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Entrepreneur memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Peran entrepreneur dalam menciptakan lapangan kerja baru merupakan solusi untuk 

meningkatkan pendapatan perkapita penduduk. Universitas Ciputra memiliki komitmen untuk 

menghasilkan entrepreneur muda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemampuan 

pendekatan entrepreneurial individual mahasiswa agar menghasilkan behaviours 

entrepreneurship. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif 

dengan responden penelitian adalah mahasiswa Universitas Ciputra yang sudah menjalakan 

bisnis. Hasil Penelitian Pendekatan entrepreneurial individual berhasil menciptakan behaviours 

entrepreneurship pada mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya.  

 

Keywords: Entrepreneurial Individual, Behaviours Entrepreneurship, Kualitatif Deskriptif,  
Entrepreneur, Bisnis. 

 

 

Pendahuluan 

 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Februari 2017 terdapat 124.538.849 jiwa 

penduduk Indonesia yang sudah memiliki 

pekerjaan diusia 15 tahun keatas. Status 

pekerjaan utama yang paling mendominasi 

sebanyak 38,07% adalah buruh/ karyawan/ 

pegawai sebesar 47.420.633 penduduk. Jenis 

pekerjaan kedua yang paling dilakukan oleh 

masyarakat adalah sebagai entrepreneur 

(berusaha sendiri) dengan persentase 

perolehan 17,54% yang setara dengan 

21.849.573 juta penduduk Indonesia. Badan 

Pusat Statistik memaparkan perkembangan 

jumlah entrepreneur dalam lima tahun 

terakhir (tahun 2012-2017) pada grafik 

dibawa ini. 

 

 
Sumber: Data Tenaga Kerja,  Badan Pusat Statistik 2017 

 

Gambar 1.1. memperlihatkan jumlah 

entrepreneur pada tahun 2015 sempat 

mengalami penurunan namun pada tahun 

2016-2017 jumlah entrepreneur kembali 

meningkat. Fakta diatas merupakan kabar 

baik bagi perekonomian Indonesia. 

Peningkatan jumlah entrepreneur akan 
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membuka lapangan kerja sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran dengan 

hasil akhir adalah meningkankan 

pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan 

peningkatan jumlah entrepreneur. Perguruan 

tinggi dapat menghasilkan entrepreneur 

muda sebagai output dari mata kuliah pilihan 

untuk program studi entrepreneurship. 

Program studi akan memberikan kompetensi 

berdasarkan kredit, metode pembelajaran 

yang ada di setiap semester. Entrepreneur 

yang berkompetensi dapat dilihat/tersaring 

pada semester kedelapan (Siagian dan 

Simatupang, 2015). Kuliah kewirausahaan 

memiliki manfaat lain jika dilihat dari faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik ternyata 

mampu menmpengaruhi/meningkatkan minat 

dari para mahasiswa untuk menjadi 

entrepreneur/pengusaha (Hermina dkk, 

2013). Sejalan dengan hasil penelitian di atas 

Universitas Ciputra Surabaya membekali 

mahasiswa dengan pembelajaran yang 

berbasis entrepreneurship. Mata kuliah 

entrepreneurship/kewirausahaan diberikan 

kepada mahasiswa mulai dari semester satu 

hingga semester tujuh. Pada semester delapan 

(setelah lulus) sebagian besar mahasiswa 

(52%) dari total lulusan menjadi 

entrepreneur(membuka usaha sendiri). Para 

dosen memiliki peran sebagai pendidik dan 

merangkap fasilitator untuk mendampingi 

bisnis yang dijalankan oleh  mahasiswa.  

 Fakta dilapangan ketika proses 

pembelajaran entrepreneurship yaitu:  

1. Mahasiswa sukses menjalankan bisnis. 

2. Mahasiswa yang gagal dalam menciptakan 

dan menajalankan bisnis. Fakta kedua ketika 

mahasiswa gagal dalam menciptakan bisnis 

merupakan permasalahan yang harus segera 

diatasi. Konflik internal(berasal dari diri 

individu/dalam bisnis) dan eksternal(berasal 

dari luar individu/ bisnis) sering kali muncul 

sehingga memicu terjadinya kegagalan bisnis. 

Dampak lebih luas akibat kegagalan bisnis 

adalah tidak ada penambahan jumlah 

entrepreneur sehingga kehilangan peluang 

membuka lapangan kerja baru .   

Solusi mengatasi kegagalan bisnis yang 

dibangun oleh mahasiswa melalui pendekatan 

entrepreneurial individual untuk 

menciptakan behaviour entrepreneurship. 

Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan 

melalui pembentukan behaviour 

entrepreneurship dalam menjalankan bisnis. 

Penelitian  meneliti permasalahan  apakah 

pendekatan entrepreneurial individual (skill) 

dapat menciptakan behaviours 

entrepreneurship mahasiswa Universitas 

Ciputra Surabaya ? 

 

Kajian Pustaka  

 

Entrepreneurial Individual  

Entrepreneur/wirausaha merupakan 

profesi/pekerjaan dimana seseorang yang 

berani membuka usaha dengan tangannya 

sendiri, berani menerima resiko dan 

berkomitmen untuk menjalankan bisnis/usaha 

hingga berhasil (Oswari, 2005). 

Entrepreneuer adalah individu secara mandiri 

harus meningkatkan kapasitas diri. 

Entrepreneur pemula tidak hanya 

membutuhkan pengetahuan (sains), tapi juga 

cara berpikir baru, jenis keterampilan baru 

dan cara perilaku baru (seni) (Heinonen and 

Poikkijoki, 2006). Pemahaman lain terhadap 

entrepreneur adalah seperangkat perilaku, 

keterampilan dan atribut yang mungkin 

menunjukkan oleh seseorang (Heinonen and 

Poikkijoki 2006). Hasil penelitian dari 

(Soejono et al , 2015) menyebutkan seorang 

wirausaha /entrepreneur yang memiliki 

kompetensi konseptual, menjalin 

hubungan/relasi, berorganisasi, belajar, 

beretika dan memiliki kompetensi personal 

(Entrepreneurial individual), berdampak 

positif serta signifikan terhadap kinerja bisnis 

pempek Palembang, Sumatra Selatan 

Indonesia. Semakin tinggi kompetensi yang 

dimiliki entrepreneur maka perubahan yang 

besar akan dialami oleh bisnisnya.  

