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AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2015 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) tentang minat berwirausaha 

mahasiswa dalam memberikan kontribusi kerja part time 2) bagaimana faktor 

pendorong dan faktor penghambat minat berwirausaha mahasiswa dalam 

memberikan kontribusi kerja part time. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan 

metode kualitatif menggunakan desain deskriptif pendekatan studi kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ditemukan adanya minat berwirausaha 

mahasiswa sebelum melakukan kerja part time dan sesudah melakukan kerja part 

time tetapi belom adanya kontribusi minat berwirausaha mahasiswa dalam kerja part 

time  2) faktor pendorong dan faktor penghambat yaitu  a) faktor pendorong untuk 

mempersiapkan dunia kerja, memperluas pengalaman mendapatkan penghasilan 

tambahan, belajar bertanggung jawab, belajar berkomuniksi dengan orang di sekitar 

dunia kerja. b) faktor penghambat adalah masalah waktu dalam minatnya mahasiswa 

untuk membagi jadwal kuliah dengan kerja part time di mana masih terikat dengan 

universitas adapun faktor penghambat lainnya adalah masalah dana. 

 

Kata Kunci: minat berwirausaha, parttime, pendidikan akuntasi 

 

Abstract 

The purpose of this study was to find out: 1) about the interests of student 

entrepreneurship in contributing part time work 2) how the driving factors and 

inhibiting factors of student entrepreneurship interest in contributing to part time 

work. This type of research is qualitative, using a descriptive design with a study 

approach. The results showed that: 1) There was an interest in student 

entrepreneurship before doing part time work and after doing part time work but 

there was no contribution of interest in student entrepreneurship in part time work 2) 

driving factors and inhibiting factors namely a) driving factors for preparing the 

workforce , expanding the experience of earning extra income, learning responsibly, 

learning to communicate with people around the world of work. b) the inhibiting 

factor is the problem of time in the interest of students to divide the class schedule 

with part time work where they are still tied to the university while the other 

inhibiting factor is the problem of funding. 

 

Keywords: interest in entrepreneurship, parttime, accounting education 

 

1. PENDAHULUAN  

Di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan orang mencari pekerjaan sangat 

kompetitif dikarenakan ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih kecil dibanding 

orang yang mencari kerja. Selain itu, jumlah penduduk di Indonsia semakin 
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bertambah banyak jumlahnya. Berdasarkan data badan pusat Statistik (BPS) jumlah 

penduduk di Indonesia tahun 2014 berjumlah 252,2 juta jumlah tersebut setiap 

tahunya diperkirakan akan bertambah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk pasti 

akan bertambah pula  kebutuhan pokok manusia, tidak di pungkiri juga bahwa 

jumlah kebutuhan akan pekerjaan juga akan bertambah. Masih banyak penduduk 

Indonesia yang belom mampu memenuhi kebutuhan mereka, oleh karena itu masih 

banyak penduduk Indonesia yang termasuk miskin. Dari pencacatan BPS bahwa 

jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 27.771.22 jiwa pada bulan maret 

2017. Keadaan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi warga Negara Indonesia 

bukan hanya pemerintahan saja . 

Semakin lama persaingan dalam dunia usaha maupun kerja semakin 

kompetitif, hal demikian akan membuat sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai 

keinginan dan kemampuan yang dimiliki dalam bidang pekerjaan tersebut. setiap 

tahun banyak orang yang memperebutkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan 

bidang keahliannya, hanya ada sedikit orang yang berfikir maupun mencoba 

mendirikan sebuah usaha maupun lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain. 

Dalam pemikiran mereka hanyalah mencari pekerjaan untuk menjadi buruh, 

karyawan maupun pegawai di tempat orang lain.  

Perkembangan entrepreneur di Indonesia saat ini masih sangat rendah jika di 

bandingkan dengan negara negara lain di asia. Mengetahui keadaan tersebut maka 

terlihat adanya peluang besar untuk mengembangkan diri menjadi entrepreneur. 

Pengembangan ini perlu di lakukan oleh masyarakat.  Indonesia khususnya generasi 

muda, terutama pada saat mereka menempuh pendidikan. Penumbuhan 

perkembangan motivasi wirausaha dalam pendidikan perguruan tinggi mempunyai 

peluang sangat besar untuk menjadikan gernerasi menjadi entrepreneur, 

menjajanjikan harapan sumber daya manusia yang mandiri dalam berfikir dan 

bertindak. Mampu menerapkan ilmu yang di dapat dan menerapkannya untuk 

kesejahteraan diri atau masyarakatnya.  

