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1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Olorundare dan Kayode (2014). Penelitian 

ini bertujuan untuk meneliti sifat dan konsep pendidikan kewirausahaan 

dan aplikasinya untuk para lulusan Universitas. Objek yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Universitas di Nigeria. Variabel atau konsep 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan kewirausahaan. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan tantangan pendidikan keirausahaan di perguruan 

tinggi adalah pengajar yang memiliki pengetahuan tidak memadai tentang 

kewirausahaan serta pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya 

yang belum terintegrasi dengan realisasi praktis dari kegiatan 

kewirausahaan. Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa selama 

tiga dekade terakhir kewirausahaan memiliki posisi yang kuat pada pendidikan 

tinggi dan penelitian. Masa depan ekonomi Nigeria tergantung pada generasi 

pengusaha yang baru yang harus datang dengan ide-ide dan memutuskan untuk 

mewujudkan para pemuda tersebut untuk memiliki visi menciptakan kekayaan 

dan pekerjaan oleh karena itu pendidikan kewirausahaan sangat diperlukan 

dalam perekonomian Nigeria untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi 

pengangguran, kriminalitas, pengeluaran pemerintah, kemiskinan, kerusuhan 

sosial, menciptakan kekayakaan, dan meningkatkan standar hidup di Nigeria. 



Kemudian penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2012). Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memetakan pengalaman yang berbeda di 

berbagai peran negara entrepreneur dalam menggerakkan perekonomian 

dan meningkatkan kesejahteraan. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kewirausahaan. Metode penelitian ini adalah studi 

kepustakaan dengan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan wirausahawan memiliki peran penting 

dalam kegiatan produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Usaha baru yang akan dibangun akan membuka lapangan 

pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Semakin tinggi jumlah wirausahawan, maka semakin tinggi 

pula pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian terdahulu yang ketiga digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siswoyo (2009). 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kewirausahaan 

pada Mahasiswa dan Dosen. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kewirausahaan. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan 

dengan teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 

ini menyimpulkan bahwa masalah pengangguran menjadi masalah yang 

sangat serius dan praktik kewirausahaan sebagai salah satu solusinya. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin rendah kemandirian dan 

semangat kewirausahaannya. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi 

lebih siap sebagai pencari kerja, dibandingkan sebagai pencipta kerja. 

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa masa depan wirausahawan 



digambarkan akan terus cemerlang. Pembekalan dan penanaman jiwa 

entrepreneur pada mahasiswa menjadi wirausahaan yang tangguh, ulet 

dan mandiri. Kewirausahaan merupakan persoalan penting di dalam 

perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun. Kemajuan atau 

kemunduran ekonomi suatu bangsa ditentukan oleh keberadaan dan 

peranan dari kelompok entrepreneur ini. 

Rujukan penelitian berikutnya diambil dari sebuah jurnal yang berjudul Sikap, 

Motivasi, dan Minat Berwirausaha Mahasiswa” yang dilakukan oleh  Rosmiati 

dan kawan kawan, (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sikap, motivasi, terhadap minat mahasiswa dalam berwirausaha. Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Variabel yang digunakan adalah 

sikap, motivasi, dan minat berwirausaha. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa semester awal Jurusan Akuntansi Politeknik 

Negeri Kupang yang berjumlah 344 orang, sedangkan jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 30 orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Mahasiswa Jurusan Akuntansi semester satu cenderung kurang berminat 

berwirausaha, karena sebagian besar mahasiswa belum memahami wirausaha. 

Beberapa sikap, motivasi dan minat mahasiswa berwirausaha dipengaruhi 

ketidakpahaman menjalankan usaha. Mahasiswa yang mempunyai minat untuk 

menjadi wirausaha tergantung dari pengalaman. Sisi lainnya karena sebagian 

besar mahasiswa kurang menyukai tantangan dan kurang berani mengambil 

risiko. 



. 

      

2. Tinjauan Umum Entrepreneurship 

Definisi Entrepreneurship 

Entrepreneurship atau kewirausahaan awal mulanya merupakan konsep 

yang dikembangkan dalam tradisi sosiologi dan psikologi. Pada awal abad ke-18, 

Richard Cantillon menyatakan bahwa entrepreneurship merupakan fungsi dari 

risk bearing. Satu abad setelahnya, Joseph Schumpeter mengenalkan fungsi 

inovasi sebagai kekuatan hebat dalam entrepreneurship. Sejak saat itu, konsep 

entrepreneurship merupakan akumulasi dari fungsi keberanian menanggung 

risiko dan inovasi (Siswoyo, 2009).  