Peningkatan kapasitas entrepreneurial 

individual tidak akan diperoleh secara 

maksimal hanya dengan mengandalkan 

teknik pengajaran tradisional dengan cara 
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pemberian ceramah, pembahasan isi dari 

literatur, ujian dan sebagainya tidak 

meningkatkan semangat entrepreneurship 

peserta didik (Gibb, 2002). Pembelajaran 

kewirausahaan yang sifatnya umum dan 

dilakukan di kelas memberikan dampak 

negative terhadap kepercayaan diri menjadi 

seorang entrepreneur (Kassean dkk, 2015). 

Diperlukan sistem pembelajaran berbasis 

praktek. Perkuliahan dengan pendekatan 

berbasis kewirausahaan tampaknya berjalan 

dengan baik sesuai dengan situasi pengajaran 

karena mendorong mahasiswa untuk 

memperluas perspektif dan mengembangkan 

keterampilan kewirausahaan dan perilaku 

yang dibutuhkan bagi pendidikan(Heinonen 

and Poikkijoki, 2006). 

 Sistem pembelajaran yang tepat 

meningkatkan kapasitas entrepreneurial 

individual (wirausaha individu/perseorangan)  

pada dua komponen yaitu: skill dan 

attributes.  Skill berupa keterampilan yang 

berhubungan dengan banyak hal dan 

memiliki hubungan/keterkatan anatara setiap 

konteks (Chell, 2013).  Terdapat pengaruh 

yang signifikan dari kompetensi hard skill 

(kemampuan sumber daya manusia dan 

kemampuan produksi) pada minat menjadi 

entrepreneur / wirausaha dikalangan pelajar 

SMK (Riyanti, dkk 2017).   Lebih lanjut skill 

didukung oleh enam komponen yaitu: 

problem solving, creativity, persuasiveness, 

planning, negotiating, decision making 

(Gibb, 1993).  

Penjabaran ketujuh aspek yang 

terkandung dalam skill pada entrepreneurial 

individual dijelaskan sebagai berikut:  

Problem solving merupakan keterampilan 

untuk meyelesaikan masalah yang memiliki 

peranan untuk menemukan hasil yang 

produktif (Muzakar, 2012).  Creativity adalah 

kemampuan dari entrepreneur untuk 

menciptakan(membuat produk baru), 

melakukan daur ulang untuk menghasilkan 

nilai tambah. Persuasiveness diartikan 

sebagai semua bentuk usaha aktif yang 

dilakukan untuk merubah pikiran orang lauan 

(Petty and Cacioppo, 1981). Planning 

merupakan keterampilan dalam 

merencanakan dan mengorganisir yang 

digunakan pada perencanaan strategis 

(Muzakar, 2012). Negotiating dapat diartikan 

sebagai sebuah hubungan antara 

pewawancara (peneliti) dengan orang yang 

lebih senior sebagai kerangka dasar dalam 

pengembangan “perpaduan cakrawala” 

(Doyle, S., and Doyle, S. 2017). Decision 

Making adalah tahapan Entrepreneurial 

individual menetapkan pilihandari beberapa 

alternative pilihan yang dinilai dapat 

meningkatkan bisnis.  

Entrepreneurial individual dapat 

dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu 

menghasilkan kinerja yang baik ketika 

mengelola usaha/bisnis (Muzakar, 2012). 

Kapasitas skill dalam entrepreneurial 

individual akan menjadi dasar pembentukan 

behaviours entrepreneurship. Skill yang 

terdapat pada entrepreneurial individual akan 

membantu peserta didik melewati tahapan 

proses behaviours entrepreneurship. 

Entrepreneurial individual tercipta ketika 

pembelajaran praktek menjalankan bisnis dan 

dikombinasikan dengan pemahan konsep 

entrepreneurship yang diperoleh dari teori 

atau literature yang ada.  Berikut ini gambar 

proses kewirausahaan.  

 

 
 

Gambar 2.1 Proses Kewirausahaan 

Sumber: Kombinasi Gibb 1993 dan Shook 

2003 

 

Entrepreneurial Behaviour 

Entrepreneurial behaviour (perilaku 

wirausaha) menuntut adanya keterampilan 

dan kemampuan entrepreneurial individual 

yang lebih baik dalam menghadapi tantangan 
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saat ini dan masa depan yang semakin tidak 

pasti. Pendekatan inovatif untuk pemecahan 

masalah, kesiapan/kemampuan menghadapi 

perubahan, kepercayaan diri, dan kreativitas. 

Aspek diatas merupakan komponen yang 

berhubungan dengan entrepreneurship 

merupakan platform yang layak untuk 

membangun ekonomi masyarakat di 

manapun. Oleh karena itu, harus dipastikan 

bahwa kebutuhan terhadap pendidikan 

entrepreneurship lebih besar lagi, dan 

peluangnya tidak terfokus pada peran seorang 

individu dalam proses entrepreneurial 

behaviour. Tujuan diberikannya pendidikan 

entrepreneurship untuk mengintegrasikan 

keterampilan dan atribut entrepreneurial 

individual dengan proses entrepreneurship  

dan behaviours entrepreneurship (Heinonen 

dan Poikkijoki, 2006).  

Behaviours entrepreneurship terdiri 

dari empat bagian penting (Shook, 2003):  

a. Intention  

Persepsi individu mengenai kelayakan, 

keinginan dan dukungan sosial sebagai 

penentu minat berwirausaha/ membuka 

bisnis. 

b. Opportunity Search And Discovery  

Peran kontroversial dari entrepreneurial 

individual dalam pencarian dan penemuan 

peluang dalam bisnis. 

c. Decision To Exploit Opportunity 

Penelitian terkait keputusan untuk 

memanfaatkan peluang bisnis dengan cara 

menciptakan usaha. Keputusan akan   

menekankan pada atribut psikologis dan 

proses kognitif individu. Pertama, fokus 

pada atribut psikologis, dan kemudian 

pada proses kognitif 

d. Opportunity exploitation Activities   

Mayoritas fokus pada kegiatan mencipta 

(menghasilkan yang abru) merupakan  

sebuah usaha yang dilakukan oleh 

entrepreneuer secara mandiri contohnya: 

merencanakan, berjejaring, menjual, 

menemukan sumber daya.  