Perguruan tinggi yang merupakan lembaga pendidikan tertinggi diharapkan 

mampu membentuk budaya berwirausaha dan minat berwirausaha, mahasiswa yang 

merupakan agent of change suatu bangsa diharapkan manjadi pionir dan generator 
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kemajuan bangsa, dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu 

mengurangi pengangguran dan tidak selalu dipekerjakan orang.  

Kasmir (2007: 1) “orientasi mahasiswa setelah lulus nanti hanyalah untuk 

mencari kerja, bukan menciptakan lapangan kerja”. Untuk  menjadi seorang 

wirausaha harus mempunyai minat dalam diri, minat bisa muncul karena ketertarikan 

dan rasa kagum melihat orang yang sukses karena berwirausaha.  

Menurut Slameto (2003: 112)”minat merupakan momen dari kecenderungan 

yang terarah secara intensif kepada objek yang dianggap penting”.  minat merupakan 

factor yang berpengaruh dalam pengembangan bangsa. mempunyai minat terhadap 

objek yang bersangkutan. Menurut Walgito  (2004: 23-24) berpendapat, “minat 

(interst), yaitu motif yang tumbuh karena organisme tertarikan pada objek sebagai 

hasil eksplorasi”. Sehingga organisme mampu berkembang secara baik karena 

keingingan dan hasrat dari individu itu sendiri. dengan demikian minat menjadi 

acuan sebagai sambutan sikap dan merasakan perlu untuk melakukan tindakan. minat 

belom tentu dapat menjadi acuan keberhasilan di masa depan, karena dalam 

perkembangan di masa depan membutuhkan daya saing yang kuat yang 

membutuhkan keterampilan sumber daya manusia. Fakta mengatakan, minat 

berwirusaha dapat melahirkan seseorang agar memiliki kreatifitas untuk menciptakan 

sesuatu yang baru dengan cara mandiri. 

Menurut Sutanto (2004:11) bahwa “kewirausahaan didefinisikan sebagai sikap 

dan prilaku mandiri yang mampu memadukan kreatifitas tantangan  kerja keras untuk 

mencapai prestasi sesuatu yang maksimal” Dengan kata lain sikap yang miliki oleh 

wirausahawan adalah sikap yang mandiri, ulet dan selalu berfikir untuk 

menghasilkan hal-hal baru. Mahasiswa dipandang oleh masyarakat sebagai golongan 

elit berpendidikan yang hanya mempunyai tugas untuk belajar. Namun kenyataannya 

menurut pandangan  mahasiswa sendiri mereka menganggap tugas belajar tersebut 

monoton dan membosankan banyak dari mereka menggunakan alternatif waktu 

luang di luar jam kuliah untuk melakukan kegiatan yang lain baik itu mengikuti unit 

kegiataan mahasiswa (UKM) yang setaraf Fakultas ataupun Universitas. Namun ada 

juga beberapa dari mereka menggunakan waktu luang dengan bekerja paruh waktu 

(part time). 
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Di Negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat atau Jerman kuliah sambil 

bekerja menjadi hal yang biasa dan banyak di lakukan dikalangan pelajar dan 

mahasiswa. kuliah sambil bekerja tidak umum di lakukan di Indonesia. disamping 

waktu efektif kuliah yang terasa padat,  jenis pekerjaan yang di tawarkan secara 

paruh waktu tidak begitu banyak. Apalagi upah pekerjaan yang ditawarkan secara 

paruh waktu itu tidak begitu banyak. Daya tarik pekerjaan sambilan disela-sela 

waktu kuliah tidak banyak menarik pelajar dan mahasiswa sehingga budaya budaya 

kuliah sambil bekerja kurang berkembang. meskipun demikian ada juga beberapa 

mahasiswa yang melakukannya. 

Kuliah sambil bekerja banyak bermanfaat bagi pekembangan pribadi dunia 

kerja menuntut tanggung jawab yang lebih besar, terhadap diri sendiri, rekan kerja 

maupun tempat bekerja. Dengan demikian rasa tanggung jawab akan terasah. Dunia 

kerja identik dengan uang. Pekerjaan menciptakan kesadaran bahwa uang sangat 

berharga dan perlu perjuangan untuk mendapatkannya. 