Menurut Ciputra (2009) dalam Satrya dan Suwandana (2015) 

menjelaskan seorang wirausahawan haruslah bersikap kreatif–inovatif, 

mampu menangkap atau menciptakan peluang, berani mengambil resiko 

yang terukur, penalaran yang bersifat kritis–analitis ini mendasari 

terciptanya pemikiran kreatif dan inovatif. Karena tanpa penalaran yang 

kritis serta analitis tidak akan mampu menciptakan sesuatu yang kreatif. 

Penalaran skeptis mengarahkan kepada apakah sesuatu yang akan 

dilakukan itu akan berhasil. Seorang wirausaha dituntut tidak 

menciptakan peluang (menciptakan kebutuhan) buka menunggu atau 

menangkap peluang atau menunggu peluang. 

Kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif 

dalam usaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya 

meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu 



kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, 

kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses (Estrirahayu, et al., 

2012). Konsep dasar kewirausahaan menurut Raymond Kao dalam Wardhana 

(2013:13) adalah suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi) dan 

membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi), yang bertujuan 

untuk tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah dagi masyarakat. 

Sedangkan menurut John Kao dalam Wardhana (2013:13) menjelaskan 

bahwa konsep dasar dari Entrepreneurship adalah suatu usaha untuk 

menciptakan nilai melalui suatu peluang bisnis dengan mengambil risiko yang 

tepat serta melalui keterampilan komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi 

sumber daya manusia, modal, dan barang guna suatu keberhasilan. Thomas W. 

Zimmerer dalam Kristofel et al (2011:163) menyebutkan bahwa kewirausahaan 

merupakan penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan 

permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang 

setiap hari. 

Aprijon (2013) menyebutkan bahwa pada masyarakat timbul adanya keraguan 

mengenai istilah antara entrepreneurship, intrapreneurship dan entrepreneurial. 

Adapun definisi dari masing-masing istilah tersebut adalah: 

1. Intrapreneurship merupakan kewirausahaan yang terjadi di dalam organisasi yang 

merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar. 

2. Entrepreneur merupakan seseorang yang membawa sumber daya berupa tenaga 

kerja, material dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai 

yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, serta dilekatkan pada orang yang 

membawa perubahan, inovasi dan aturan baru. 

3. Entrepreneurial adalah kegiatan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha. 



Berdasarkan uraian di atas, Aprijon (2013) menyebutkan meskipun hingga 

sekarang belum ada terminologi yang persis sama terkait kewirausahaan 

(entrepreneurhsip) namun pada umumnya memiliki hakikat yang hampir sama 

yaitu merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang 

memiliki kemauan keras untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia 

usaha yang nyata dan dapat mengembangkan dengan tangguh. Andrias Harefa 

dalam Aprijon (2013) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah untuk semua 

orang. Semua orang berpotensi untuk menjadi wirausaha. Namun apakah orang 

tersebut berhasil, setengah berhasil, atau gagal tersebut merupakan soal lain. 

Hisrich dalam Rosmiati, et al., (2015) menyatakan bahwa kewirausahaan 

merupakan suatu proses yang dinamis dalam menciptakan tambahan kekayaan 

oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal modal waktu dan/atau 

komitmen karier atau menyediakan nilai bagi beberapa produk atau jasa. Produk 

atau jasa mungkin dapat terlihat unik maupun tidak, namun dengan berbagai 

cara nilai akan dihasilkan oleh seseorang pengusaha dengan menerima dan 

menempatkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan. 

Sedangkan menurut Siswoyo (2009) entrepreneurship merupakan suatu 

proses kreativitas dan inovasi yang mempunyai resiko tinggi untuk menghasilkan 

nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan 

kemakmuran bagi wirausahawan. Kewirausahaan merupakan kemampuan 

melihat dan menilai peluang bisnis serta kemampuan mengoptimalkan sumber 

daya dan mengambil tindakan dan risiko dalam rangka mensukseskan bisnisnya. 