Behaviours entrepreneurship dapat 

diperoleh melalui proses pembelajaran. 

Tahapan dari proses pembelajaran 

menggunakan kombinasi antara teori dan 

praktek (Heinonen dan Poikkijoki, 2006).  

 

.  
Gambar 2.2. Pembelajaran Entrepreneurship 

Sumber: Heinonen and Poikkijoki, (2006) 

 

Pembelajaran entrepreneurship pada 

gambar 2.2. dapat diperoleh dari kombinasi 

pembelajaran di dalam kelas, untuk tahapan 

intention dan understanding about 

entrepreneurship. Tahapan Experiencing the 

entrepreneurial process dan exploiting the 

opportunity diperoleh melalui tahapan diskusi 

dan praktek menjalankan usaha/bisnis di 

lapangan oleh setiap mahasiswa yang 

mempelajari entrepreneurship (Heinonen dan 

Poikkijoki, 2006). Proses pembelajan 

entreprneurship yang lebih menekankan pada 

praktek langsung sesuai dengan hasil temuan 

penelitian dari (Riyanti, dkk 2017). Proses 

terciptanya Behaviours entrepreneurship 

akan sukses jika semua tahapan (intention 

hingga exploiting the opportunity) dilakukan 

sesuai dengan kapasitas entrepreneurial 

individual maksimal (Heinonen dan 

Poikkijoki, 2006).  

 

Metode Penelitian 

 
Ruang lingkup pelaksanaan penelitian 

berlokasi di Universitas Ciputra Surabaya. 

Penelitian ini berlangsung selama satu tahun. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dimana peneliti adalah instrumen 

utama sehingga penting bagi penelitian, 

bersamaan memiliki fungsi sebagai 

perencana yang akan menentukan fokus, 

memilih informan, pelaksana dalam 

pengumpulan data, mengartikan data, 

menarik kesimpulan. Kondisi ketika di 
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lapang dan menganalisis data di lapangan 

yang alami sesuai dengan kondisi di lapangan 

(Djaelani, 2014). Konsep penelitian kualitatif 

lainnya adalah mencari pola atau hubungan 

sementara ketika proses mengumpulkan data. 

Penelitian ini memakai hasil dari analisis data 

awal untuk memandu pengumpulan data 

sehingga analisis bukanlah tahap akhir dari 

penelitian melainkan dimensi penelitian yang 

melintasi semua tahap (Neuman, 2014).   
Mahasiswa Universitas Ciputra 

merupakan profil responden yang sangat 

cocok dijadikan responden karena 

Universitas Ciputra memberikan kurikulum 

berbasis entrepreneurship sehingga dapat 

menghasilkan entrepreneur yang membuka 

lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Responden dalam 

penelitian diseleksi melalui beberapa kriteria 

diantaranya:  

a) Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya 

yang telah menempuh pendidikan hingga 

enam semster. 

b) Mahasiswa yang memiliki nilai 

Entreprneurship minimal C atau nilai 

Entrepreneurial Project minimal C 

selama perkuliahan di semester satu 

hingga semester enam.  

c) Mahasiswa yang project bisnisnya 

beroprasional minimal 1 tahun dan sudah 

mendapatkan laba.  
Berdasarkan kriteria responden terpilih lima 

rsponden penelitian pada tabel di bawah ini. 

  
Tabel 3.1.  Profil Responden Penelitian 

Entrepreneur (Mahasiswa Univ. Ciputra) 

N
o

  

Nama  
Responden 

Nama Bisnis Usia 
Bisnis 

Omset 
Setiap bulan 

1 Ervin Kusuma 

(E) 

Chiken Tong 2 Tahun Rp10.000.000 

2 Ni Wayan Diah  

(N) 

Wasabi 2 Tahun Rp15.000.000 

3 Vijay (V) Palmarius 

Jaya 

2 Tahun Rp 10.000.000 

4 Citra Muslimah 

(C) 

Indo Cahaya 

Cemerlang 

2 Tahun Rp 10.000.000 

5 Mega Juita (M) Mega Food 2 Tahun Rp 7.000.000, 

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Responden 

 

Pengumpulan data penelitian melalui 

dua cara yaitu: observasi pasif dan 

wawancara mendalam terhadap responden 

penelitian. Observasi atau pengamatan dalam 

penelitian menggunakan alat bantu berupa: 

catatan perkembangan bisnis responden, alat 

perekam dan daftar check capaian bisnis dari 

setiap responden. Kegiatan observasi pasif 

dilakukan peneliti untuk melihat proses 

rekam jejak entrepreneurial individual dan 

sejauh mana kapasitas responden dalam 

behaviours entrepreneurship berdasarkan 

fakta dilapangan.  

Tahapan pengumpulan data penelitian 

kedua melalui wawancara mendalam 

merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

dengan tujuan mendapatkan informasi(data) 

secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan antara pewawancara dengan yang 

diwawancarai (Djaelani, 2014). Proses 

wawancara dilengkapi dengan pengembangan 

keterampilan yang dimiliki peneliti untuk 

menggali perspektif responden yang 

diwawancarai (Sandy and John Dumay, 

2011). Proses penggalian informasi melalui 

wawancara disajikan dengan memberikan 

pertanyaan dengan tingkat kesulitan ringan 

hingga rumit kepada responden. Proses 

wawancara dengan responden fokus pada 

entrepreneurial individual khusus dikapasitas 

kepemilikan skill dari masing-masing 

responden. Tahapan kedua berlanjut pada 

penggalian informasi/data terkait peran dan 

ketersediaan kapasitas skill dari entrepreneur 

menciptakan  behaviours entrepreneurship.  
 

Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil penelitian menemukan kurikulum 

berbasis entrepreneurship diberikan kepada 

mahasiswa Universitas Ciputra dengan profil 

lulusan menjadi entrepreneur. Profesi 

entrepreneur memberikan banyak manfaat 

dan peluang yang tidak didapatkan dari 

profesi lain. Hal ini yang menjadi alasan 

mahasiswa memilih Universitas Ciputra 

sebagai tempat menempuh pendidikan tinggi. 

