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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara berkembang, negara 

berpenduduk tinggi. Indonesia berpenduduk tinggi harus diimbangi dengan 

pendidikan yang baik, sehingga mampu menghasilkan generasi yang baik 

pula. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai masalah yang terjadi di 

Indonesia. Masalah-masalah tersebut misalnya sempitnya lapangan pekerjaan, 

pendapatan yang rendah, banyaknya pengangguran, sehingga kondisi 

ekonomi dan pendidikan di Indonesia tertinggal dengan negara maju. 

Sebagian besar penduduk di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk 

berwirausaha. Oleh karena itu, penduduk Indonesia harus meningkatkan nilai-

nilai kewirausahaan untuk memajukan perekonomian Indonesia (Mathilda, 

2016). 

Lembaga-lembaga pembelajaran adalah instrumen strategis untuk 

menyebarkan pengetahuan ke dalam pikiran generasi muda dari negara yang 

sedang berkembang dan pendidikan kewirausahaan dapat disusun sebagai 

salah satu bidang didaktik utama dari kurikulum pembelajaran (Linan, 

Moriano dan Zarnowska, 2008) memandang pendidikan sebagai instrumen 

yang dapat menstimulasi perkembangan perilaku kewirausahaan dalam 

berbagai cara. Menurut mereka, seluruh rangkaian pendidikan kewirausahaan 

akan mencakup pengembangan pengetahuan, kapasitas, sikap dan kualitas 

pribadi yang diidentifikasi dengan kewirausahaan (Linan, 2008). 

Menurut beberapa ahli pendidikan dan manajemen, pentingnya 

pengembangan kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan karena 

beberapa hal. Pertama, Indonesia di awal abad ke-21 dilihat dari segi jumlah 

penduduk telah telah menjadi Negara terbesar kelima di dunia, dengan 

sebagian besar penduduknya adalah angkatan kerja, dan sebagian dari jumlah 
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itu adalah tenaga muda alumni perguruan tinggi. Jumlah penduduk yang besar 

bias menjadi potensi apabila berkualitas baik, tetapi jika sebaliknya maka 

akan menambah beratnya beban pembangunan. Kedua, berdasarkan penelitian 

terlihat bahwa ada korelasi antara jumlah penduduk yang berkewirausahaan, 

dengan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Negara yang maju memiliki 

wirausahawan lebih dari 6% dari jumlah penduduk, sedang jumlah 

wirausahawan Indonesia menurut penelitian tahun 1982 belum mencapai 

0,5%. Pada tahun 2007, jumlah wirausahawan di Singapura ada ssebesar 

7,2%, Amerika Serikat 2,14%, Indonesia yang mana jumlah jumlah 

penduduknya kurang lebih sebesar 220 juta, jumlah wirausahawan sebanyak 

400.000 orang (0,18%), yang seharusnya sebesar 4.400.000 orang. Berarti 

jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang sebesar 4 juta orang 

(Kemendiknas, 2010). 

Kewirausahaan ini akan muncul ketika seseorang individu berani 

mengembangkan usaha-usaha, dan ide-ide barunya. Sementara proses 

kewirausahaan, meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang 

berhubungan dengan perolehan peluang, serta penciptaan organisasi usaha 

(Suryana, 2001). Kewirausahaan bisa dihasilkan dari learning by doing, juga 

mengambil risiko tanpa takut, bukan lewat pendidikan khusus kewirausahaan 

atau manajemen. Modal utama seorang wirausahawan bukanlah uang 

melainkan kreativitas. Tanpa kreativitas, seorang tidak akan menjadi 

wirausahawan sejati, tetapi hanya pedagang biasa (Agus Bastian, 2010). 

Perbandingan antara Sub-Sahara Africa (SSA) dan Uni Eropa (UE) 

pada sikap sosial mereka terhadap kewirausahaan menunjukkan bahwa: 

sementara skor SSA 76% pada kewirausahaan sebagai pilihan karir yang baik, 

Uni Eropa mencatat 58%; pada status tinggi untuk pengusaha yang sukses - 

SSA (80%), EU (69%); pada perhatian media untuk kewirausahaan - SSA 

(77%), EU (50%) (GEM Global report, 2012, hlm. 21). Survei yang dilakukan 

oleh GEM pada 2013 juga melaporkan bahwa 82% dari pemuda Nigeria 
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melihat peluang bagus untuk memulai bisnis sementara 86% percaya bahwa 

mereka memiliki keterampilan yang relevan untuk menjadi wirausaha (GEM 

Nigeria report, 2013, hlm. 49). Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa 

tidak semua yang memulai bisnis adalah wirausahawan. Pemahaman tentang 

wirausaha melampaui sekadar memulai dan menjalankan bisnis. Sebagian 

besar pemuda Nigeria masuk ke perdagangan sebagai bisnis daripada 

memiliki perusahaan berskala kecil dan menengah yang terstruktur dan 

terdaftar. Membedakan antara bisnis baru dan kewirausahaan sangat penting. 

