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Abstrak

ANALISIS IMPLEMENTASI MATA KULIAH TEORI KEWIRAUSAHAAN 

DAN PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN DALAM MENUMBUHKAN JIWA 

BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 

2015/2016 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh penerapan mata kuliah 

teori kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Mengetahui 

pengaruh penerapan mata kuliah praktik kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa 

berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 3) Mengetahui pengaruh penerapan mata kuliah teori 

kewirausahaan dan praktik kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui metode statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa angkatan 2015 Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, sampel diambil sebanyak adalah 135 mahasiswa dengan proporsional 

random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 

Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 

sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 

regresi: Y = 11,538 + 0,374 X1 + 0,215 X2. Persamaan menunjukkan bahwa jiwa 

berwirausaha dipengaruhi oleh teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan. 

Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Teori kewirausahaan terhadap jiwa 

berwirausaha dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung> ttabel, 5,428 >1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 

dengan sumbangan relatif sebesar 82% dan sumbangan efektif 40,3%. 2) Praktik 

kewirausahaan terhadap jiwa berwirausaha dapat diterima. Hal ini berdasarkan 

analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,701 > 1,960 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008 dengan sumbangan relatif sebesar 18% dan 

sumbangan efektif 8,8%. 3) Teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan 

terhadap jiwa berwirausaha dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 17,400 >3,000 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,491

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh teori kewirausahaan dan praktik 

kewirausahaan terhadap jiwa berwirausaha adalah sebesar 49,1%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Kata Kunci: jiwa berwirausaha,praktik kewirausahaan,teori .

Abstract
The purpose of this study are: 1) Know the effect of application of the eye lectures 

entrepreneurship theory in growing entrepreneurship student spirit Accounting 
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Education Force 2015 University of Muhammadiyah Surakarta. 2) Know the effect 

of applying entrepreneurship practice courses in fostering the entrepreneurship 

spirit of Accounting Force student education 2015 University of Muhammadiyah 

Surakarta. 3) Know the effect of implementation entrepreneurship theory courses 

and entrepreneurship practices in growing entrepreneurial spirit of Accounting 

Education student of 2015 University Force Muhammadiyah Surakarta. This 

research includes the kind of quantitative associative research with with drawing 

conclusions through statistical methods. Population in this study is a student of class 

of 2015 Accounting Education FKIP University Muhammadiyah Surakarta, samples 

taken as many as 135 students with proportional random sampling. Required data is 

obtained through questionnaires and documentation. Questionnaire previously tested 

and tested for validity as well as tested reliability. Data analysis technique used is 

regression analysis linear multiple, t test, F test, and relative and effective donation. 

The result of regression analysis obtained the regression line equation: Y = 11,538 + 

0.374 X1 + 0.215 X2. The equation shows that the soul is entrepreneur influenced by 

the theory of entrepreneurship and entrepreneurial practice. Conclusion taken are: 

1) The theory of entrepreneurship to entrepreneurship spirit can be accepted. This is

based on multiple linear regression analysis (t test) known that thitung> ttable, 

5,428> 1,960 and significance value <0,05, that is 0,000 with 

a relative contribution of 82% and an effective contribution of 40.3%. 2) Practice 

entrepreneurship to the soul of entrepreneurship is acceptable. It is based  multiple 

linear regression analysis (t test) is known that thitung> ttabel, that is 2,701> 1.960 

and the significance value <0.05, ie 0,008 with a relative contribution of  18% and 

effective contribution of 8.8%. 3) Theory of entrepreneurship and practice 

entrepreneurship to entrepreneurship spirit is acceptable. It is based  analysis of 

double linear regression variance (F test) is known that Fcount> Ftable, that is 

17,400> 3,000 and significance value <0,05, that is 0.000. 4) Coefficient of 

determination (R2) of 0.491 indicates that the magnitude of the influence of 

entrepreneurial theory and entrepreneurship practice to entrepreneurship spirit is 

49,1%, while the rest is influenced by other variables.  

Keywords: entrepreneurship practice, entrepreneurship spirit,theory.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Demokrasi dengan jumlah penduduk yang cukup

tinggi, sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah

penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 261,1 juta jiwa. Jumlah penduduk yang

cukup tinggi tersebut mengakibatkan banyaknya pengangguran di Indonesia.

Faktanya jumlah pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2016 

telah mencapai 7,02 juta jiwa atau sekitar 5,5%. Maraknya pengangguran di 

Indonesia tersebut berdampak pada pemerintahan, oleh karenanya pemerintah 

berupaya memperbaiki disegala bidang. Salah satu yang paling penting yaitu 
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menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang 

berkualitas pula. Pendidikan adalah sarana dan prasarana yang baik dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karenanya pendidikan 

sangat perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas yang baik oleh 

keluarga, pemerintah dan pengelola pendidikan itu sendiri. 

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, pemerintah telah mengatur 

tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional yang berbunyi sebagai berikut : 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. 