Alasan menjadi entrepreneur dijelaskan oleh 

responden dalam proses wawancara. Hasil 

wawancara dengan Citra (C)  
 “saya kepingin untuk menjadi pebisnis, biar dapat 

membantu orang lain, sebenarnya saya juga tidak 

kepingin untuk bekerja bersama orang lain dan 

tidak terpaku dengan patokkan gaji yang saya 

dapatkan, kalau saya kerja bersama orang. Jadi 
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setidaknya jika saya menjadi pembisnis saya bisa 

memberikan gaji dan bisa membantu orang lain 

untuk dapat lapangan kerja.  

Motivasi Ni Wayan Diah (N) memilih 

menjadi entrepreneur dengan penjelasan: 
“Okey…motivasi awal saya menjadi entrepreneur 

datang dari keluarga dan lingkungan saya itu 

banyak wirausaha apalagi keluarga. Jadi mulai 

timbul motivasi itu terus juga mikir-mikir, lebih 

jauh fleksibel untuk menjadi entrepreneuer 

dibandingkan kerja bersama orang lain, terus 

berpikir baik juga ya… memberikan lapangan 

kerja kepada orang-orang yang susah mencari 

pekerjaan kayak gitu”. 

Ervin (E) menjelaskan alasan memilih profesi 

entrepreneur setelah lulus karena: 
“Motivasi utama saya dalam berbisnis itu yang 

pertama karena saya memang ada passion dalam 

bidang-bidang bisnis, terutama dalam bidang 

Food and Beverage. Selain itu, mungkin karena 

dari background keluarga yang memang dari dulu 

adalah entrepreneur”. 

Vijay (V) mengutarakan motivasi menjadi 

entrepreneur: 
“Motivasi pertama saya itu karena memang di 

Universitas Ciputra disuruh untuk terjun ke dunia 

bisnis sehingga saya akhirnya membuat bisnis ini 

bersama teman-teman saya, lalu akhirnya saya 

juga berpikir kalau tidak ada salahnya saya 

memulai untuk berbisnis, dimana saya juga akan 

mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, dan 

membantu orang lain”. 

Mega menceritakan mengapa ingin menjadi 

entrepreneur:  
“Eee…..karena background keluarga juga 

wiraswasta semua, dan papa juga sudah membuat 

mindset bahwa mending jadi bos dari pada jadi 

karyawan. Dari situ muncul bahwa saya harus 

punya bisnis dari pada saya harus mengikuti 

orang, supaya saya bisa mengatur hidup saya 

sendiri bukan diri saya diatur oleh orang lain”.  

Pemaparan responden terkait alasan menjadi 

entrepreneur mendukung hasil penelitian 

Hermina dkk, 2013 yang menemukan adanya 

daya tarik mata kuliah entrepreneurship bagi 

mahasiswa. Motivasi dan alasan kuat yang 

dimiliki mahasiswa untuk menjadi 

entrepreneur akan memudahkan dosen untuk 

dalam mendidik mahasiswa menjadi seorang 

entrepreneur. Keterampilan/skill dari 

responden berpengaruh terhadap bisnis 

responden. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya dari Lamine et al, 

2014  yang mengatakan:  

“ketika pengusaha memiliki keterampilan sosial 

maka pengusaha itu akan mampu mengatasi 

masalah bisnis berupa: kekurangan sumber daya, 

ketidakpastian dan ambiguitas serta dampaknya 

terhadap kelangsungan usaha”.  

Pertama problem solving yang 

dilakukan mahasiswa sebagai entrepreneur 

menjadi semakin matang dengan kolaborasi 

knowledge serta praktek bisnis dan 

memaksimalkan konsultasi dengan 

dosen/fasilitator. Ervin (E) menjelaskan cara 

menemukan problem solving dalam bisnis: 
“Dalam berbisnis saya selalu berusaha 

menyelesaikan masalah. Pertama pasti belajar dari 

pengalaman kalau pernah melakukan suatu 

kesalahan, ya jangan melakukan kesalahan yang 

sama dan jika ada suatu masalah yang belum 

pernah saya hadapi, atau tidak bisa hadapi saya 

akan bertanya kepada Fasilitator atau orang yang 

sudah pernah mengalaminya”.  

Ni Wayan Diah (N) mengutarakan masalah 

dalam bisnis yang dia hadapi berhubungan 

dengan karyawan sehingga dia menggunakan 

konsep teori Sumber Daya Manausia (SDM) 

untuk menyelesaikan masalah dalam bisnis. 

Vijay (V) menentukan problem solving 

melalui kombinasi knowledge dan mentoring.  
“Kalau saya sih untuk dapetin problem solving 

dari pembelajaran dan mentoring. Pembelajaran 

kayak budgeting atau finance-finance gitu, 

soalnya kan kalau ada masalah terkait dengan baju 

mau gak mau kita juga jangan sampe rugi juga, 

jadi kita harus hitung gimana sih caranya kita 

supaya tidak sampe rugi”.  

Citra (C) menjabarkan proses menemukan 

problem solving ketika menjalankan bisnis  
“saya menyelesaikan permasalahan dalam bisnis 

lewat pengetahuan yang saya dapat di kampus. 

Masalah team work dalam bisnis saya selesaikan 

dengan membagi tugas dengan jelas, saya lebih 

suka menyelesaikan masalah dengan langsung 

biar gak jadi gede dan numpuk”. 

Hal yang senada diutarakan oleh Mega (M) 

dalam mmenemukan  problem solving: 
“Bisnis saya pernah mengalami masalah ketika 

pecah kelompok. sempek kesel tapi,, waktu itu 

saya segera mengambil tindakan mengatasinya 

dengan menjalankan bisnis walau seorang diri. 

Saya berani langsung mengambil resiko berbisnis 

sendiri”.  

Berdasarkan penjelasan responden dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa/entrepreneur 

sudah terbiasa untuk menemukan problem 

solving bisnis secara mandiri. 



 

Srinathasya Br Sitepu / Pendekatan Entrepreneurial Individual untuk Menciptakan Behaviours Entrepreneurship Studi Kasus Mahasiswa 

Universitas Ciputra Surabaya 

 

7 
Roundtable for Indonesian Entrepreseurship Educators-5 

Kedua skill mahasiswa tercermin dari 

creativity masing-masing mahasiswa. Ervin 

mengekspresikan kreativitas melalui 

eksperimen pada berbagai menu masakan. 

Hal ini dilakukan karena Ervin menjalankan 

bisnis makanan. Langkah nyata eksperimen 

bisnis yang dilakukan oleh Ni Wayan Diah 

melalui memperbanyak variasi jenis produk 

yang dijual dalam gerai makanan WASABI. 