Berdasar definisi ini kewirausahaan itu dapat dipelajari oleh setiap individu yang 

mempunyai keinginan, dan tidak hanya didominasi individu yang berbakat saja. 



Menurut Shane dalam Olorundare dan Kayode (2014) menjelaskan bahwa 

kewirausahaan dapat dideskripsikan sebagai tindakan untuk menjadi seorang 

pengusaha. Kata “entrepreneur” dalam entrepreneurship dapat diartikan sebagai 

individu yang melakukan inovasi, keuangan dan ketajaman bisnis dalam upaya 

untuk mengubah inovasi menjadi barang ekonomi dan hasil dari salah satu 

upaya dalam berwirausaha mungkin penciptaan organisasi baru atau revitalisasi 

organisasi yang ada dalam menganggapi peluang yang dirasakan. 

Berdasarkan beberapa definisi dari entrepreneurship di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan suatu 

proses yang menunjukkan konsep baru dalam memandang adanya peluang 

berusaha dengan menerapkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan 

peluang baru dengan tujuan menghasilkan nilai tambah bagi produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi 

wirausahawan. 

 

Karakteristik Entrepreneurship 

Wardhana (2013:14) menyebutkan bahwa berdasarkan pengalaman 

menunjukkan terdapat empat karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang 

wirausahawan. Empat karakter tersebut meliputi: 

1. Keinginan dan keberanian 

Orang yang menyatakan sebagai wirausahawan harus menggunakan 

keinginannya untuk membuat sesuatu yang besar dari yang kecil terlebih 

dahulu. Disertai dengan keinginan dan keberanian untuk membuat sesuatu 

yang baru dan berani melakukan keinginannya sesuai dengan cara yang 

dilakukannya. 



2. Intuisi 

Untuk menjadi seorang wirausahawan tidak diperlukan tes IQ maupun 

wawancara. Kesempatan untuk menjadi wirausahawan adalah sama bagi 

setiap orang. Orang yang tidak pintar secara akademis pun tidak memiliki 

halangan untuk menjadi wirausahawan sukses. Setiap wirausahawan yang 

sukses merupakan orang-orang yang telah belajar mengembangkan 

intuisinya. Intuisi dapat dikembangkan dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa proses dan sarana tempat munculnya sebuah ilham. 

b.  Membagi pengalaman dengan orang lain. 

c. Membentuk suatu kelompok teman yang dapat bertemu secara teratur 

untuk membagi pengalaman intuisi. 

d. Membaca pengalaman orang lain. 

3. Kemampuan untuk Terus Hidup 

Seorang wirausahawan merupakan seorang risk taker atau orang yang 

berani mengambil risiko. Keberhasilan dan kegagalan merupakan irama 

hidupnya. Semua wirausahawan sukses pasti bertahan melewati kariernya 

yang naik turu. Kadang berhasil namun juga terkadang mengalami 

kegagalan. Kegagalan merupakan guru terbaik untuk bangun kembali dan 

bertahan untuk dapat hidup. 

4. Selalu Optimis 

Wirausahawan sukses merupakan seorang pencipta sekaligus pelaku bisnis 

yang baik, sebab tidak pernah merasa pesimis atau ragu-ragu dengan 

usahanya yang digelutinya. Optimisme atau semangat untuk selalu berhasil 

harus selalu tertanam di hatinya agar usaha yang dijalaninya tetap sesuai 

de-ngan keinginannya. Optimisme tidak dapat dilepaskan dari harapan. 



Orang yang optimis selalu memiliki harapan. Seorang wirausahawan yang 

sukses pasti pada awalnya membangun bisnisnya memiliki harapan yang 

besar bahwa bisnisnya tersebut suatu saat nantu pasti akan berhasil. 

Harapan yang besar inilaih yang kemudian menjadikan optimis akan bisnis 

yang di gelutinya. Orang tersebut akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa 

usahanya akan berhasil. Tak pernah sedikitpun berpikir bahwa suatu saat 

bisnisnya akan gagal. 

