara kegiatan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam 

undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 3, bahwa : 

“pendidikan nasional indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab” 

Selanjutnya apabila kehidupan di masa sekarang pendidikan tidak dimiliki 

oleh individu maka kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan rendah, sumber 

daya manusia semakin menentukan dalam memenangkan persaingan 

dibandingkan dengan sumber daya lainya (Aisya, 2017: 1). Mengupayakan 

sumber daya saing dan keunggulan kompetitif yang mengandalkan ketrampilan 

dan kreativitas SDM, kemampuan teknologi, dan kemampuan manajemen dengan 

tetap memanfaatkan keunggulan komparatif yang telah dimiliki, persaingan inilah 

yang menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia (Anik, Nur dan Asdani 

2017: 46). Setiap tahun pengangguran menjadi salah satu masalah utama 

pembangunan negara Indonesia.  Data  dari  Badan  Pusat  Statistik Indonesia 

mendukung pernyataan  Internasional Labour Organization tersebut  yang 

menunjukkan  sebagian  dari  jumlah  pengangguran di  Indonesia  adalah  mereka  

yang  berpendidikan Diploma, Akademi dan  lulusan  Perguruan  Tinggi. 

Fakta yang diperoleh di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS)  

menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2017  sebanyak 5,33 

persen adalah kaum intelek yang menyandang gelar perguruan tinggi. Salah satu 

cara untuk menekan angka pengangguran di Indonesia dan memiliki SDM unggul 

yaitu  meningkatkan kualitas mahasiswa di Indonesia. Menurut The World Bank, 

pada 2003 Indonesia mendapat peringkat ke 33 dari 45 Negara dalam Third 

International Mathematics Science Study (TIMSS) pada 2006 Program for 

International Student Assessment (PISA) menilai seberapa baik kesiapan siswa 

umur 15 tahun dalam menghadapi kehidupan, dalam bidang ilmu pengetahuan, 

membaca dan matematika, Indonesia memperoleh peringkat ke 50 dari 57 Negara. 

Setelah melihat data tersebut hendaknya mahasiswa sebagai agent of social 

change dapat mengubah kondisi pola pikir yang harus diubah, yaitu dengan ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang mereka miliki sebagai bekal 

untuk masa depan Aisya (2017: 2).  
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Jumlah  total pengangguran keluaran institusi pendidikan  tinggi berasal 

dari  lulusan sarjana, diploma  I,  II, dan III. Jumlah sarjana yang menganggur 

adalah sebanyak 409.890 orang. Jumlah pengangguran di Republik Indonesia 

mencapai angka 7,02 Juta Jiwa, 5,33 persen dari jumlah penduduk. 6,22 persen 

dari jumlah tersebut sekitar 436 ribu jiwa merupakan sarjana, atau minimal 

lulusan strata 1, data diperoleh dari  Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 

2017. Idealnya, angka pengangguran sebuah negara berada di angka 3 persen 

untuk menemukan supply dan demand dari jumlah pencari kerja dan jumlah 

kebutuhan tenaga kerja. Sehingga butuh perubahan, semua hal yang dilakukan 

tidak secara instan terlihat hasilnya sekarang namun memerlukan proses untuk 

menempuh hasil yang berkualitas.  

Presepsi masyarakat yang menganggap bahwa menjadi pegawai lebih 

tinggi derajatnya dari pada wirausahawan.  Pernyataan tersebut  didukung oleh 

pendapat Fadiati dan Purwana (2011: 3)  bahwa presepsi demikian merupakan 

warisan kolonial karena pada masa itu pribumi yang menjadi pegawai jumlahnya 

sangat terbatas. Potensi perkembangan kewirausahaan ditanah air sebenarnya 

cukup besar. Negara ini memiliki sumber daya alam melimpah, pasar yang 

potensial. Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik, kondisi politik dan keamanan 

yang mulai kondusif untuk berinventasi. 

Kondisi demikian sangat berpotensi untuk melahirkan wirausaha-

wirausaha baru. Menurut Coulter (dalam Suryana dan Kartib, 2011: 25) 

kewirausahaan sering dikaitkan dengan proses, pembentukan atau pertumbuhan 

suatu bisnis baru yang berorientasi pada pemerolehan keuntungan, penciptaan 

nilai, dan pembentukan produk atau jasa baru yang unik dan inovatif. Tugasnya 

mengombinasikan sumber-sumber dasar tanah, modal, tenaga kerja, menjadi 

usaha industri yang berhasil. Capitalist dianggap sebagai sumber penting bagi 

pertumbuhan dan pendistribusian kekayaan masyarakat. 

Dari banyaknya pengembangan kewirausahaan, Pendidikan  

kewirausahaan akan  semakin digalakkan diperguruan tinggi agar  lulusan 

perguruan tinggi mampu mandiri. Pendidikan  kewirausahaan  diharapkan  bisa  

menyiapkan  mahasiswa  untuk berani madiri, tidak  lagi terfokus menjadi pencari 
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kerja. Untuk  mengatasi  tingginya  pengangguran terdidik tersebut maka 

dipandang perlu menumbuhkembangkan kewirausahaan di kalangan mahasiswa. 

