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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Ciputra (UC) adalah perguruan tinggi yang mengajarkan 

pendidikan Entrepreneurship kepada mahasiswa. UC memiliki visi untuk 

menjadi sebuah Universitas yang menciptakan Entrepreneur kelas dunia yang 

berkarakter dan memberi sumbangsih bagi nusa dan bangsa (Universitas 

Ciputra, 2015). UC memberikan pembelajaran Entrepreneurship yang wajib 

ditempuh bagi mahasiswa, sehingga menuntut mahasiswa memiliki rintisan 

bisnis sesuai dengan bidang yang mereka tekuni dan sesuai program studi yang 

mereka ambil. Mahasiswa menempuh mata kuliah Entrepreneuship yang biasa 

diadakan setiap hari rabu dan diikuti oleh seluruh mahasiswa UC. Mahasiswa 

juga menempuh pembelajaran Entrepreneuship pada mata kuliah proyek yang 

dimiliki oleh masing-masing kurikulum program studi di UC. 

Mahasiswa sebagai penggerak rintisan bisnis dapat menentukan 

keunggulan serta keberhasilan dari rintisan bisnis yang mereka jalani 

(Jatilaksono & Indartono, 2016). Keberhasilan dalam rintisan bisnis mahasiswa 

tentu memerlukan kinerja yang baik dalam mencapai target yang telah 

ditetapkan. Kinerja merupakan prestasi kerja dalam bentuk kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab mereka (Akbar, 2015). Kinerja mahasiswa tentu menjadi penentu dalam 

perkembangan rintisan bisnis yang mereka jalani karena dapat memengaruhi 

kontribusi mahasiswa untuk mencapai target. 



Peneliti menemukan fenomena pada kinerja mahasiswa Program Studi 

Akuntansi dalam menjalankan rintisan bisnis mereka. Rintisan bisnis 

mahasiswa Program Studi Akuntansi sebanyak 63% pernah mengalami pecah 

anggota. Pecahnya anggota dalam rintisan bisnis mahasiswa sebanyak 75% 

disebabkan adanya ketidakcocokan cara kerja antar anggota bisnis. Penyebab 

lain yaitu perkembangan rintisan bisnis yang tidak sesuai dengan harapan 

anggota sebanyak 8%, adanya permasalahan internal antar anggota sebanyak 

9%, dan sisanya adalah alasan lain diluar pilihan yang disediakan oleh peneliti. 

Data tersebut membuktikan bahwa rintisan bisnis berjalan dengan baik 

dipengaruhi oleh kinerja anggota dalam memiliki kontribusi yang sesuai 

dengan cara kerja anggota rintisan bisnis dalam mencapai tujuan (Arianty, 

2014). 
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Gambar 1. 1 Diagram pecah anggota rintisan bisnis mahasiswa Program Studi Akuntansi 



Peneliti sebagai mahasiswa Program Studi Akuntansi dan memiliki 

rintisan bisnis juga melihat fenomena pada kinerja teman-teman peneliti pada 

rintisan bisnis mereka. Fenomena tersebut disebabkan kurangnya motivasi 

mahasiswa saat menjalankan bisnis. Peneliti merasa kurangnya motivasi 

tersebut dikarenakan tidak semua mahasiswa berminat dalam menjalankan 

rintisan bisnis. Peneliti mengetahui hal tersebut dari teman-teman peneliti yang 

merupakan anggota dalam rintisan bisnis yang sama maupun dalam rintisan 

bisnis yang berbeda. Teman-teman peneliti mengatakan sendiri bahwa mereka 

menjalankan rintisan bisnis hanya karena tuntutan kampus. Kurangnya 

motivasi tersebut dapat memengaruhi kinerja anggota bisnis dalam 

menjalankan tugasnya karena kurangnya dorongan dalam mencapai tujuan 

bisnis (Nisyak, 2016). 