Sedangkan karakteristik dari kewirausahaan itu sendiri menurut Faisal 

dalam Setyawati et al (2013) merupakan kualitas atau sifat yang tetap terus 

menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan seorang 

pribadi, suatu objek, suatu kejadian, intergrasi atau sintesis dari sifat-sifat 

individual dalam bentuk suatu atau kesatuan dan kepribadian seseorang, 

dipertimbangkan dari titik pandangan etis dan moral. Sementara sikap 

kewirausahaan adalah sikap seseorang yang mempunyai n-ach yang tinggi dari 

kehidupan sehari-hari atau ciri-ciri sikap seorang wirausaha. 

Menurut Estrirahayu, et al., (2012) entrepreneurship atau kewirausahaan 

memiliki setidaknya 10 karakteristik. Adapaun 10 macam karakteristik pada 

kewirausahaan tersebut adalah: 

1. Motif berprestasi tinggi 

Para ahli menjelaskan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha 

karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Kebutuhan berprestasi 

wirausaha terlihat dalam bentuk tindakan untuk melakukan sesuatu yang 

lebih baik dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Wirausaha yang 

memiliki motif berprestasi pada umumnya memiliki cirri-ciri sebagai berikut 

(Suryana dalam Estrirahayu et al., 2012): 



a. Ingin mengatasi sendiri kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul 

pada dirinya. 

b. Selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk melihat keberhasilan 

dan kegagalan. 

c. Memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 

d. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. 

e. Menyukai tantangan dan melihat tantangan secara seimbang. Jika tugas 

yang diembannya sangat ringan, maka wirausaha merasa kurang 

tantangan, tetapi dirinya akan selalu menghindari tantangan yang paling 

sulit yang memungkinkan pencapaian keberhasilan sangat rendah. 

2. Selalu perspektif 

Seorang wirausaha hendaknya seorang yang mampu menatap depan 

dengan lebih optimis. Melihat ke depan dengan berfikir dan berusaha. Usaha 

memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Orang yang berorientasi 

ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke 

masa depan. Karena memiliki pandangan jauh ke masa depan maka ia akan 

selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan 

utnuk menciptakan sesuatu yang baru serta berbeda dengan yang sudah 

ada. Walaupun dengan resiko yang mungkin dapat terjadi, seorang yang 

perspektif harus tetap tabah dalam mencari peluang tantangan demi 

pembaharuan masa depan.Pandangan yang jauh ke depan membuat 

wirausaha tidak cepat puas dengan karya yang sudah ad. Karena itu ia 

harus mempersiapkannya dengan mencari suatu peluang. 

3. Memiliki kreatifitas tinggi 



Menurut Teodore Levit, kreativitas adalah kemampuan untuk berfikir yang 

baru dan berbeda. Oleh karena itu menurutnya kewirausahaan adalah 

berfikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berfikir sesuatu yang lama 

dengan cara-cara baru. Menurut Zimmerer dalam Estrirahayu et al (2012) 

mengungkapkan bahwa ide kreativitas sering muncul ketika wirausaha 

melihat sesuatu yang lama dan berfikir sesuatu yang baru dan berbeda. 

Oleh karena itu kreativitas adalah menciptakan sesuatu dari asalnya tidak 

ada. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka kreativitas mengandung 

pengertian yaitu: 

a. Kreativitas merupakan penciptaan sesuatu yang asalnya tidak ada. 

b. Hasil kerjasama masa kini untuk memperbaiki masa lalu dengan cara 

baru. 

c. Menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lebih sederhana dan lebih 

baik. 

4. Memiliki perilaku inovatif tinggi 

Menjadi wirausaha yang handal tidaklah mudah. Namun juga tidak sulit 

seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Fakta sejarah 

menunjukkan kepada masyarakat bahwa para wirausaha yang paling 

berhasil sekalipun pada dasarnya adalah manusia biasa. Sebeer Bathia, 

seorang digital entrepreneur yang meluncurkan hotmail.com pada tanggal 

1996, baru menyadari hal ini ketika ia berguru kepada orang-orang seperti 

Steve Jobs, penemu computer pribadi (Apple). Dan kesadaran itu 

membuatnya cukup percaya diri ketika menetapkan harga penemuannya 

senilai 400 juta dollar AS kepada Bill Gates, pemilik microsoft yang juga 

manusia biasa. 



5. Selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etis kerja dan tanggung jawab 

Seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan 

tekad yang bulat didalam mencurahkan semua perhatiannya pada usaha 

yang akan digelutinya, di dalam menjalankan usaha tersebut wirausaha yang 

sukses terus memiliki tekad yang menggebu-gebu dan menyala-nyala dalam 

mengembangkan usahanya, dirinya tidak setengah-setengah dalam 

berusaha, berani menanggung resiko, bekerja keras dan tidak takut 

menghadapi peluang-peluang yang ada di pasar. Tanpa usaha yang 

sungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang digeluti maka wirausaha 

sehebat apapun pasti menemui jalan kegagalan dalam usahanya. Oleh 

karena itu penting sekali bagi seorang wirausaha untuk komit terhadap 

usaha dan pekerjaannya, serta memiliki etos keja dan tanggung jawab yang 

baik. 

6. Mandiri atau tidak ketergantungan 

Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan yaitu kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berfikir kreatif dan 

bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan 

hidup, maka seorang wirausaha harus mempuyai kemampuan kreatif dalam 

mengembangkan ide dan pikirannya terutama dalam menciptakan peluang 

usaha dalam pikrannya, dia dapat mandiri dalam usaha yang digelutinya 

tanpa harus bergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut 

untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan 

sumber-sumber yang ada di sekitarnya, mengembangkan teknologi baru, 

menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan 



barang dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk 

memberkan kepuasan kepada konsumen. 

7. Berani mengambil resiko 

Richard Cantillon, orang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur di 

awal abad ke 18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang 

menanggung resiko. Wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak 

didasari oleh spekulasi, melainkan perhitugan yang matang. Dirinya berani 

mengambil resiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. 

Oleh sebab itu wirasaha selalu berani engambil resiko yang moderat, artinya 

resiko yang diambil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keberanian 

resiko yang didukung komitmen yang kuat, mendorong wirausaha untuk 

terus berjuang mencari peluang sampai memperoleh hasil. Hasil-hasil itu 

harus nyata atau jelas dan obyektif, dan merupakan umpan balik bagi 

kelancaran kegiatannya. 

8. Selalu mencari peluang 

Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk 

memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih 

baik pada pelanggan dan masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk 

mencapai tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang 

positif tersebut. 

9. Memiliki jiwa kepemimpinan 

Wirausahawan yang berhasil juga merupakan pemimpin yang berhasil. 

Dikatakan sebagai pemimpin karena mereka harus mencari peluang-

peluang, mengumpulkan sumber daya ( bahan, manusia, teknologi, dan 

modal ) yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, menentukan tujuan, 



baik untuk mereka sendiri maupun untuk orang lain, dan memimpin serta 

membimbing orang lain untuk mencapai tujuan. 

10. Memiliki kemampuan manajerial 

Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki seorang wirausaha 

adalah kemampuan untuk managerial usaha yang sedang digelutinya, 

seorang wirausaha harus memiliki kemampuan perencanaan usaha, 

mengkoordinasikan usaha, mengelola usaha dan sumber daya manusia, 

mengontrol usaha, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi 

perusahaannya yang kesemuannya itu adalah merupakan kemampuan 

managerial yang wajib dimiliki dari seorang wirausaha, tanpa itu semua 

maka bukan keberhasilan yang diperoleh tetapi kegagalan usaha yang 

diperoleh. 

 

Proses Entrepreneurship 

Proses untuk mengembangkan sebuah usaha baru terjadi pada proses 

kewirausahaan (entreupreneur process), yang melibatkan lebih dari sekedar 

penyelesaian masalah dalam suatu posisi manajemen. Seorang pengusaha 

harus menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sebuah peluang 

dengan mengatasi kekuatan yang menghalangi terciptanya suatu yang baru. 

Proses ini memilki empat tahap yang berbeda: 1) Identifikasi dan evaluasi 

peluang, 2) Pengembangan rencana bisnis, 3) Penetapan sumber daya yang 

dibutuhkan, 4) Manajemen perusahaan yang dihasilkan (Rosmiati, et al., 2015). 

Identitas peluang dan evaluasi merupakan tugas yang sangat sulit. 