Creativity yang dijalankan oleh Vijay 

menawarkan produk Palmarius jaya (baju 

kaos) untuk moment prawedding sehingga 

produk dari Vijay tidak hanya sebagai 

pakaian santai namun bisa memiliki fungsi 

tambahan serta memperluas segmen pasar. 

Citra bisa terlihat dari desaign baju yang 

merupakan karya sendiri dan juga kegiatan 

pemilihan kombinasi kain daerah yang 

digunakan pada produk yang dipasarkan 

menggunakan daya kreatifitas yang tinggi. 

Bukti kreativitas Mega dalam berbisnis dapat 

dilihat selama proses produksi untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan. Hal ini tergambar dari produk 

Mega Food (sambal multiguna) yang 

digunakan sebagai bahan makanan praktis 

(langsung makan) sehingga para wanita karir 

dapat menghemat banyak waktu ketika 

mempersiapkan masakan yang sehat karena 

sambal Mega Food menggunakan bahan 

alami.  Hasil penelitian terhadap responden 

sesuai dengan penelitian terdahulu oleh 

Vemmy, 2012 menemukan bahwa kreatifitas 

berpengaruh sebesar 29,9% terhadap niat 

berwirausaha.    

Ketiga kemampuan persuasiveness 

(membujuk secara halus). Keterampilan 

persuasiveness digunakan ketika menjalin 

hubungan dengan pihak eksternal bisnis 

khususnya pelanggan dan supplier. 

Pertemuan dengan pelanggan baik yang 

lama/baru atau calon pelanggan. Ervin 

menjelaskan keuanggulan dari produk yang 

dihasilkan sehingga secara tidak langsung 

akan membuat konsumen menjadi tertarik 

untuk membeli produk Ervin. Teknik 

persuasiveness yang diambil oleh Ni Wayan 

Diah melalui komunikasi yang nyaman 

dengan pelanggan ditambah lagi pemberian 

sample produk sehingga pelanggan menjadi 

semakin yakin dengan WASABI serta 

langsung membeli produk yang ditawarkan. 

Ni Wayan Diah dalam menawarkan produk 

terlihat sangat sabar ketika berkomunikasi 

dengan pelanggan hingga terjadi transaksi. 

Teknik komunikasi juga dilakukan Ni Wayan 

Diah kepada supplier sehingga mendapat 

harga bahan baku relative rendah.  Vijay 

berhasil dalam persuasiveness dengan 

membangkitkan perasaan emosional 

(nostalgia) konsumen bersama Vijay. Hal ini 

diperkuat dalam pemaparannya: 
“Pengalaman terbari saya terkait persuasiveness 

pada waktu saya nawarin kaos ke SMU St Lois 

ibu gurunya sih sudah berpikir bahwa kamu itu 

adalah anak alumni sinlui, masa saya berikan 

tender ini kepada orang lain, lebih baik saya 

berikan kepada anak saya sendiri dari pada ke 

orang lain. Jadi kita akan mengikuti keingingan 

dari mereka sehingga dapat memberikan 

pelayanan yang sangat puas. Jadi mereka 

tersugesti kalau saya selalu ada”. 

Citra selalu menjelaskan keunikan dan makna 

corak dari kain tradisional yang menjadi 

bahan baku dari baju yang dihasilkan kepada 

pelanggan. Hal ini sangat efektif untuk 

persuasiveness pelanggan. Pelanggan 

menjadi paham budaya dan bangga akan 

produk lokal Indonesia ditambah lagi dengan 

kwalitas dan desaign yang dihasilkan Citra 

sangat menarik. Persuasiveness merupakan 

salah satu skill dari Mega tergambarkan dari 

cara mega memaparkan keunggulan dari 

produk sambal Mega Food. Konsumen yang 

pada awalnya tidak ingin membeli produk 

bisa berubah pikiran jadi membeli produk 

dan merekomendasikan produk Mega Food 

pada orang lain.  

Kempat adalah planning juga dapat 

dilihat pada bisnis yang dijalankan 

mahasiswa. Pada semester satu mahasiswa 

diminta untuk mencari ide bisnis bersamaan 

dengan membuat business plan. Sebagian 

bisnis berhasil mempertahankan business 

plan sesuai dengan semester satu namun 

sebagian bisnis merubah business plan pasca 

semester dua. Dari kelima responden terdapat 

dua karakteristik yaitu: a) responden yang 

berhasil mempertahankan business plan awal 

yang dibuat pada saat semester awal. b). 
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Responden yang merubah business plan 

(merubah business plan semester ketiga). 

Citra, Mega dan Vijay merupakan responden 

yang mengalami perubahan business plan di 

semester ketiga. Ervin dan Ni Wayan Diah 

sukses mempertahankan business plan sesuai 

dengan business plan awal yang dibuat pada 

saat mereka duduk disemester satu berlanjut 

hingga saat ini bisnis berjalan sesuai dengan 

business plan awal (dibuat pada saat 

responden duduk di semester satu) .  

Kelima adalah negotiating/negosiasi 

yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas 

Ciputra. Pengalaman negosiasi/negotiating 

Ervin pada saat beberapa kali mengikuti 

pameran food dan membuka stand. Ervin 

dengan perhitungan matang melakukan 

negosiasi bersama pihak penyelenggaran 

pameran dimana Ervin mempertimbangkan 

kemungkinan omset dan besarnya biaya yang 

harus dikeluarkan pada saat pameran. Ervin 

melakukan negosiasi hingga mampu 

menekan harga minimal dengan terlebih 

dahulu membaca peluang omset yang akan 

diperoleh dari kegiatan membuka stand. Ni 

Wayan Diah mampu melakukan negotiating 

bahkan kapasitas semakin bertambah 

dikarenakan kebiasan dan jam terbang tinggi 

bernegosiasi dengan pihak ekspedisi, serta 

supplier yang membantu proses pengadanaan 

bahan baku. WASABI menggunakan bahan 

baku original dari Bali sehingga Ni Wayan 

Diah rutin membeli bahan baku dari Bali dan 

menjual produk WASABI di Surabaya. 