Perkerjaan akan melatih mental, kemampuan interaksi sosial dan kedewasaan 

berfikir. Salah satu lapangan bagi part time adalah di bidang bisnis waralaba. Bisnis 

waralaba atau franchise belakangan mewabah dunia usaha di tanah air. Ini 

menjadikan peluang besar untuk mahasiswa yang ingin berminat terjun di wirausaha 

di mulai dari bekarja part time tersebut yang akan mendapatkan ilmu dari perusahaan 

bekerja yang nantinya mahasiswa yang ingin mempunyai usaha sendiri nantinya.  

Solo yang terkenal dengan kota dengan budaya nya juga memiliki beberapa 

universitas yang tersebar di seluruh wilayah Solo Raya, ada banyak mahasiswa yang 

membuka peluang bagi para usahawan untuk menggunakan jasa mereka. oleh karena 

itu bisa kita jumpai di sudut sudut Solo Raya  mahasiswa yang berprofesi ganda. 

Mereka masih berstatus mahasiswa namun juga berstatus karyawan karena bekerja di 

suatu tempat. 

Peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai minat berwirausaha 

mahasiswa dalam memberikan kontribusi kerja paruh waktu (part time) pada 

mahasiswa pendidikan akuntasi UMS FKIP Tahun Ajaran 2015. Akhirnya penulis 

tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan yaitu: “Analisis Minat Berwirausaha 
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Mahasiswa dalam Memberikan Kontribusi Kerja Part Time pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2015”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang 

dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang 

bertujuan mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai data yang di 

inginkan. objek penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2015. 

Desain penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan studi kasus Penelitian studi kasus ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif. Menurut Walgito (2010: 92) studi kasus merupakan “Suatu metode untuk 

menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan (riwayat 

hidup)”. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber dapat 

dilakukan dengan penggunaan lebih dari satu metode pegumpulan data yaitu mlalui 

wawancara, obeservasi dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini Analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan 

proses pengumpulan data. alur Analisis mengikuti model Analisis Interaktif 

sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman (1992: 15). Teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data dapat divisualisasikan (1) Pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. (2) Reduksi data berarti 

merangkum dan memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting. (3) 

Penyajian data dalam penelitian ini berupa deskripsi, uraian singkat mengenai upaya 

apa saja yang dilakukan guru dalam meningkatkan prestasi belajar (4) Penarikan 

kesimpulan dengan disertai bukti-bukti yang valid. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Minat Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2015  

Penelitian ini menunjukan bahwa : Minat berwirausha mahasiwa sangatlah penting 

untuk menjadikan anak muda zaman sekarang menjadi seorang entrepreneur yang 

sukses, tentunya harus di miliki yaitu minat terlebih dahulu, adanya minat itu karna 

kesadaaran akan suatu objek dan timbulah minat pada dirinya, seperti apa yang 

terjadi pada Mahasiswa/mahasiswi yang berada di Surakarta, lebih tepatnya 

mahasiswa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan prodi Fkip 

keguruan  Akuntansi Tahun Ajaran 2015 mahasiswa ini sudah memiliki kesadaran 

adanya suatu minat berwirausha dalam dirinya. Kemauan akan minat serta dorongan 

keinginan akan minatnya  

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan : Syaifudin Achmad 

(2016) meunjukan bahwa : Pengaruh kepribadian, lingkungan keluarga dan 

Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Mahasiswa 

Program Studi Akuntasi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui (1) Pengaruh Kepribadian terhadap Minat Berwirausaha 

mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. (2) pengaruh 

Lingkungan Keluarga terhadap minat berwirausaha mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, (3) pengaruh Pendidikan Kewirausahaan 

terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 

Negeri Yogyakarta, (4) dan pengaruh Kepribadian, Lingkungan Keluarga, dan 

Pendidikan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha mahasiswa  Program Studi 

Akuntansi  Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan Kepribadian  terhadap Minat  Berwirausaha 

Mahasiswa  Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut apabila dibandingkan dengan Analisis 

minat berwirausaha dalam memberikan kontribusi kerja part time pada mahasiswa 

pendidikan akuntasi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015 terdapat 

persaman yakni tentang minat berwirausaha mahasiswa, mahasiswa yang bekerja 

paruh waktu (parttime) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu 
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penelitian sebelumnya lebih mengacu pada motivasi, kepribadian dan lingkungan 

keluarga sedangkan penelitian ini mengacu pada adakah minat berwirausaha 

mahasiswa yang melakukan kerja part time, dan apa faktor pendorong dan 

penghambat minat berwirausaha, apakah kerja part time membantu menumbuhkan 

minat nya mahasiswa dalam berwirausaha. 

