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PERBANDINGAN MINAT BERWIRAUSAHA ANTARA SISWA 

JURUSAN AKUNTANSI, PEMASARAN, DAN TATA BOGA DI SMK N 3 

SUKOHARJO  

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan Akuntansi, Pemasaran, dan Tata Boga di SMK 

Negeri 3 Sukoharjo.  2) untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan 

munculnya perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan Akuntansi, 

Pemasaran, dan Tata Boga di SMK Negeri 3 Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini siswa kelas XI Jurusan 

Akuntansi, Pemasaran, dan Tata Boga di SMK Negeri 3 Sukoharjo sebanyak 244 

siswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 142 siswa. Instrumen pengumpulan 

data mengguanakan angket dan  teknik pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji beda mean. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa: minat berwirausaha Siswa Jurusan Akuntansi sebagian 

besar berada pada kategori tinggi (89%). Siswa Jurusan Pemasaran (87%) berada 

pada kategori tinggi dalam berwirausaha dan Tata Boga (89%) sebagian besar 

juga memiliki minat yang tinggi untuk berwirausaha. Berdasarkan analisis data, 

hasil uji t tes menunjukkan bahwa: : 1) tidak terdapat perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan akuntansi dengan siswa jurusan pemasaran, 

dengan nilai p value sebesar 0,287 > 0,05. 2) tidak terdapat perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan akuntansi dengan siswa jurusan tata boga, 

dengan nilai p value sebesar 0,791 > 0,05. 3) tidak terdapat perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan pemasaran dengan siswa jurusan tata boga, 

dengan nilai p value sebesar 0,221 > 0,05. Tidak terdapat faktor yang 

menyebabkan munculnya perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan 

akuntansi, pemasaran dan tata boga. 

Kata Kunci: akuntansi, minat berwirausaha, pemasaran, tata boga 

Abstrack 

The purpose of this study is: 1) to describe differences in interest in 

entrepreneurship among students majoring in Accounting, Marketing, and Tata 

Boga SMK Negeri 3 Sukoharjo. 2) to describe the factors that cause the 

appearance of differences in interest in entrepreneurship among students majoring 

in Accounting, Marketing, and Tata Boga SMK Negeri 3 Sukoharjo. This research 

type is quantitative research. The population in this research is students of class 

XI Majoring in Accounting, Marketing, and Tata Boga SMK Negeri 3 Sukoharjo 

as many as 244 students. The sample in this study were 142 students. Instrument 

collecting data using questionnaires and data collection techniques using the 

documentation. Data analysis techniques using different test mean. The results of 

this study show that: the interest in entrepreneurship Students Majoring in 

Accounting are mostly in the high category (89%). Students Majoring in 

Marketing (87%) at high category in the entrepreneurship and Culinary (89%) 

most also have a high interest for entrepreneurship. Based on the analysis of the 

data, the t test results the tests showed that : 1) there is no difference in interest in 



2 
 

entrepreneurship among students majoring in accounting with a student majoring 

in marketing, with a p value of 0,287 > 0,05. 2) there is no difference in interest in 

entrepreneurship among students majoring in accounting with a student majoring 

in culinary, with a p value of 0,791 > 0,05. 3) there is no difference in interest in 

entrepreneurship among students majoring in marketing with a student majoring 

in culinary, with a p value of 0,221 > 0,05. There are factors that cause the 

appearance of differences in interest in entrepreneurship among students majoring 

in accounting, marketing and Tata Boga. 

Keywords: accounting, culinary, interest in entrepreneurship, marketing 

1. PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan saat ini telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun 

baik dari fasilitas yang diberikan sekolah yang semakin lengkap sampai dengan 

mata pelajaran yang berbagai macam, disamping mata pelajaran pokok terdapat 

juga mata pelajaran peminatan pada sebuah jenjang pendidikan, sehingga 

memberikan pengalaman belajar lain bagi peserta didik. Berdasarkan UU No 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, SMK merupakan salah satu 

jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan. Program yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah yaitu SMK Bisa yang diharapkan dapat 

menciptakan tenaga kerja siap pakai sesuai dengan jurusan yang tersedia ini 

telah menarik minat masyarakat pada pendidikan menengah kejuruan. 

