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A BSTRAK 

Pendidikan entrepreneurship saat ini sudah mulai banyak digalakkan dibeberapa 
perguruan tinggL Namun demikian banyak pendidikan entrepreneurship yang masih 
menekankan pada aspek to know bukan to be entrepreneur. Pendidikan 
entrepreneurship dengan paradigma yang baru adalah pendidikan yang terintegrasi dan 
interdisi pliner sehingga membuat mahasiswa kreatif inovatif dan mampu menghitung 
risiko bisnis. 
Dengan menggunakan metode Project-based Learning ilmu akuntansi dan manajemen 
dipadukan untuk mendukung para slswa rnembangun dan merintis bisnisnya. 
Pendekatan ac tion based research diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran 
entrepreneurship. Studi ini membuktikan ilmu akuntansi memegang peranan yang 
penting da lam perintisan bisnis. Akuntansi keuangan mendukung kemampuan 
mahasiswa untuk menyediakan infonnas i keuangan dalam bentuk laporan keuangan. 
Akuntansi biaya dan akuntansi manajemen mendukung dalam proses perencanaan 
blsnls. pcngambi lan keputusan bisnis sampai. mengukur kinerja bisnisnya. Perpajakan 
memberikan kemampuan mahasiswa menghitung pajak dan mengisi SPT bisnisnya. 
Hasil penting yang lain yaitu mahaslswa lebih memahami konsep akuntansi ketika 
mereka melakukan bisnis (praktek bisnis) dibandingkan dengan metode pengajaran teori 
di kelas. 

Kala kunci: Entrepeneurship. Akuntansi. Pcndidikan. Project-based Learning 

I'EN IlA Il UL UAN 

Sejuk bcberapa tahun belakangan ini pcndidikan entrepreneurship mulai 
berkembang terutama di perguruan tinggi. Pemicu dari perkcmbangan pendidikan 
entrepreneursh ip ynitu besarnya tlngkat pcngangguran intelektual di Indonesia. 
Entrepreneur...hip bukanlah semata-mata adalah profesi atau orang yang memiliki usaha 
scndiri. Pendidikan entrepreneurship sebenamya sudah sangat berkembang di Eropa 
dan Amerika. Hal ini dapat dilihat dari j umlah entrepreneur di negara maju jauh lebih 
banynk dari negara berkembang. Perkembangan inilah yang mcnyebabkan kemajuan 
negara barat. Entrepreneur identik dengan kreativltas, inovasi, dan risiko o leh karena 
itu tiga faktor tersebut menjadi karakteristik seorang entrepreneur. 

Banyak orang beranggapan bahwa menjadi entrepreneur adolah hanya menjadi 
pengusaha. Hal tersebut tidak benar. Entrepreneur bukanlah profesi tapi lebih pada 
"gaya hidup' yang setiap saat selalu berpikir kreatif inovatif dan selalu menghitung 
risiko keuka mengambil kepurusan dan apa yang dilakukan selalu bertujuan untuk 
kesejahteraan banyak orang. Dalam arti luas entrepreneur dapat mencakup 
intrapreneur. social entrepreneur. dll . Set iap profesi perlu disemangati oleh semangat 
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