Upaya tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi pengangguran terdidik yang terus 

meningkat Asmawan (2017: 160).  

Pendidikan  kewirausahaan    tidak  cukup  hanya  diadakan  di  dalam 

kelas  berbentuk  perkuliahan  saja, melainkan  harus memberikan  kesempatan 

pada  peserta  didik  untuk  merasakan  secara  langsung  bagaimana  sulitnya 

memulai  suatu  usaha  baru,  menjalankan serta  memperoleh  kesempatan 

berusaha. Teori  yang  diberikan  didalam  perkuliahan  haruslah  dapat 

diaplikasikan oleh mahasiswa saat pembelajaran maupun saat setelah proses 

pembelajaran  praktikum  kewirausahaan  selesai. Terkait  dengan  hal  tersebut 

diseluruh  program  studi  di  Universitas  Negeri  maupun Swasta  sudah  ada  

mata kuliah  kewirausahaan  dimana  mahasiswa  mendapatkan ilmu berwirausaha 

kasmir (2017: 4). 

Penerapan  pembelajaran kewirausahaan  berbasis praktik di dalam salah 

satu mata kuliah wajib mengharuskan mahasiswa untuk menempuh  mata kuliah 

tersebut, melalui perkuliahan kewirausahaan berbasis praktik, para mahasiswa 

diajak berdiskusi mengenai dasar filosofis, psikologis, dan nilai-nilai ekonomis 

serta berbagai aspek manajemen kewirausahaan untuk manajemen pemasaran 

secara luas dan mendalam. Asmawan, (2017: 165)  berpendapat Manfaat 

kewirausahaan berbasis praktik agar mahasiswa belajar mengenal dunia berbisnis, 

belajar hidup mandiri dapat mengetahui berbagai resiko yang dihadapi dalam 

berbisnis menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mendapatkan pengalaman 

baru didalam bekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, lebih 

terampil dan meningkatkan kualitas mahasiswa. Sebagaimana Undang Undang 

No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan telah mengatur :  

Mengatur soal pengembangan kewirausahaan pemuda, yang 

dimaksud  adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan 

kemandirian berusaha, dan  pengembangan kewirausahaan pemuda itu 

dilaksanakan sesuai bakat, minat, potensi pemuda dan potensi daerah, yang 

difasilitasi oleh pemerintah/pemerintah daerah atau masyarakat/organisasi 

kepemudaan. 
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Selain manfaat, adapun kendala dalam pelaksanaan kewirausahaan 

berbasis praktik. Kendala yang dihadapi mahasiswa ketika melaksanakan 

kewirausahaan berbasis praktik, yang  paling  berat  dihadapi ketika 

mengembangkan  kewirausahaan  bersumber  dari keterbatasan  keberlanjutan  

usaha,  modal produksi,  keahlian  kerja,  kualitas  produk, jaminan  pasar  produk  

dan  kemitraan  yang minim.  Tentu  saja  berbagai  permasalahan tersebut  

merupakan  tantangan  berat  bagi mahasiswa  yang  ingin meningkatkan sikap 

dan niat kewirausahaan. 

Hasil  laporan survai  pendahuluan  kegiatan  Tracer  Study Universitas  

Jenderal  Soedirman  Tahun  2012 menunjukkan  pengembangan  kewirausahaan 

pada  kalangan  mahasiswa  sebenarnya mempunyai potensi tinggi karena 

sekarang ini telah  terjadi    pergesaran minat  dan  persepsi mahasiswa,  yang  

semula  hanya  berminat sebagai  pencari  kerja  (job  seeker)  beralih menjadi  

mahasiswa  pencipta  atau  penyedia lapangan kerja  (job creator). Tentunya hal  

ini menjadi  sesuatu  yang  sangat  dinanti  dan sungguh menggembirakan. Setelah 

menjalani Praktik Kewirausahaan, mahasiswa mendapat pengalaman dan 

diharapkan mampu memperoleh gagasan yang kaya inovatif dalam 

pengembangan kewirausahaan, bisnis, dan pemasaran jasa pendidikan, 

menciptakan lapangan perkerjaan sendiri, menjadi pendorong mahasiswa untuk 

meningkatkan sikap dan niat kewirausahaan. 