3.2 Faktor faktor pendorong dan penghambat minat berwirausaha  

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Ajaran 2015. 

Adanya faktor faktor penghambat minat mahasiswa dalam berwirausaha pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Ajaran 2015 yaitu pertama, masih kurang nya pengalaman dalam berwirausaha yang 

membuat mahasiswa belom berani terjun dalam berwirausaha. Kedua, kurangnya 

wawasan tentang berwirausaha, bagaimana mengelola usaha sendiri. Ketiga waktu 

dimana waktunya akan terbagi anatara berwirausaha dengan jadwal kuliah.  

Selain faktor penghambat minat mahasiswa dalam berwirausaha, adapula 

faktor faktor pendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha, yaitu pertama ingin 

membuka lapangan pekerjaan untuk sendiri walaupun orang lain. Kedua, melihat 

para wirausahawan muda sukses dalam bidang berwirausaha. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan : Dirmantoro, Maylana, 

(2015) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi dan faktor – 

faktor apa saja yang mendorong mahasiswa menjalankan aktivitas kuliah, yaitu 

belajar sebagai tanggung jawabnya menjadi mahasiswa dan di samping itu juga 

menjalani aktivitas untuk bekerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Dimana penelitian menyelidiki secara cermat suatu 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus – kasus dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas, dan penelitian mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di 

tentukan.  Adanya kesamaan dari penelitian sebelumnya yaitu tentang adanya faktor 

pendorong untuk minat ingin terjun dalam berwirausaha mahasiswa. Namun adanya 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dirmantoro Maylana, 2015 yaitu faktor 

penghambat dalam minat berwirausaha, dalam penelitian ini waktu pengalaman 
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menjadi faktor utama penghambat minat mahsiswa dalam berwirausaha. Sedangkan 

penelitian dirmantoro lebih menekankan pada faktor faktor motivasi.  

 

4. PENUTUP 

Melihat dari penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Minat berwirausaha 

berkontribusi terhadap kerja part time pada mahasiswa universitas muhammadiyah 

fkip akuntasi tahun ajaran 2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Menurut hasil wawancara tentang minat berwirausaha mahasiswa adanya 

kesadaran akan minat nya mahasiswa. Untuk menjadi entreprenuer muda yang 

sukses, di liat dari mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiah 

Surakarta tahun ajaran 2015 dengan melakukan kerja sambil kuliah dengan adanya 

kesadaran akan minat, mahasiswa yang bekerja part time bisa untuk menambah 

pengalaman wawasan, bisa menambah ilmu dari kerja part time itu, untuk nantinya 

akan bisa bermanfaatnya menemukan potensi diri dan mengembangkan nya. 

Dari subyek pertama bahwa timbulnya minat berwirausaha mahasiswa karena 

adanya aktivitas dalam kerja part time timbullah kesadaran akan minat berwirausaha. 

Dimana seiring dengan usia semakin dewasa mendapatkan tuntutan akan atau 

dorongan untuk mandiri dari lingkungan. Sehingga subyek mulai memiliki keinginan 

atau kebutuhan untuk merencanakan apa yang akan di lakukan setelah ini dengan 

usahanya sendiri untuk karir kedepanya seperti apa. 

Dari subyek kedua bahwa minat akan berwirausaha terhadap aktivitas kerja 

sambil kuliah adalah adanya desakan atau dorongan dalam diri subyek untuk segera 

menjadi mandiri, karena pengalaman yang di alami subyek dimana pernah 

melakukan kegiatan wirausaha tetapi berhenti karena terganggu oleh jadwal kuliah 

dan jadwal organisasi, tetapi di tempat subyek bekerja subyek mendapatkan tempat 

tinggal gratis, subyek merasa bahwa harus balas budi kepada pemilik tempat berkerja 

dan menjalankan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. 