Dalam konteks sosial, pendidikan mendorong orang untuk melakukannya 

memahami bagaimana hidup bersama dalam komunitas dan berdampak pada 

peningkatan masyarakat pinggiran (Syah, 2019). Dengan demikian pendidikan 

membantu siswa dalam bersosialisasi dan saling bertukar pikiran sehingga 

berdampak positif untuk lingkungan sekitar, dan juga bias menjadi perantara 

dalam kegiatan kewirausahaan. Pembelajaran kewirausahaan yang ada di 

sekolah juga menambah pemahaman siswa dalam memilih karir setelah lulus 

nanti. Menurut Fridhi (2020), Studying the entrepreneurial process enables the 

analysis, interpretation, and understanding of the factors and obstacles that 

can affect and prevent individuals from choosing a business as a career. 

Berdasarkan fakta di lapangan merujuk pada data mengenai Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2019, TPT untuk Sekolah 
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Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi diantara tingkat pendidikan lain, 

yaitu sebesar 8,63 atau setara dengan 588.566 orang dari jumlah pengangguran 

yang ada di Indonesia sebesar 6,8 juta orang. Hal tersebut menandakan tidak 

semua lulusan SMK dapat bekerja sesuai dengan jurusan dikarenakan lapangan 

pekerjaan yang juga minim, untuk mengurangi pengangguran juga dapat 

menggunakan alternatife lain dengan berwirausaha yang dilakukan dengan 

menanamkan minat berwirausaha dalam pembelajaran siswa SMK. 

Minat adalah perasaan tertarik atau berkaitan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh (Nurkhan, 2009).  Minat yang dimiliki 

setiap siswa pasti berbeda-beda dalam suatu bidang, khususnya minat 

berwirausaha yaitu bagaimana siswa memiliki kemauan yang timbul dari 

dirinya sendiri untuk berwirausaha. Siswa SMK dengan latar belakang jurusan 

yang berbeda pastinya memiliki berbagai pandangan tentang berwirausaha 

kelak setelah lulus dari jenjang pendidikan, minat yang dimiliki oleh siswa 

SMK jurusan Akuntansi dengan jurusan Pemasaran maupun Jurusan Tata Boga 

juga akan berbeda.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sukoharjo merupakan 

salah satu sekolah yang memiliki kejuruan Akuntansi, Pemasaran dan juga 

Tata Boga. Dalam  setiap kejuruan terdapat mata pelajaran kewirausahaan yang 

disebut produk kreativitas kewirausahaan (PKK). Pada mata  pelajaran PKK 

siswa dituntut untuk dapat memanfaatkan media dan bahan karya seni sehingga 

dapat menghasilkan karya jadi maupun apresiatif. Hal tersebut diharapkan 

dapat menumbuhkan semangat dan minat berwirausaha pada siswa pada setiap 

jurusan pada SMK. 

Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan1) Untuk mengetahui perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa Jurusan Akuntansi dan Pemasaran. 2) untuk 

mengetahui perbedaan minat berwirausaha antara siswa Jurusan Akuntansi dan 

Tata Boga. 3) untuk mengetahui perbedaan minat berwirausaha antara Siswa 

Jurusan Pemasaran dan Tata Boga di SMK Negeri 3 Sukoharjo. 4) untuk 

mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan minat 
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berwirausaha antara Siswa Jurusan Akuntansi, Pemasaran, dan Tata Boga di 

SMK Negeri 3 Sukoharjo. 

 Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) adanya peluang, 

pengalaman, dan kreativitas. 2) adanya sifat penasaran dan faktor pendidikan. 

