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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kegiatan pembentukan 

karakter entrepreneurship dalam Praktek Kewirausahaan dan pengaruh mata kuliah 

Praktek Kewirausahaan terhadap pembentukan karakter entrepreneurship pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa angkatan 2016 Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS yang telah menempuh mata kuliah Praktek Kewirausahaan. Objek penelitian 

ini Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS. Tujuan mata kuliah Praktek 

Kewirausahaan adalah membentuk calon wirausaha yang memiliki karakter 

entrepreneurship. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Praktek 

Kewirausahaan berlangsung pada 3 kali expo. Dimana 3 expo ini dilakukan tempat yang 

berbeda, yaitu di taman FKIP, dijalan depan kampus FEB UMS dan di car free day. 

Walaupun dirasa minimnya praktek yang berlangsung tetapi dengan tempat praktek 

yang berbeda-beda dirasa dapat menumbuhkan karakter entrepreneurship. Setelah 

menempuh mata kuliah Praktek Kewirausahaan mahasiswa memiliki karakter percaya 

diri, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa semangat dan kerja keras, motif 

berprestasi meliputi berorientasi kedepan. Berani mengambil resiko dan berani tampil 

beda dengan berinovasi. Kelemahan yang dihadapi mahasiswa yaitu kerjasama 

kelompok (teamwork) diantaranya mahasiswa masih memiliki keraguan dan 

kepercayaan dengan anggota kelompoknya. 

 

Kata Kunci: Karakter Entrepreneurship, Praktek Kewirausahaan, Wirausaha. 

 

Abstract 

This research aims to describe how entrepreneurship character formation activities in 

entrepreneurship practice and the influence of entrepreneurship practices on the creation 

of entrepreneurship character in students Education Accounting Force 2016. This type of 

research is qualitative research, the subject of this research is the student of the 2016 

accounting education FKIP UMS who have been taking the course of entrepreneurship 

practice. The object of this research Program in accounting education FKIP UMS. The 

purpose of the entrepreneurship Practice course is to establish an entrepreneurial 
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candidate that has an entrepreneurship character. The results of this study showed that 

entrepreneurship practice activities took place at the 3 times Expo. Where 3 Expo is 

done different places, namely in the park FKIP, on the front street of the FEB UMS 

campus and in car free day. Although the lack of practice that lasts but with a different 

place of practice is felt to cultivate the character entrepreneurship. After going through 

the entrepreneurship course students have a confident character, have a sense of 

responsibility, have a sense of passion and hard work, achievement motifs include 

oriented fore. Dare to take the risk and dare to stand out by innovating. The weakness 

faced by the students is the cooperation of the group (teamwork) including students still 

have doubts and beliefs with members of the group. 

 

Keywords: entrepreneurship character, entrepreneurial practice, entrepreneurial. 

 

1. PENDAHULUAN 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada tahun 2017 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia telah terjadi kenaikan sebesar 10.000 

orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 

juta orang. Lulusan perguruan tinggi jenjang sarjana dengan prosentase 9,8% 

sedangkan jenjang diploma 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tinggi. Dikarenakan lulusan 

perguruan tinggi yang lebih memilih untuk mencari pekerjaan daripada menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

Kondisi diatas mengisyaratkan betapa masalah pengangguran menjadi masalah 

yang sangat serius. Menurut Hendarman, Direktur Kelembagaan Dikti Depdiknas 

(2009) menyatakan “Data pengangguran terdidik di Indonesia menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan semangat 

kewirausahaannya”. 

Untuk mengurangi jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) khususnya di jurusan Pendidikan Akuntansi telah 

mengantisipasinya dengan membekali mahasiswanya dengan diadakan nya Mata 

Kuliah Kewirausahaan dan Praktek Kewirausahaan. Adanya Mata Kuliah 

Kewirausahaan dan Praktek Kewirausahaan diharapkan dapat menambah wawasan 
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mahasiswa terhadap dunia wirausaha dan memotivasi mahasiswa untuk ikut terlibat 

langsung dalam berwirausaha sebagai wirausahawan muda yang mempunyai 

karakter sehingga dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian 

Indonesia. Sehingga pada akhirnya mahasiswa diharapkan mampu menciptakan 

lapangan pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi dan dapat segera merintis 

usaha sejak bangku perkuliahan sebagai bekal pengalaman sekaligus pembelajaran 

dalam berwirausaha. 