Keahlian Vijay negotiating ketika bertemu 

calon konsumen dan menghadiri tender 

pengadaan kaos. Kesukseskan kompetensi 

negotiating Vijay semakin jelas pada saat 

Vijay berkomunikasi dengan supplier bahan 

baku serta penjait baju. Pesanan produk dari 

konsumen selesai tepat waktu dengan biaya 

relative murah sehingga Vijay memperoleh 

keuntungan yang berkisar 40% dari total 

omset yan diperoleh. Manfaat negotiating 

skill dirasakan Citra adalah kesempatan 

menitipkan produknya pada beberapa butik 

sehingga citra bisa menekan biaya marketing 

dan operasional namun tetap dapat menjual 

produk dengan maksimal. Skill Mega untuk 

negotiating terbilang unik karena Mega 

mampu melakukan bernegosiasi dengan 

pedang di pasar tradisional yang biasanya 

relative sulit berkomunikasi dengan anak 

yang yang dianggab muda dan hanya 

mengerti bahasa daerah namun, Mega 

berhasil melakukan tawar-menawar harga. 

Mega berhasil mendapatkan bahan baku 

berkwalitas dengan harga lebih sangat murah. 

Negosiasi tenaga kerja juga kerap dilakukan 

Mega melalui organisasi bisnis yang 

“merangkul” membuat para karyawan sangat 

loyal dalam bekerja.  

Keenam atau aspek terakhir adalah 

decision making. Responden memperlihatkan 

bukti kepiawaiannya dalam mengambil 

keputusan/decision making. Ervin sangat 

memahami jika dia sedang menggeluti bisnis 

makanan. Hal ini yang menjadi dasar Ervin 

cepat dalam mengambil keputusan/ decision 

making. Contoh nyata decision making 

sebelum buka stand di bazar stock 

kemasan/packing kosong maka, dengan sigap 

Ervin memodifikasi tampilan makanan agar 

sesuai dengan kemasan sementara dan dalam 

waktu yang hamper bersamaan Ervin juga  

berusaha memesan/mencari kemasan hingga 

mendapatkannya. Hal ini menjadi alasan 

Ervin menggunakan kemasan produk standar 

(model simple) sehingga mudah mencari 

produk subsitusi untuk kemasan. Berdasarkan 

observasi decision making Ni Wayan Diah 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 

terhadap karyawan dikarenakan memiliki 

kinerja yang buruk walaupun disaat 

bersamaan pesanan makanan di outlet 

WASABI relative meningkat dan 

membutuhkan tenaga kerja. PHK diberikan 

kepada karyawan agar kwalitas pelayanan 

tetap memuaskan konsumen serta tujuan 

lainnya memaksimalkan kapasitas dari semua 

tenaga kerja. Vijay pada awal menjalankan 

bisnis tidak pernah percaya diri untuk 

negosiasi tender seorang diri hal ini 

berlangsung pada semester pertama dari 

operasional bisnisnya namun ketika Vijay di 

semester empat Vijay melakukan decision 

making untuk negosiasi tender seorang diri 

sehingga dapat melakukan efisiensi pada 
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jumlah tenaga kerja dan menghemat gaji 

karyawan. Decision making yang paling 

besar dan cukup berani dilakukan Citra pada 

saat mendapat orderan 30 pcs baju dengan 

menggunakan bahan baku kain tradisional via 

online. Harga baju per item berkisar anatara 

Rp. 300.000- Rp. 500.000. Citra pada 

awalnya ragu untuk menerima orderan namun 

setelah Citra melakukan analisis yang matang 

(memikirkan cara antisipasi jika orderan ini 

tidak dibayar) maka Citra memutuskan untuk 

menerima orderan baju 30 pcs dan ternyata 

orderan dibayar konsumen dari Kalimantan. 

Decision making Citra berdampak positif kini 

pelanggan dari Kalimantan menjadi 

konsumen yang paling loyal terhadap produk 

Citra. Pengalaman Decision making dialami 

Mega ketika dia memutuskan mengikuti 

basar ON-MARKET GO dimana, kondisi 

Mega harus memenuhi orderan 400 botol 

sambal dengan waktu proses pengerjaan 2 

hari. Kapasitas produksi Mega hanya 50 botol 

per hari namun  decision making Mega tetap 

memenuhi pesanan dengan resiko lembur 

selama dua hari. 

Hasil penelitian menemukan responden 

sudah memiliki kapasitas entrepreneurial 

individual(skill) dalam menjalankan bisnis.  

Praktek atau penerapan entrepreneurial 

individual(skill) dilaksanakan dalam project 

bisnis mahasiswa setiap semesternya. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan temuan 

penelitian Gibb, 1993 bahwa skill terdiri dari 

enam komponen yaitu: problem solving, 

creativity, persuasiveness, planning, 

negotiating, decision making. Penelitian Gibb 

dikembangkan oleh Shoock 2003 dengan 

temuan entrepreneurial individual(skill) 

mampu membentuk pola behaviour 

entrepreneurial.  

Penelitian entrepreneurial individual 

(skill) terhadap prilaku kewirausahaan 

/behaviours entrepreneurship dianalisis lebih 

lanjut dengan mengaitkan pada proses 

pembelajaran. Hasil penelitian pengaruh 

entrepreneurial individual (skill) dalam 

meningkatkan behaviours entrepreneurship 

dianalisis menjadi emapat aspek.   

Pertama intention/tujuan Ervin menjadi 

entrepreneur agar dapat lebih mandiri hal ini 

dijelaskan pada hasil wawancara  
“tujuan saya menenkuni bisnis makanan karena 

setelah lulus saya ingin mengembangkan sebuah 

bisnis makanan yang sehat (tanpa MSG) yang 

sudah stabil maksudnya saya sudah memiliki 

omset diatas Rp.50.000.000/hari udah lumayan 

kali ya”. 

Alasan ekonomi juga diutarakan oleh Vijay 

dimana, tujuan Vijay menjadi entrepreneur 

adalah agar bisa sukses dan memiliki omset 

yang besar sehingga pendapatan tidak 

“dijatah/dibatasi” seperti karyawan kantoran. 