Raf, et al. (2014) dan Rahmawaty (2014) menyatakan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi kinerja diantaranya adalah budaya organisasi, 

motivasi, dan self-leadership. Budaya organisasi merupakan wujud dari 
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anggapan yang dimiliki dan diterima secara jelas oleh suatu kelompok dan 

menentukan cara berfikir dan berperilaku kelompok tersebut terhadap 

lingkungan yang beraneka ragam (Jatilaksono & Indartono, 2016). Budaya 

organisasi menjadi faktor dalam kinerja suatu bisnis karena budaya yang kuat 

akan mengatur perilaku anggota bisnis dan memengaruhi anggota untuk 

bekerja sama dalam bentuk yang sinergis (Merchant & Stede, 2016). Target 

yang telah disusun mampu memotivasi mahasiswa dalam meningkatkan 

kinerja mereka dalam menjalankan rintisan bisnis, sehingga motivasi menjadi 

salah satu faktor yang memengaruhi kinerja (Merchant & Stede, 2016). Self-

leadership merupakan hal yang penting karena anggota bisnis mampu 

memengaruhi diri sendiri guna mengerahkan diri lebih untuk dapat bekerja 

dengan lebih baik (Priyantono, 2017). Self-leadership juga mampu 

meningkatkan kinerja anggota dalam rintisan bisnis karena dapat membangun 

kemampuan individu dalam memotivasi diri sendiri dan menetapkan strategi 

pencapaian (Masruroh & Sasriyah, 2015). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan rintisan bisnis mahasiswa dapat dilihat dari kinerja 

mahasiswa dalam menjalankan rintisan bisnis mereka. Teori-teori yang telah 

disampaikan menyebutkan bahwa kinerja anggota dapat dipengaruhi oleh 

budaya organisasi, motivasi, dan self-leadership. Hal tersebut mendorong 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh budaya organisasi, 

motivasi, dan self-leadership terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis”. 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini adalah:  

a. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja mahasiswa pada 

rintisan bisnis? 

b. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan 

bisnis? 

c. Bagaimana pengaruh self-leadership terhadap kinerja mahasiswa pada 

rintisan bisnis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

a. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja mahasiswa pada 

rintisan bisnis. 

b. Mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan 

bisnis. 

c. Mengetahui pengaruh self-leadership terhadap kinerja mahasiswa pada 

rintisan bisnis. 



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1.4.1.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran 

mengenai pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan self-leadership terhadap 

kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis. 

1.4.1.2 Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca 

mengenai pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan self-leadership terhadap 

kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis. 

1.4.1.3 Bagi Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran 

untuk mahasiswa Program Studi Akuntansi di Universitas Ciputra mengenai 

pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan self-leadership terhadap kinerja 

mahasiswa pada rintisan bisnis. 

1.4.1.4 Bagi Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran 

demi membantu dosen Program Studi Akuntansi Universitas Ciputra dalam 

meningkatkan pengajaran mengenai pentingnya pengaruh budaya organisasi, 

motivasi, dan self-leadership terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis. 



1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti lain 

dalam penelitian mengenai pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan self-

leadership terhadap kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis.  

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas, maka peneliti 

membatasi penelitian ini pada batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Pembahasan mengenai kinerja mahasiswa pada rintisan bisnis di 

Universitas Ciputra hanya diukur dari budaya organisasi, motivasi, dan 

self-leadership mahasiswa. 

2. Kinerja yang dibahas dalam penelitian ini adalah kinerja mahasiswa dalam 

menjalankan rintisan bisnis. Budaya organisasi yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah budaya organisasi yang dimiliki mahasiswa sebagai 

anggota dalam rintisan bisnis. Motivasi yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah motivasi kerja mahasiwa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka 

pada rintisan bisnis. Self-leadership yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah self-leadership yang dimiliki mahasiswa dalam menjalankan 

rintisan bisnis. 

3. Mahasiswa yang dapat mengisi kuesioner penelitian ini adalah mahasiswa 

aktif Program Studi Akuntansi angkatan 2015 dan 2016 yang memiliki 

rintisan bisnis. 
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