Kewirausahaan itu pada dasarnya untuk semua orang  karena hal itu dapat 

dipelajari. Sebab  kewirausahaan  lebih  merupakan perilaku  dari pada  gejala  

kepribadian, yang  dasarnya  terletak  pada  konsep  dan  teori, bukan  pada  

intuisi.  Niat  berwirausaha  dapat  dilihat  dari ketersediaan untuk bekerja keras 

dan  tekun untuk mencapai  kemajuan  usahanya,  kesediaan menaggung  macam-

macam  resiko  berkaitan dengan sikap,  tindakan  berusaha  yang  di  lakukanya 

bersedia menempuh jalur dan cara baru, kesediaan untuk  hidup  hemat,  kesedian  

dari  belajar  yang dialaminya. Sehingga disimpulkan bahwa ketika mahasiswa 

telah memiliki sikap dan niat  kerwirausahaan maka mereka akan menjadi 

wirausaha sukses dengan bekal yang telah dimiliki sesuai dengan  Pembelajaran 

Kewirausahaan Berbasis Praktik. 
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Hasil penelitian yang dilakukan Azwar (2013: 17) yang berjudul “Analisis 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Kewirausahaan Universitas Islam Negeri 

SUSKA Riau,  dari data  hasil penelitian  yang  diperoleh  secara  keseluruhan,  

untuk  faktor  sikap, kontekstual  dan  niat  kewirausahaan,  pernyataan diukur  

dengan  menggunakan  5-point  Likert  scale, dimana  responden  diminta  untuk  

menjawab  dengan pilihan angka antara 1-5 (1= sangat  tidak setuju, dan 5= 

sangat setuju). Selanjutnya disimpulkan bahwa terbukti berpengaruh secara 

signifikan  dan  positif  terhadap  niat  kewirausahaan  mahasiswa. 

Harapan untuk mahasiswa yaitu setiap individu setelah menempuh 

perkuliahan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari dan menjadi SDM 

yang berkualitas. Aisya (2017: 4) berpendapat bahwa ketika mahasiswa menjadi 

SDM berkualitas maka akan memudahkan mahasiswa tersebut dalam bekerja atau 

menciptakan lapangan pekerjaan. Mahasiswa setelah mendapat praktek 

kewirausahaan, khususnya mahasiswa semester VI yang menempuh mata kuliah 

praktek kewirausahaan. Sehingga  dapat membekali soft skills mahasiswa dan 

memotivasi agar lulusan perguruan tinggi bisa langsung mendapatkan pekerjaan 

atau bahkan membuka lapangan pekerjaan. menuntut mereka untuk berlatih 

bertanggung jawab, mulai berkembang sikap percaya diri untuk berhadapan orang 

banyak, tumbuh keinginan untuk melakukan hal baru yang dapat bermanfaat.   

Banyaknya SDM yang tidak diimbangi oleh peluang kerja bagi masyarakat 

jika dibiarkan akan mengakibatkan masalah besar bagi Negara yaitu 

pengangguran terjadi dimana-mana, apabila ini terjadi maka akan berdampak pada 

masalah perekonomian di Negara kita (Agus dan Eka, 2017: 2). Sehingga ketika 

melaksanakan kuliah terdapat masa dimana mahasiswa selain mendapat materi 

dalam bentuk teori juga terdapat praktik. Melalui program tersebut mahasiswa 

dapat memiliki sikap dan niat  kewirausahaan yang mulai muncul ketika 

mahasiswa praktik  kewirausahaan, selanjutnya dapat bermanfaat dan setidaknya 

dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, mengurangi pengangguran yang 

ada di Negara ini dengan pemecahan masalah yaitu mahasiswa hendaknya 

berpikir kreatif dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi seorang 

wirausaha. 
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Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  

dengan judul ” PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRAKTIK 

UNTUK MENINGKATKAN SIKAP DAN NIAT KEWIRAUSAHAAN 

MAHASISWA” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan penulis, maka penulis 

memfokuskan permasalahan tentang Bagaimana Pembelajaran Kewirausahaan 

Berbasis Praktik Untuk Meningkatkan Sikap dan Niat Kewirausahaan 

Mahasiswa? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu untuk 

mengetahui Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Praktik Untuk Meningkatkan 

Sikap dan Niat Kewirausahaan Mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan refrensi bagi dunia 

pendidikan khusunya tentang Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Praktik 

Untuk Meningkatkan Sikap dan Niat Kewirausahaan Mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi mahasiswa, sebagai bahan pembelajaran tentang pentingnya praktik 

kewirausahaan untuk meningkatkan sikap dan niat kewirausahaan. 

b) Bagi dosen mata kuliah pratik kewirausahaan, Bahan pertimbangan 

dalam pembelajaran praktik kewirausahaan agar lebih intensif untuk 

melakukan praktik-praktik kewirausahaan agar meningkatkan sikap dan 

niat kewirausahaan bagi mahasiswa. 

c) Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, perlu mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan praktik 

kewirausahaan yang mana dapat memberikan banyak ilmu kepada 

mahasiswa, sehingga setelah menjalani praktik tersebut mahasiswa 

memiliki sikap dan niat kewirausahaan untuk menjadi seorang wirausaha. 
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d) Bagi para pembaca, menambah informasi dan pengetahuan sebagai  

acuan dalam bidang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