3) adanya persaingan dalam dunia kehidupan. 4) adanya pelatihan 

kewirausahaan. 5) adanya dorongan dari orang tua untuk berwirausaha. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 1) ada perbedaan minat 

berwirausaha antara Siswa Jurusan Akuntansi dan Pemasaran di SMK Negeri 3 

Sukoharjo. 2) ada perbedaan minat berwirausaha antara siswa jurusan 

Akuntansi dan Tata Boga di SMK Negeri 3 Sukoharjo. 3) ada perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan Pemasaran dan Tata Boga di SMK Negeri 3 

Sukoharjo. 4) ada faktor-faktor yang menyebabkan munculnya perbedaan 

minat berwirausaha antara siswa jurusan Akuntansi, Pemasaran, dan Tata Boga 

di SMK Negeri 3 Sukoharjo. 

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah 

penelitian yang bercirikan peneliti melakukan pengukuran sendiri atas semua 

variable yang diteliti (Harsono, 2019:50). desain penelitian ini menggunakan 

desain peneltian  porposive sampling. Desain purposive sampling adalah 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria inkluasi dan eksklusi (Harsono 

2019:54).  Populasi dalam penelitian ini sebanyak 244 siswa kelas XI jurusan 

akuntansi, pemasaran, dan tata boga SMK Negeri 3 Sukoharjo. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 142 siswa  menurut ketentuan tael nomogram Herry 

King. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan simple 

random sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner atau 

angket tertutup dengan menggunakan skala likert. Angket yang dibuat oleh 

peneliti diuji cobakan kepada 20 siswa dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan 

gambaran jumlah secara terperinci. Penyajian data dalam bentuk grafik 
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bertujuan untuk data secara visual dalam sebuah gambar. Uji prasyarat analisis 

meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk menguji hipotesis 

digunakan uji hipotesis t-tes.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data Penelitian  

Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 141 siswa kelas XI 

jurusan akuntansi, pemasaran, dan tata boga SMK Negeri 3 Sukoharjo 

mengenai minat berwirausaha. Data minat berwirausaha terdiri dari 16 butir 

pernyataan. Deskripsi data sebagai berikut: 

3.1.1 Deskripsi Data Minat Berwirausaha pada Jurusan Akuntansi 

Minat berwirausaha pada jurusan Akuntansi pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 42 siswa (89%), pada kategori tinggi sebanyak 5 siswa (11%), 

pada kategori rendah 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah 0 siswa 

(0%). Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian besar siswa 

kelas XI jurusan Akuntansi minat berwirausahanya sangat tinggi. Dari hasil 

analisis deskriptif data diperoleh nilai mean sebesar 67,64, median sebesar 

67, modus 67, standar deviasi 5,252, maksimum 80, minimum 56. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan maka dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Histogram Data Minat Berwirausaha Jurusan Akuntansi 
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3.1.2 Deskripsi Data Minat Berwirausaha pada Jurusan Pemasaran 

Minat berwirausaha pada jurusan Pemasaran pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 41 siswa (87%), pada kategori tinggi sebanyak 6 siswa (13%), 

pada kategori rendah 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah 0 siswa 

(0%). Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian besar siswa 

kelas XI Jurusan Pemasaran minat berwirausahanya sangat tinggi. Dari hasil 

analisis deskriptif data diperoleh nilai mean sebesar 68,96, median sebesar 

68, modus 72, standar deviasi 6,62, maksimum 80, minimum 56. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan maka dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Histogram Data Minat Berwirausaha Jurusan Pemasaran 

3.1.3 Deskripsi Data Minat Berwirausaha pada Jurusan Tata Boga 

Minat berwirausaha pada jurusan Tata Boga pada kategori sangat tinggi 

sebanyak 42 siswa (89%), pada kategori tinggi sebanyak 5 siswa (11%), 

pada kategori rendah 0 siswa (0%), dan pada kategori sangat rendah 0 siswa 

(0%). Jadi, dapat disimpulkan dari penjelasan di atas sebagian besar siswa 

kelas XI Jurusan Tata Boga minat berwirausahanya sangat tinggi. Dari hasil 

analisis deskriptif data diperoleh nilai mean sebesar 67,32, median sebesar 

68, modus 63, standar deviasi 6,359, maksimum 80, minimum 48. 