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan formal paling tinggi, 

diharapkan dapat menjadikan generasi muda yang mandiri dan dapat membangkitkan 

kesadaran mahasiswa untuk menjadi sumber daya manusia yang dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan. Mahasiswa sebagai agent of social change dapat menanggulangi 

maraknya pengangguran di Indonesia yaitu dengan ilmu pengetahuan, pengalaman 

dan ketrampilan yang mereka miliki sebagai kunci untuk masa yang akan datang. 

Salah satu hal yang memiliki pengaruh untuk mahasiswa dalam 

menanggulangi maraknya pengangguran melalui mata kuliah teori kewirausahaan 

dan praktik kewirausahaan yang dimaksudkan untuk menanamkan jiwa 

kewirausahaan pada generasi muda. Harapannya untuk mahasiswa setelah 

menempuh mata kuliah teori kewiraisahaan dan praktik kewirausahaan yaitu untuk 

menumbuhkan jiwa berwirausaha agar setelah lulus dari perguruan tinggi dapat 

bermanfaat untuk orang lain dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Mahasiswa yang telah berhasil menumbuhkan jiwa berwirausaha dalam 

dirinya akan sangat mudah menemukan banyak ide untuk mencari peluang 

berwirausaha. Sebagaimana (Ari Fadiati dan Dedi Purwana 2011,  hal.46), “Peluang 

harus diciptakan oleh diri kita sendiri”. Setelah peluang usaha telah ditemukan, 

mahasiswa akan sangat mudah dalam menjalankan segala jenis usahanya.  

Beberapa peluang yang dapat diambil dari kewirausahaan meliputi: (1) 

peluang memperoleh kontrol atas kemampuan diri, (2) peluang memanfaatkan 
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potensi yang dimiliki, (3) peluang memperoleh manfaat secara finansial, (4) peluang 

berkontribusi kepada masyarakat dan untuk menghargai usaha-usaha seseorang 

(Suryana, 2013:53). 

Menurut Suryana (2013:6-7), mengatakan bahwa kewirausahaan tidak hanya 

bakat bawaan dari lahir atau urusan pengalaman lapangan, tetapi juga dapat 

dipelajari dan diajarkan. Kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu 

tersendiri yang independen, karena: (1) kewirausahaan berisi bidang pengetahuan 

(body of knowledge) yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode 

ilmiah yang lengkap, (2) kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan 

dan perkembangan usaha, ini jelas tidak termasuk dalam kerangka bidang materi 

manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha, (3) 

kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu 

kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, (4) kewirausahaan 

merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan, atau 

kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. 

Oleh karena itu, melalui mata kuliah teori kewirausahaan dan praktik 

kewirausahaan diharapkan dapat memotivasi untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha 

dan menjadi wirausahawan setelah lulus dari perguruan tinggi. Harapan dari 

penelitian ini, mata kuliah kewirausahaan dapat mengurangi jumlah pengangguran 

yang banyak terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI MATA KULIAH 

TEORI KEWIRAUSAHAAN DAN PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN DALAM 

MENUMBUHKAN JIWA BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI ANGKATAN 2015/2016 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA”. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif karena penelitian ini

bertujuan untuk mencari pengaruh dan mencari hubungan variabel bebas terhadap

variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif atau angka dan data yang
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diperoleh dari populasi penelitian dianalisis dengan menggunakan metode statistik 

yang digunakan kemudian diinterpretasikan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2015 yang berjumlah 224 siswa. Sampel yang diambil sebanyak 135 siswa 

yang diambil berdasarkan tabel Isaac dan Michael. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Proportional Random Sampling dengan 

cara undian.  

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket. Analisis 

data dilakukan dengan teknik regresi ganda, meliputi uji-t, uji-F, uji R2, sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji prasyarat analisis yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini untuk

mengetahui suatu data berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya dengan

membandingkan nilai Sig. dengan nilai probabilitas > 0,05. Hasil pengolahan uji

normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel N 
Probabilitas 

signifikansi 

Tingkat 

Kesalahan(α) 
Kesimpulan 

Teori kewirausahaan 135 0,057 0,05 Normal 

Praktik 

kewirausahaan 
135 0,200 0,05 Normal 

Jiwa berwirausaha 135 0,085 0,05 Normal 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan SPSS versi 15.0 

diketahui bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal 

ini ditunjukkan dengan nilai probabilitas masing-masing variabel lebih besar dari 

0,05. 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antara dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang linear atau tidak. 

Kesimpulan diambil berdasarkan nilai probabilitas. Hasil pengolahan uji linearitas 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2. Hasil Uji Linearitas 

Variabel Sign. 
Tingkat 

Kesalahan 
Keterangan 

Teori kewirausahaan dengan jiwa 

berwirausaha 
0,185 0,05 Linier 

Praktik kewirausahaan dengan jiwa 

berwirausaha 
0,626 0,05 Linier 

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa hubungan antara variabel yaitu 

variabel bebas dengan variabel terikat linear. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. 

Hasil uji prasyarat analisis yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Uji ini 

menuntut tidak boleh ada korelasi yang sangat tinggi antar variabel bebas. Untuk 

mengetahui terjadi multikolinearitas atau tidak, dapat dideteksi melalui nilai VIF dan 

nilai tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka 

menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Begitu sebaliknya jika nilai VIF dan 

nilai tolerance diluar ketentuan tersebut maka terjadi multikolinearitas.  

