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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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.  

Fakta yang diperoleh jumlah pengangguran di Indonesiapun sangat tinggi, sesuai 

dengan data dari Badan Pusat Statistk (BPS), 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 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. 

Pendidikan bagi masyarakat Indonesia merupakan bekal agar dapat menjadikan 

generasi muda yang tidak mudah putus asa dan mampu bersaing sehingga tidak akan 

tertinggal dengan perkembangan yang terjadi di luar Indonesia maupun di Indonesia 

sendiri terutama perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat seperti sekarang ini, akan 

membawa dampak kemajuan di berbagai bidang kehidupan sehingga Kementrian 
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Pendidikan mengupayakan pemberdayaan masyarakat melalui pembenahan 

kurikulum pendidikan, dari mulai tingkat menengah sampai perguruan tinggi.  

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. 

Menurut Basrowi (2016:26) menyatakan bahwa peluang mempunyai ciri yaitu 

menarik, bertahan lama, sesuai dengan waktu, dan berkaitan dengan suatu produk 

atau jasa yang memberikan nilai bagi pembeli atau penggunanya.  

Sebagaimana (Fadiati dan Purwana 2011:46), “Peluang harus diciptakan oleh 

diri kita sendiri”. Setelah peluang usaha telah ditemukan, mahasiswa akan sangat 

mudah dalam menjalankan segala jenis usahanya.  

Menurut Suryana (2013:53) beberapa peluang yang dapat diambil dari 

kewirausahaan meliputi: (1) peluang memperoleh kontrol atas kemampuan diri, (2) 

peluang memanfaatkan potensi yang dimiliki, (3) peluang memperoleh manfaat 

secara finansial, (4) peluang berkontribusi kepada masyarakat dan untuk menghargai 

usaha-usaha seseorang. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha 

pada diri mahasiswa. Sebagaimana (Franky et al 2014:7) Faktor-faktor motivasional 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku sebagai seorang 

wirausaha, faktor tersebut diantaranya yaitu efikasi diri dan presepsi atas keinginan. 

Efikasi diri merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat sukses menjalankan proses 

enterpreneurial, sedangkan presepsi atas keinginan merupakan derajat dimana 

seorang individu memiliki evaluasi disukai atau tidak disukai atas hasil dari kegiatan 

enterpreneurial yang dilakukan.  

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. 
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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”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,  identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya motivasi pada diri mahasiswa untuk berwirausaha. 

b. Rendahnya minat mahasiswa menjadi wirausahawan. 

c. Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga mahasiswa harus mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

d. Mahasiswa belum bisa membaca peluang dalam menjalankan usahanya. 

e. Mahasiswa belum berani mengambil resiko dalam berwirausaha. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan 

tentang implementasi mata kuliah teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan 

dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha kepada Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Rumusan  Masalah 

 Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan di atas dapat 

dirumusan  permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

a. Apakah penerapan mata kuliah teori kewirausahaan berpengaruh dalam 

menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 

2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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b. Apakah penerapan mata kuliah praktik kewirausahaan berpengaruh dalam 

menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 

2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

c. Apakah penerapan mata kuliah teori kewirausahaan dan praktik kewirausahaan 

berpengaruh dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

E. Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain untuk: 

a. Mengetahui pengaruh penerapan mata kuliah teori kewirausahaan dalam 

menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 

2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mengetahui pengaruh penerapan mata kuliah praktik kewirausahaan dalam 

menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 

2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mengetahui pengaruh penerapan mata kuliah teori kewirausahaan dan praktik 

kewirausahaan dalam menumbuhkan jiwa berwirausaha mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Manfaat penelitian  

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan 

kontribusi dalam ilmu pengetahuan tentang menumbuhkan jiwa berwirausaha 

dalam diri mahasiswa.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Mahasiswa, agar belajar dengan sungguh-sungguh, salah satunya 

belajar tentang mata kuliah teori dan praktik kewirausahaan  karena hasil 

yang didapat memiliki dampak positif untuk mahasiswa kedepannya dalam 

penumbuhan jiwa berwirausaha sehingga mahasiswa dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Indonesia. 
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2) Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, perlu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah teori dan praktik kewirausahaan agar mahasiswa termotivasi dalam 

menumbuhkan jiwa berwirausaha. 

3) Bagi pembaca, menambah informasi dan pengetahuan untuk menyadarkan 

tentang pentingnya memiliki jiwa berwirausaha agar dapat menciptakan 

peluang kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