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan maka dapat dibuat 

histogram sebagai berikut: 
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Gambar 3. Histogram Data Minat Berwirausaha Jurusan Tata Boga 

3.2 Hasil Analisis  

Uji prasyarat yang digunakan ada lima yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas menggunakan SPSS 21.0 for 

windows menggunakan teknik One - Sample Kolmogorov - Smirnov Test 

hasilnya dikatakan normal jika Sig. > 0.05, maka diperoleh hasil yang 

menunjukkan Sig. > 0.05 yaitu pada sampel jurusan akuntansi 0.073 > 0.05, 

pemasaran 0.200 > 0.05, dan tata boga 0.200 > 0.05, maka dapat dinyatakan 

bahwa sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji prasyarat yang kedua adalah uji homogenitas. Untuk mengetahui 

kesamaan varian populasi (sampel). Berdasarkan uji homogenitas dengan 

metode Levene’s Test. Nilai Leven menunjukkan angka 1,788dengan p value 

(Sig.) sebesar 0.171 di mana > 0.05 yang berarti terdapat kesamaan varian 

antar  kelompok atau yang berarti homogen. 

Setelah uji prasyarat terpenuhi, selanjutnya adalah uji hipotesis. Data 

analisis menggunakan.uji t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

antar jurusan.Berdasarkan analisis mengenai perbandingan minat 

berwirausaha antara siswa kelas XI jurusan Akuntansi dan Pemasaran, dapat 
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diketahui bahwa keduanya tidak menujukkan perbedaan yang signifikan. 

Hal ini dapat ditunjukkan dari perhitungan yang telah dilakukan 

menggunakan uji t-test dengan bantuan spss 21.0 didapati hasil p value 

menunjukkan 0.287>0.05 maka, H0 diterima yang berarti tidak terdapat 

perbedaan  minat berwirausaha siswa. Dengan hasil rata-rata minat 

berwirausaha kelas XI yang didapat jurusan akuntansi sebesar 67,6383 

sedangkan pada jurusan pemasaran sebesar 68,9574, keduanya termasuk 

dalam kategori minat berwirausaha sangat tinggi.  

Selanjutnya hasil dari pengujian hipotesis perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan Akuntansi dengan Tata Boga didapati 

hasil p value sebesar 0,791. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai 

thitung 0,05 lebih besar (0,791>0,05) maka, H0 diterima. Dengan rata-rata 

minat berwirausaha siswa kelas XI jurusan akuntansi sebesar 67,6383 dan 

rata-rata minat berwirausaha kelas XI jurusan tata boga yakni 67,3191, 

keduanya termasuk kedalam kategori minat berwirausaha yang sangat 

tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil ini menunjukan tidak terdapat 

perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan akuntansi dan jurusan tata 

boga. 

Pada pengujian hipotesis yang ketiga mengenai perbedaan minat 

berwirausaha antara siswa jurusan Pemasaran dengan Tata Boga didapati 

hasil p value sebesar 0,224. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan nilai 

thitung 0,05 lebih besar (0,224>0,05) maka, H0 diterima. Dengan rata-rata 

minat berwirausaha siswa kelas XI jurusan pemasaran sebesar 68,9574 dan 

rata-rata minat berwirausaha kelas XI jurusan tata boga yakni 67,3191, 

keduanya termasuk kedalam kategori minat berwirausaha yang sangat 

tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil ini menunjukan tidak terdapat 

perbedaan minat berwirausaha siswa jurusan pemasaran dan jurusan tata 

boga. 