Salah satu kegiatan mahasiswa yang dapat menjadi bekal untuk masa depan 

adanya mata kuliah praktek kewirausahaan yang telah didapatkan mahasiswa dalam 

perkuliahaan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Praktek 

kewirausahaan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh, dengan adanya 

mata kuliah praktek dalam menjadi wadah mahasiswa dalam mencurahkan 

kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa. 

Menurut Thomas W. Zimmerer dan Nohman M. Scarbrough dalam Fahmi (2014: 

2) wirausaha yaitu orang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko 

dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara 

mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk 

mendirikannya. 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari praktek kewirausahaan yaitu agar 

mahasiswa mendapatkan pengalaman baru dalam bidang wirausaha, menjadikan 

mahasiswa berinteraksi langsung pada masyarakat karena mahasiswa sebagai 

marketing dalam mengenalkan produk yang dijualnya, mahasiswa lebih berkreasi 

dan lebih terampil dalam memasarkan produk jualnya, selanjutnya pendidikan 

kewirausahaan sangat berpengaruh untuk perkembangan Negara. 

Selain manfaat yang didapatkan ada juga kendala yang dihadapi mahasiswa 

dalam pelaksanaan Praktek Kewirausahaan yaitu mahasiswa harus mampu 

melakukan inovasi dan kreasi pada produknya agar memiliki perbedaan dengan 

produk-produk lain dengan produk yang diinginkan terlihat unik dan hal tersebut 
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tidaklah mudah untuk mahasiswa yang notebennya belum mendapatkan skill dan 

belum berpengalaman dalam berwirausaha. 

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pembentukan Karakter Entrepreneurship Dalam Mata Kuliah 

Praktek Kewirausahaan Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2016”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Williams dalam 

Moloeng (2011:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 

pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh 

orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, video, foto dan dokumentasi pribadi 

secara detail bagaimana pembentukan karakter entrepreneurship pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi UMS angkatan 2016. Tempat penelitian yaitu Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Narasumber pada penelitian ini yaitu mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2016 yang telah menempuh mata kuliah Praktek 

Kewirausahaan dan dosen pengampu mata kuliah Praktek Kewirausahaan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik wawancara (Poerwandari, 2011: 

134), observasi Garayibah dalam Emzir (2016: 50)  dan dokumentasi Arikunto 

(2010). Teknik analisis pengumpulan data tentang karakter entrepreneurship dalam 

mata kuliah Praktek Kewirausahaan, reduksi data, penyadian data, dan kesimpulan 

Miles dan Huberman dalam Emzir (2016: 129). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Pembentukan Karakter Entrepreneurship dalam 

Pembelajaran Praktek Kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2016 

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kewirausahaan dirasa sudah maksimal 

meskipun kegiatan praktek kewirausahaan atau expo hanya musiman saja atau 

hanya berlangsung 3 kali expo saja, tetapi tidak menutup kemungkinan 

dengan minimnya praktek yang diberikan kepada mahasiswa walaupun hanya 

3 kali pelaksanaan expo yang berbeda-beda tempat yang bisa membuat 

mahasiswa memiliki pengalaman-pengalaman dari setiap tempatnya. Expo 

pertama dilaksanakan pada saat ada Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi 

di Taman FKIP, dan expo kedua di depan gedung FEB Kampus 2 UMS dan 

expo ketiga dilaksanakan di car free day.  

Pelaksanaan kegiatan praktek kewirausahaan dirasa sudah optimal untuk 

membentuk karakter entrepreneurship walaupun dalam pelaksanaan kegiatan 

praktek kewirausahaan atau expo hanya berlangsung 3 kali expo saja, tetapi 

tidak menutup kemungkinan dengan minimnya praktek yang diberikan kepada 

mahasiswa walaupun hanya 3 kali pelaksanaan expo yang berbeda-beda 

tempat yang bisa membuat mahasiswa memiliki pengalaman-pengalaman dari 

setiap tempatnya. Dari kegiatan expo pertama yang berada dikampus dapat 

menghasilkan karakter berwirausaha pada mahasiswa yaitu mahasiswa 

menjadi percaya diri dalam menjalankan praktek kewirausahaan percaya diri 

mengantarkan usaha berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Dapat menghasilkan karakter berwirausaha pada mahasiswa yaitu mahasiswa 

memiliki rasa tanggungjawab atas usaha yang dilakukannya, tanggungjawab 

terhadap kelompoknya dan tanggungjawab terhadap lingkungannya, lalu juga 

berani mengambil resiko ketika nanti dipertengahan usahanya memiliki 

kendala jadi sebagai seorang wirausaha harus cekatan dalam mengambil 

keputusan dan setiap keputusan itu pasti akan ada resiko yang terjadi. 
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Mahasiswa memiliki sifat kreatif dan inovatif yang membuat mahasiswa 