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Toleransi VIF Keterangan 

Teori kewirausahaan 0,995 1,005 Tidak ada 

multikolonieritas 

Praktek kewirausahaan 0,995 1,005 Tidak ada 

multikolonieritas 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak 

terjadi multikolinearitas karena nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang 

dari 10 untuk kedua variabel. 

Setelah uji prasyarat analisis selesai, selanjutnya uji analisis regresi berganda. 

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Ringkasan hasil 

analisis regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Ganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
thitung Sig. 

Konstanta 

Teori kewirausahaan 

Praktik kewirausahaan 

11,538 

0,374 

0,215 

5,428 

2,701 

0, 000 

0, 008 

Fhitung 

R
2 

17,400 

0,491 

Dari hasil analisis regresi berganda diatas diketahui persamaan garis regresi 

berganda, yaitu Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda 

sebagai berikut: Y = 11,538+ 0,374X1 + 0,215X2. Diketahui bahwa masing-masing 

variabel berpengaruh secara simultan maupun parsial. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

koefisien regresi dari masing-masing variabel bernilai positif. 

Hasil uji t untuk variabel X1 adalah nilai thitung lebih dari nilai ttabel sebesar 

5,428>1,960 dengan nilai probabilitas signifikansi< 0, 05, yaitu 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa H0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan teori 

kewirausahaan (X1) terhadap jiwa berwirausaha (Y). Hasil uji t untuk variabel X2 

adalah diperoleh nilai thitung lebih dari nilai ttabel sebesar 2,701>1,960 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0, 05, yaitu 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak 

yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan praktik kewirausahaan (X2) terhadap 

jiwa berwirausaha (Y). 

Uji F dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah teori 

kewirausahaan dan praktik kewirausahaan secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap jiwa berwirausaha. Hasil uji F memperoleh nilai diperoleh 

Fhitung sebesar 17,400 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa H0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh teori kewirausahaan (X1) dan 

praktik kewirausahaan (X2) secara bersama-sama terhadap jiwa berwirausaha (Y) 

secara simultan. 

Hasil pengujian regresi ganda menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 49,1%, artinya pengaruh yang diberikan oleh 

kombinasi variabel teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan secara bersama-

sama terhadap jiwa berwirausaha, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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1. Sumbangan Relatif

SR% X1 =
reg

11

JK 

.a yx
x 100% 

= 
0,374x 1043,4 x 

100% 475,45 

= 82% 

SR% X2 =   
reg

22

JK 

.a yx
x 100% 

= 
0,215x 397,48 x 

100% 475,45 

= 18% 

2. Sumbangan Efektif

SE% X1 = SR% X1 . R
2

=82% x  0,491 

= 40,3% 

SE% X2 = SR% X2 . R2 

= 18% x  0,491 

= 8,8% 

Jadi total sumbangan efektif adalah sebesar 49,1%. 

Berdasarkan perhitungan data diatas, menunjukkan hasil perhitungan 

diketahui bahwa variabel teori kewirausahaan memberikan sumbangan relatif sebesar 

82% dan sumbangan efektif 40,3%. Variabel praktik kewirausahaan memberikan 

sumbangan relatif sebesar 18% dan sumbangan efektif 8,8%. Berdasarkan besarnya 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel teori kewirausahaan 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap jiwa berwirausaha.  

4. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti

menyimpulkan sebagai berikut:

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel teori kewirausahaan (b1) adalah sebesar 0,374atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel teori kewirausahaan berpengaruh positif terhadap jiwa 

berwirausaha. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk 

variabel teori kewirausahaan (b1) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 5,428>1,960 dan nilai 

(1)

(2)

(3)
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signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 82% dan 

sumbangan efektif 40,3%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik teori kewirausahaanakan semakin tinggi jiwa berwirausaha. Sebaliknya 

semakin rendah teori kewirausahaan, maka semakin rendah pula jiwa berwirausaha. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

praktik kewirausahaan (b2) adalah sebesar 0,215atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel praktik kewirausahaan berpengaruh positif terhadap jiwa 

berwirausaha. Berdasarkan uji t untuk variabel praktik kewirausahaan (b2) diperoleh 

thitung> ttabel, yaitu 2,701>1,960dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008 dengan 

sumbangan relatif sebesar 18%dan sumbangan efektif 8,8%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik praktik kewirausahaan 

akan semakin tinggi jiwa berwirausaha, demikian pula sebaliknya semakin rendah 

praktik kewirausahaan akan semakin rendah jiwa berwirausaha. 

Hasil uji hipotesis ketiga berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau 

uji F diketahui bahwa nilai Fhitung> Ftabel, yaitu 17,400>3,000 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap jiwa berwirausaha. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan 

teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan akan diikuti peningkatan jiwa 

berwirausaha, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel teori 

kewirausahaan dan praktik kewirausahaanakan diikuti penurunan akan jiwa 

berwirausaha. 
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