Ni Wayan Diah menjelaskan tujuan 

membangun bisnis mulai dari bangku kuliah 

selain karena tuntutan kurikulum 

pembelajaran di Universitas Ni Wayan Diah 

juga memiliki tujuan agar memiliki jam kerja 

yang fleksibel serta mampu membuka 

lapangan kerja baru untuk mengurangi 

tingkat pengangguran. Kombinasi aspek 

sosial dan ekonomi merupakan tujuan Citra 

melalui penjelasan: 
“biar dapat membantu orang lain, sebenarnya saya 

juga tidak kepingin untuk bekerja bersama orang 

lain dan tidak terpaku dengan patokkan gaji yang 

saya dapatkan, kalau saya kerja bersama orang. 

Jadi setidaknya jika saya menjadi pembisnis saya 

bisa memberikan gaji yang layak yahhh gak 

murah bangettt sampe karyawan kesulitan 

ekonomi dan bisa membantu orang lain untuk 

dapat lapangan kerja teruzz saya juga bisa dapat 

gaji sesuai ukuran saya”.  

Tujuan Mega menjadi entrepreneur agar 

dapat menjadi pemimpin dan bebas 

mengembangkan kreativitas.  Intention/ 

tujuan dari masing-masing responden 

dipengaruhi oleh system pembelajaran 

entreprenuership Universitas Ciputra yang 

diterima responden dari semester satu hingga 

mereka lulus.  Responden sudah memiliki 

intention/tujuan masa depan yang jelas. 

Kondisi ini menjelasakan bahwa responden 

berhasil melalui fase pembelajaran 

knowledge dengan baik. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu oleh 

Heinonen dan Poikkijoki, 2006 dimana, fase 

pembelajaran   entrepreneurship tahap awal 

adalah intention dan knowledge.   

Kedua opportunity search and 

discovery ditempuh dalam fase pembelajaran 
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experiencing the entrepreneurial process 

(Experience) dimana para mahasiswa sudah 

dapat mengeksekusi bisnis secara rill sesuai 

dengan hasil penelitian Shoock, 2003. Sikap 

Ervin menghadapi opportunity search and 

discovery bersamaan dengan fase 

pembelajaran entrepreneurship semester 

pertama. Berikut Penjelasan Ervin: 
“Kalau dari saya sendiri yang pertama sebelum 

mengelola suatu bisnis, kita harus melakukan 

survei terlebih dahulu. Survei ke pasar, survei 

marketnya seperti apa ? saya waktu semester 

pertama belajara entrepreneurship dilatih 

melakukan survey pasar jadi yachhh sekalian saya 

lakukan sebagai tindakan awal mencari ide bisnis 

yang sekarang ini sudah saya kembangkan”.  

Ni Wayan Diah menemukan opportunity 

search and discovery bisnis WASABI juga 

diawali dari survey. Ni Wayan Diah 

memaparkan:  
“Kalau cerita opportunity search and discovery so 

pasti kita harus melakukan survei dulu produk itu 

apakah diterima oleh pasar, terus kemudian kita 

gak bisa langsung asal jual atau gimana terus kita 

harus memperhitungkan gimana harga jualnya, 

kita memperhitungkan budgetnya terus HPP-nya”. 

Opportunity search and discovery bisnis yang 

dilakukan Vijay berawal dari fase 

pembelajaran entreprneurship pada 

perkuliahan disemester awal.  
“Kalau saya sih bu dari berhasil menemukan 

Opportunity search and discovery melalui 

brandstorming, jadi kelompok kita melakukan 

proses bersama fasilitator/dosen bersama-sama 

berpikir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

terus apa juga yang kita miliki dan saat itu kita 

emang miliki sumber daya yaitu punya pabrik 

konveksi hasilnya jadilah produk kita berupa kaos 

yang akan kita pasarkan”.  

Citra menjelaskan proses opportunity search 

and discovery yang dialamai yaitu:  
“Saya diajarin juga sih disini, diawal  di UC ini, 

bagaimana cara mengelola menyatukan antara 

orang finance, marketing dan kita benar-benar 

mengelolakan disini juga kan saya bekerja bukan 

dari orang-orang dalam bisnis saja, tetapi kita juga 

mengelola hubungan dengan supplier kita dengan 

pekerja kita, Nah itu… merupakan cara mengelola 

bisnis yang baik, itu antara mengelola kompenen 

dari dalam bisnis maupun luar bisnis. Terus cara 

saya untuk mengembangkannya dengan cara lebih 

banyak menganalisa pasar, mengenai produk yang 

lagi dibutuhkan sekarang hasilnya saya 

menemukan baju dengan memakai kain 

tradisional”.  

Mega menjabarkan proses opportunity search 

and discovery melalui proses pembelajaran 

BMC di kelas dan dilanjutkan dengan 

merealisasikan hasil BMC. Penjelasan Mega: 
“Dengan saya fokus belajar dan menerapkan 

BMC saya berhasil menemukan opportunity 

search and discovery sehingga kami berhasil 

membuat produk Mega Food, menurut saya BMC 

itu sangat membantu kita untuk mengelola bisnis 

dan mengembangkan bisnis”.  

Ketiga decision to exploit opportunity 

menurut Heinonen dan Poikkijoki, 2006 

dapat ditemui pada tahapan pembelajaran 

exploiting the opportunity (action) pada 

penelitian Shoock, 2003. Intinya baik dari 

aspek behaviour maupun proses 

pembelajaran tahap ketiga ini fokus pada 

action rsponden dalam menajalankan bisnis 

dan proses pembelajaran entrepreneurship. 

Ervin sebagai responden menjelaskan 

aktivitas harian dalam melakukan exploiting 

the opportunity (action) sebagai wujud 

tanggung jawab menjalankan bisnis dan 

action juga bagian dari tuntutan proses 

pembelajaran di perkuliahan. Pemaparan 

Ervin terkait action sebagai berikut: 
“Kalau wujud action saya mungkin langsung 

terjun ke lapangan, kemudian menggunakan 

media online yang sudah canggih teknologinya. 

Saya mengambil semua peluang berdasarkan hasil 

survey di awal. Jadi sistemnya mengejar bola”.   

Wujud action bisnis dari Ni Wayan Diah 

dilakukan diawali dari survey sehingga 

muncul ide yang dilanjutkan dengan tindakan 

mengeksekusi/merealisasikan ide. Prosesini 

dialami Ni Wayan Diah merupakan tindakan 

lanjutan setelah memahami konsep teori 

bisnis. Penjelasan Ni Wayan Diah terkait   

exploiting the opportunity (action) dalam 

proses pembelajaran.    
“saya memanfaatkan peluang bisnis kayak 

lanjutan setelah saya pahan teori langsung saya 

praktekkan make kayak kebut-kebuttan gitu bu, 

sebelum ada yang miliki saya harus jadi orang 

pertama. Jadi setelah saya sudah tahu peluang 

untuk berjualan produk sate oke masuk pasar, tapi 

saya tuh lebih cepat untuk membuka stand itu 

agar sebelum ada yang membuka stand lagi”. 