Dari subyek ketiga bahwa minat berwirausaha yang membuat subyek 

melakukan aktifitas tersebut adalah karna adanya dorongan dari dalam dirinya untuk 

melakukan aktifitas kuliah sambil bekerja demi meningkatkan kualitas dirinya, 

dimana subyek memiliki keinginan yang tinggi untuk menemukan potensi dalam diri 
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subyek, apa yang bisa di manfaatkan sebaik mungkin apa yang dimiliki subyek, 

dengan bergabung dengan ojek online. Merealisasikan apa yang di inginkan dan 

membuka wawasan untuk menemukan potensi subyek. Juga merencanakan karir 

kedepan apa yang harus dilakukan dengan memahami dirinya dan mengembangkan 

diri 

Dari subyek keempat bahwa minat berwirausaha yang membuat subyek 

melakukan aktifitas kerja sambil kuliah tersebut adalah karna subyek sendiri untuk 

mengasah skill mengajar yang di miliki, dengan latar belakang subyek keuguran fkip 

akuntasi. Dari situ subyek memiliki keinginan meningkatkan kualitas dirinya, apa 

yang di maanfaatkan subyek apa yang di miliki, dari aktifitas tersebut membuka akan 

adanya peluang merealisasikan untuk karirnya kedepan yang mempunyai keinginan 

untuk membuka lapangan pekerjaan   

Menurut hasil wawancara peneliti tentang faktor pendorong dan faktor 

penghambat minat berwirausaha dalam kerja part time pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2015 adanya faktor 

pendorong minat mahasiswa a) Ingin berwirausaha Para mahasiswa melihat peluang 

untuk menjadi seorang entrepenuer, yang menjadikan generasi muda mampu mandiri 

dalam berfikir dan bertindak. Yang nantinya akan bisa menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga mengurangi penggangguran dan tidak selalu di pekerjaan orang.  

Orientasi mahasiswa setelah lulus nanti hanyalah untuk mencari kerja, bukan 

menciptakan lapangan kerja, Untuk menjadi seorang entrepreneur harus mempunyai 

minat dalam diri, minat muncul karena ketertarikan dan rasa kagum melihat orang 

yang sukses karena wirausaha. b) Mencari pengalaman, Salah satu mahasiwa bekerja 

part time adalah mencari pengalaman. Pengalaman di anggap guru yang terbaik. 

Pengalaman yang didapat tersebut dapat di gunakan oleh mahasiswa  

sebagai sarana pembelajaran secara praktek di lapangan tidak hanya 

mengandalkan teori yang di dapat dari bangku kulah saja, bahkan akan sangat 

berharga di kemudian hari, apalagi dalam dunia kerja di tuntuut adanya pengalaman 

seseorang sesuai dengan bidangnya. 

kebutuhan akan pengembangan atau development pengembangan diri didapat 

subyek lewat pembelajaran dari pengalaman yang didapat selama bekerja paruh 
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waktu (part time) sebagian besar mahasiswa yang melakukan kerja part time tidak 

mengalami kendala dari segi financial karena masih mendapat dorongan dari orang 

tua, namun lebih banyak mereka memilih kerja part time untuk mencari pengalaman 

yang menjadi salah satu proses pengembangan diri. c ) Memenuhi kebutuhan, 

Bekerja mempunyai peran sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Bekerja 

adalah suatu kewajiban bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu 

dilakukan secara paruh waktu ataupun fulltime. Beberapa mahasiswa melakukan 

kerja part time untuk mendapat upah. Hal itulah yang dilakukan para mahasiswa 

yaitu bekerja part time. Mereka bekerja dengan tujuan mendapatkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan yaitu biaya kuliah walaupun tidak semua mahasiswa 

melakukan kerja part time menggunakan yang hasil bekerja untuk biaya kuliah, 

namun akan dapat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan yang lainnya. c) Mengisi 

waktu luang, Mahasiswa sebagian bekerja part time hanya untuk mengisi waktu 

luang di karenakan mahasiswa tidak ingin waktunya terbuang sia sia yang 

menjadikan mahasiswa untuk berfikir untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat 

dan yang bisa menghasilkan uang tambahan dari bekerja part time tersebut.  
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