(Valeria Caggiano, dkk.. 2016)  

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan 

Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan 

memperkuat dasar kehiidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat 

Indonesa, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, mengurangi 

kesenjangan ekonomi dan memperkecil tingkat kemiskinan. Dengan demikan 

upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan 

menyeluruh baik pada tataran makro, maupun mikro yang melputi (1) 

penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-

luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; 

(2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan 

akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan 

kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya 

lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan 

kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha 

skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam 

kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, 

terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan 

kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya 

dan membangun efsensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. 
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Perkembangan peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 

yang besar ditunjukkan oleh jumlah unit usaha dan pengusaha, serta 

kontribusinya terhadap pendapatan nasonal, dan penyedaan lapangan kerja. 

Kinerja perekonomian Indonesa yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila 

dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik 

Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4%. Nilai PDB UKM atas 

dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 

triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM 

memberikan kontribusi 53,3% dari total PDB Indonesia. Bila dirinci menurut 

skala usaha, pada tahun 2006 kontrbusi Usaha Kecil sebesar 37,7%, Usaha 

Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7% (Aang 

kusnandar, 2010).  

Sudah saatnya kampus-kampus didaerah menjadi pusat 

kewirausahaan, yang berperan bukan saja menyebarkan benih kewirausahaan 

kepada mahasiswa, tetapi juga kepada masyarakat. Mahasiswa dari berbagai 

disiplin ilmu, tidak hanya diajari bagaimana bias bekerja dengan baik, tetapi 

juga dipacu untuk menjadi pemilik dari berbagai usaha yang sesuai dengan 

latar belakang ilmu mereka. (Ciputra, 2010). Faktor tingginya angka 

pengangguran di Indonesia disebabkan oleh rendahnya minat dan motivasi 

pemuda Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. terutama lulusan 

perguruan tinggi yang memilih untuk menetap di zona nyaman dengan 

memmasuki dunia kerja pada perusahaan. Tanpa adanya keinginan untuk 

menciptakan pekerjaan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jiwa 

kewirausahaan terutama dengan mengubah pemikiran-pemikiran utama 

lulusan dari “menjadi tenaga kerja” berubah menjadi “juragan” tidak pernah 

menunjukkan keberhasilan (Aziz dalam Harsono dan SM. Budiyanto, 2015) 

Perguruan tinggi seharusnya memberikan bekal kompetensi dan nilai-

nilai kewirausahaan kepada mahasiswa agar memiliki karakter, pemahaman 

dan keterampilan sebagai wirausaha sehingga dapat menciptakan suatu 
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inovasi dan kreativitas. Untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada 

mahasiswa agar menjadi wirausahawan yaitu melalui program Praktek Kerja 

Bisnis. Praktek Kerja Bisnis merupakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran 

yang dilaksanakan di dunia usaha yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai 

dengan bidangnya. Dalam pelaksanaannya mahasiswa yang bertujuan untuk 

magang di suatu perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di 

perusahaan tersebut. Mahasiswa memiliki bekal pengetahuan sesuai dengan 

bidangnya yang diperoleh dari dosen sehingga dapat menerapkan pengetahuan 

tersebut dalam program Praktek Kerja Bisnis. Mahasiswa akan mendapatkan 

pengalaman maupun ilmu-ilmu baru pada program ini. Program tersebut 

dilaksanakan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi kearah 

internalisasi nilai-nilai kewirausahaan untuk dilaksanakan secara tetap. 

Sehingga mahasiswa akan terbiasa berpikir dan bertindak ketika menghadapi 

masalah.  

Nilai-nilai kewirausahaan dapat berpengaruh dalam program Praktek 

Kerja Bisnis. Dengan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam program 

Praktek Kerja Bisnis maka akan menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan 

yang ada di dalam diri mahasiswa dengan melaksanakan Praktek Kerja Bisnis. 

Mahasiswa akan bekerja langsung di dunia kerja, sehingga mereka mengerti 

lingkugan dunia kerja dan mengerti cara untuk meyikapi keadaan tersebut. 

Mampu mengasah kemampuan mahasiswa untuk bekerja dalam suatu instansi 

dan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang dunia kerja. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dalam 

program Praktek Kerja Bisnis pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

2016 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan  dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dalam program 

Praktek Kerja Bisnis pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2016 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu menginternalisasi 

nilai-nilai kewirausahaan dalam program Praktek Kerja Bisnis 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman penelitian pada 

bidang yang dikaji. Serta sebagai referensi bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian dengan tema dan variabel yang berbeda 

b. Bagi Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

sehingga mampu menghasilkan lulusan yang mandiri dan berjiwa 

wirausaha. 
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c. Bagi Mahasiswa 

Sebagai motivasi mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha 

sehingga mampu membuka lapangan kerja baru. 