Proses exploiting the opportunity (action) 

dirasakan Vijay melalui waktu yang relative 

lebih lama.Vijay lebih melakukan analisa 

dengan bantuan pemahaman teori dan 
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melakukan pengkajian ulang sebelum action. 

Berikut ini pemaparan Vijay terkait action:   
“Kalau saya, saya lihat dulu peluangnya benar-

benar peluang atau ada resikonya  terus kalau 

misalnya emang berpeluang saya akan mengkaji 

ulang liat lagi teori dan konsep di buku setelah itu 

baru saya terjun langsung dan membuat target-

target yang harus saya capai dari peluang/action 

bisnis yang saya ambil”. 

Citra mendapatkan bimbingan dari fasilitator 

ketika melakukan exploiting the opportunity 

(action). Citra mendapatkan dukungan dari 

Universitas Ciputra untuk melakukan action 

bisnis. Peran fasilitator pada bisnis citra 

adalah mengarahkan bisnis yang semula 

gagal berhasil menemukan passion bisnis 

baru di bidang fashion hingga bisnis 

berkembang. Action bisnis Citra didukung 

penuh oleh Universitas Ciputra dalam bentuk 

pemberian fasilitas mengikuti pameran gratis 

INA Kraft di Jakarta. Partisipasi Citra dalam 

pameran INA Kraft adalah realisasi dari 

proses pembelajaran entrepreneurship fase 

exploiting the opportunity (action). Fase 

pembelajaran ini mahasiswa dituntut untuk 

mampu memperhitungkan resiko dan manfaat 

dari action yang diambil.  Mega mengalami 

proses exploiting the opportunity (action) 

pada saat bertemu dengan fasilitator dan hasil 

diskusi dengan anggota tim. Action mega 

pada awal bisnis diambil bersamaan dengan 

teman yang mengamati kebutuhan 

masyarakat akan produk yang sehat namun 

simple. Mengingat kebiasaan masyarakat 

Indonesia sangat menyukai makanan pedas 

maka mega dan teman-teman mencipatakan 

sambal. Bisnis Mega pecah kelompok 

sehingga bisnis sambal hanya dijalankan oleh 

Mega seorang diri. Action Mega berikutnya 

diawal menjalankan bisnis sendiri Mega 

harus mulai memperkenalkan brand baru “ 

Mega Food” kepada konsumen ini 

merupakan exploiting the opportunity 

(action) yang membutuhkan kerja keras. 

Pembelajaran entrepreneurship (materi dan 

fasilitator)  di Universitas Ciputra membantu 

Mega hingga action memberikan hasil berupa 

omset dan pertumbuhan bisnis yang 

cenderung terus meningkat. Hasil penelitian 

terhadap respon menemukan bukti action 

bisnis setiap responden. Masing-masing 

responden mengambil action bisnis sehingga 

responden merasakan experience dari proses 

pembelajaran entrepreneurship. Temuan 

penelitian ini sesuai dengan pola 

pembelajaran entrepreneurship temukan oleh 

(Heinonen dan Poikkijoki, 2006). 

Keempat opportunity exploitation 

activities/aktivitas mengeksekusi peluang 

dirasakan Ervin, Citra dan Mega ketika 

membuka stand di bazar/pameran. Action 

bisnis ketika membuka stand Ervin harus 

mempersiapkan bahan baku, melakukan 

proses produksi hingga menjual produk pada 

saat pameran. Setelah kegiatan pameran 

responden biasanya akan diminta oleh dosen 

untuk membuat laporan project setelah 

mengikuti bazar. Laporan project berisi 

pemaparan kegiatan bisnis mahasiswa 

termasuk omset, profit dan operasional bisnis. 

Laporan project adalah bukti action 

mahasiswa dalam berbisnis di Universitas 

Ciputra. Vijay mengambil opportunity 

exploitation activities langsung menemui 

calon konsumen dan menghadiri tender 

bisnis. Vijay harus mampu berkordinasi 

dengan calon konsumen, penjait, dan 

supplier. Target tender bisnis diberikan oleh 

dosen entrepreneurship dan pada akhir 

semester Vijay akan melaporkan hasil 

capaian bisnis kepada dosen yang mengajar 

entrepreneurship. Ni Wayan Diah melakukan 

opportunity exploitation activities dengan 

membuka stand/depot nasi bali di G-Walk 

Surabaya. Action Ni Wayan Diah adalah 

mengorganisir penyediaan bahan baku, 

promosi produk, mengorganisir karyawan 

agar bekerja sesuai standar operasional dan 

memastikan WASABI berhasil mendapatkan 

peningkatan omset setiap bulannya.  

 

Simpulan 

 

Pendekatan entrepreneurial individual 

(skill) dalam rangka menciptakan behaviours 

entrepreneurship pada responden/mahasiswa 

Universitas Ciputra berhasil diterapkan. 

Responden(mahasiswa Universitas Ciputra) 

telah memiliki kapasitas entrepreneurial 

individual/skill yang diperoleh dari 
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pembelajaran selama perkuliahan. Proses 

pembelajaran entrepreneurship diberikan 

melalui teknik kombinasi anatara teori dan 

praktek bisnis. Sistem pembelajaran yang 

memadukan teori serta praktek/action 

didukung oleh hasil penelitian Heinonen dan 

Poikkijoki, 2006.  Kapasitas entrepreneurial 

individual(skill) mahasiswa terbentuk melalui 

pembelajaran teori (knowledge) yang berhasil 

dikombinasikan dengan penugasan pada 

praktek/project bisnis yang telah berlangsung 

dari semester pertama. Project bisnis 

mahasiswa sangat penting sebagai media 

pembelajaran reall business sekaligus dapat 

menambah pengalaman, mempertajam 

kapasitas entrepreneurial individual (skill) 

sehingga berhasil menciptakan  behaviours 

entrepreneurship dari masing-masing 

responden (mahasiswa Universitas Ciputra).  
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