Tingginya masing-masing jurusan juga didukung oleh beberapa 

penelitian berikut: penelitian yang dilakukan oleh Farida (2016) dalam 

penelitiannya dikatakan bahwa siswa kelas XI program keahlian akuntansi 
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di SMK Negeri 9 Semarang mempunyai minat cukup tinggi dengan 

presentase sebagi berikut 6 siswa (5,55%) memiliki minat berwirausaha 

yang sangat tinggi, 25 siswa (23,15%) memiliki minat berwirausaha dalam 

kategori yang tinggi, 39 siswa (36,11%) memiliki minat berwirausaha dalam 

katagori cukup tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rifai (2016) dalam 

penelitiannya dikatakan bahwa variabel minat berwirausaha siswa SMK N 2 

Semarang kelas XI Pemasaran dalam kategori sangat tinggi, terlihat dari 

rata-rata diperoleh hasil sebesar 71 atau sebesar 68% siswa dalam kriteria 

sangat tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Marini (2014) dalam 

penelitiannya dikatakan bahwa data minat berwirausaha siswa SMK Jasa 

Boga  menunjukkan terdapat sebanyak 71 siswa (46,7%) pada kategori 

sangat tinggi; sebanyak 70 siswa (46,1%) pada kategori tinggi; dan 

sebanyak 9 siswa (5,9%) pada kategori rendah; dan 2 siswa (1,3%) siswa 

yang termasuk pada kategori sangat rendah. 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan membandingkan minat 

berwirausaha masing-masing jurusan yang menjadi sampel penelitian, tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan yang berarti juga tidak 

ditemukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan minat berwirausaha 

antara jurusan akuntansi, pemasaran, dan tata boga. Hal tersebut 

dikarenakan minat berwirausaha setiap jurusan yang menjadi sampel 

penelitian rata-rata tergolong sangat tinggi. Namun tinggnya minat 

berwirausaha juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2015), yang menyatakan 

bahwa pengetahuan wirausaha (eksternal) dan kepercayaan diri (internal) 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat 

berwirausaha siswa kelas XI jurusan pemasaran SMK Negeri 2 Semarang 

sebesar 47,2% dan sisanya 52,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 

(2012) juga menyatakan secara parsial faktor internal mempunyai pengaruh 

signifikan sebesar 28,84%, sedangkan faktor eksternal juga berpengaruh 

signifikan sebesar 7,34%.  
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Berdasarkan uaraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa factor 

tingginya suatu minat berwirausaha yang dimiliki oleh siswa kelas XI baik 

jurusan akuntansi, pemasaran, maupun tataboga juga dipengaruhi oleh 

faktor internal atau pun eksternal. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak adanya 

perbedaan yang signifikan dari mirat berwirausaha antara siswa kelas XI 

Jurusan Akuntansi, Pemasaran, dan Tata Boga. Penelitian ini memiliki 

implikasi bahwa perbedaan jurusan tidak selalu mempengaruhi minat 

berwirausaha yang dimiliki oleh siswa, dalam setiap jurusan diberikan mata 

pelajaran kewirausahaan, walaupun pada Jurusan Pemasaran dan Tata boga 

pada mata pelajaran pokoknya ada pembelajaran yang mengandung 

pengetahuan kewirausahaan.  Hal tersebut menandakan  tingginya minat 

berwirausaha siswa juga berasal dari dalam diri seorang siswa, tidak hanya dari 

lingkungan saja. Minat berwirausaha yang dimiliki oleh siswa adalah hal yang 

penting untuk dipertahankan karena berwirausaha memiliki beberapa manfaat 

salah satunya untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan 

pekerjaan. Untuk mempertahankan tingginya minat berwirausaha siswa 

hendaknya diberikan motivasi dan juga kesadaran pentingnya berwirausaha 

sejak dibangku sekolah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah 

kegiatan kewirausahaan baik dilakukan dalam periode satu semester sekali 

ataupun dalam jenjang waktu yang ditentukan melalui kesepakatan.  
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