percaya diri untuk melanjutkan usaha yang sedang dijalankannya dengan 

begitu mahasiswa mampu untuk berpikir yang baru dan berbeda dengan yang 

lain. Dalam dunia kewirausahaan suatu usaha itu dikatakan sukses jika produk 

yang dijualnya berbeda dengan yang lain dan diterima oleh masyarakat. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamilah 

dengan hasil dari penelitian ini yaitu keberhasilan pendidikan kewirausahaan 

sebagai media pembentukan karakter santri yaitu terciptanya komunikasi 

dalam kerjasama dan tanggungjawab dalam pengadaan expo, bazar dll. 

Terciptanya kejujuran dan kedisiplinan saat mengambil konsekuensi dari 

pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut perbedaan dari 

hasil penelitian yaitu kendala yang dihadapi mahasiswa dalam kerjasama 

kelompok (team work) salah satunya terdapat mahasiswa yang masih 

memiliki keraguan dan kepercayaan dengan anggota kelompoknya sehingga 

mengurangi rasa optimis dalam menjalankan suatu usaha. Persamaan dari 

hasil penelitian sebelumnya yaitu berani mengambil resiko atau konskwensi 

dari kegiatan praktek kewirausahaan. 

3.2 Dampak mata kuliah Praktek Kewirausahaan terhadap pembentukan 

karakter entrepreneurship mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 

2016 

Mata Kuliah Praktek Kewirausahaan tidak boleh dianggap remeh oleh 

mahasiswa, karena dibalik mata kuliah yang cukup rumit karena harus ada 

rancangan bisnis sebelum ada usaha, uji coba produk sebelum dijual dan 

penjualan produk. Semua tugas tersebut akan menjadi peluang apabila 

mahasiswa dapat menyerap ilmu-ilmu tersebut, mungkin tidak begitu 

bermanfaat untuk saat ini, namun suatu saat ilmu dan pengalaman saat kuliah 

akan menjadi sangat bermanfaat dimasa yang akan datang. Praktek 

Kewirausahaan dapat menjadi bekal dalam menjadi seorang wirausaha dan 
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juga salah satu solusi dalam mengurangi pengangguran karena dengan 

berwirausaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmawan 

Yaitu setelah melakukan praktek kewirausahaan yang diselenggarakan oleh 

program studi pendidikan akuntansi pada umumnya mahasiswa telah memiliki 

keberanian dan kepercayaan dirinya semakin bertambah, semakin yakin dan 

kuat untuk terjun dalam dunia kewirausahaan. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat dibandingkan dengan hasil yang hampir serupa yaitu dengan adanya 

Praktek Kewirausahaan mahasiswa memiliki bekal menjadi seorang 

wirausaha untuk terjun dalam dunia kewirausahaan. 

 

4. PENUTUP 

1) Implementasi Pembentukan Karakter Entrepreneurship dalam Pembelajaran 

Praktek Kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2016 

terdapat pada kegiatan 3 kali expo antara lain Mahasiswa menjadi percaya diri 

dalam menjalankan praktek kewirausahaan, mahasiswa memiliki rasa tanggung 

jawab yang tinggi, obyektif dan kritis,mMemiliki rasa semangat dan kerja keras 

untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik dan tidak 

mudah menyerah. Berani mengambil resiko ketika nanti dipertengahan 

usahanya memiliki kendala. Mahasiswa memiliki sifat kreatif dan inovatif. 

Memiliki motif berprestasi, karena membuat produk yang inovatif sehingga ada 

motif berprestasi yang dapat dilanjutkan dan diseriusi kembali. Mendapatkan 

umpan balik yang baik dari konsumen yang membuat mahasiswa dapat 

mengembangkan lagi produk yang sudah dibuatnya. Selain itu mereka juga 

memiliki sifat berorientasi kedepan serta inovatif dan mereka menyukai sesuatu 

yang berbeda dengan yang lain. 

2) Dampak mata kuliah Praktek Kewirausahaan terhadap pembentukan karakter 

entrepreneurship mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2016 antara lain : 

a. Mahasiswa bisa lebih kreatif dan memiliki inovasi atas usahanya.   
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b. Lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, tantangan dalam kegiatan 

praktek kewirausahaan. 

c. Mahasiswa lebih memahami tentang usaha dan dapat menyusun laporan 

keuangan. 

d. Memiliki motivasi dan kemauan untuk menjadi wirausaha nantinya setelah 

lulus. 
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