Sebagian besar peluang bisnis yang baik tidak muncul secara tiba-tiba 

melainkan merupakan hasil ketajaman seseorang pengusaha melihat 



kemungkinan pada beberapa kasus, pembentukan mekanisme yang dapat 

mengidentifikasikan peluang potensi. Prospektif kewirausahaan dapat disajikan 

dalam tabel di bawah ini (Rosmiati et al  2015): 

Tabel 2.1 Prospektif Kewirausahaan 

Identifikasi dan 
Evaluasi Peluan 

Pengembangan 
Rencana Bisnis 

Kebutuhan Sumber 
Daya 

Pengelolaan 
Perusahaan 

Penilaian 
peluang 

 Halaman judul 

 Daftar isi 

Menentukan 
sumber daya 

Mengembangkan 
gaya manajemen 

Penciptaan dan 
jejak peluan 

 Ringkasan 
Eksekutif 

 Bagian Utama 

Menentukan 
sumber daya yang 
ada 

Memahami variabel 
kunci untuk sukses 

Nilai peluang 
yang rill dan 

diketahui 

 Deskripsi bisnis 

 Diskripsi industri 

 Perencanaan 
teknologi 

 Rencana 
pemasaran 

 Rencana 
organisasi 

Mengidentifikasika
n kesenjangan 
sumber daya yang 
berbeda 

Mengidentifikasika
n masalah dan 
potensi masalah 

Risiko dan 
pengembalian 
dari peluang-
peluang bisnis 

 Rencana 
keuangan 

 Rencana 
produksi 

 Rencana 
operasi 

Mengembangkan 
akses teknologi 
sumber daya yang 
dibutuhkan 

 

 

 

 

 

Sumber: Rosmiati et al. (2015) 

Menurut Wijatno (2009:11) keempat fase dalam proses pengembangan 

digambarkan sebagai berikut. 



 

Gambar 2.1 Fase-fase Entrepreneurial 

Sumber: Wijatno (2009:12) 

Berdasarkan gambar .2.1 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Fase pertama identifikasi dan evaluasi peluang. Fase ini merupakan fase yang 

tersulit karena peluang bisnis yang bagus tidak muncul begitu saja namun 

merupakan kejelian entrepreneur terhadap lingkungannya. 

2. Fase kedua adalah mengembangkan rencana bisnis dalam rangka 

memanfaatkan peluang. Suatu rencana bisnis diperlukan untuk memanfaatkan 

peluang dan menetapkan sumber daya yang diperlukan, memperoleh sumber 

daya tersebut, dan mengelola dengan baik usaha yang terbentuk. 

3. Fase ketiga adalah menentukan sumber daya yang diperlukan dalam rangka 

memanfaatkan peluang yang ada. Proses ini dimulai dengan menilai sumber 

daya yang dimiliki seorang entrepreneur. 

4. Fase keempat adalah mengevaluasi usaha yang terbentuk. Setelah memperoleh 

sumber daya, entrepreneur menggunakan sumber daya ini untuk 

mengimplementasikan rencana bisnisnya (Wijatno, 2009:12). 



Sedangkan menurut Srie Sulastri dalam Estrirahayu et al. (2012) 

pengembangan kewirausahaan di awali dari proses sebagai berikut: 

1. Proses Inovasi 

Faktor yang mendorong terjadinya inovasi, yaitu keinginan berprestasi, 

adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, dan pengalaman. 

2. Proses Pemicu 

Faktor yang mendorong seseorang terjun ke dunia bisnis yaitu adanya 

ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang ada, terjadinya pemutusan 

hubungan kerja, keberanian menanggung resiko, dan komitmen yang tinggi 

terhadap bisnis. 

3. Proses Pelaksanaan 

Faktor yang mendorong pelaksanaan dari sebuah bisnis yaitu kesiapan 

mental wirausaha secara total, adanya manager sebagai pelaksana 

kegiatan, dan adanya visi jauh kedepan untuk mencapai keberhasilan. 

4. Proses Pertumbuhan 

Proses pertumbuhan didorong faktor organisasi, yaitu adanya tim yang 

kompak dalam menjalankan usaha, adanya strategi yang mantap, adanya 

struktur dan budaya organisasi yang baik dan adanya produk yang menjadi 

unggulan. 

Berdasarkan uraian tersebut, kemudian Estrirahayu et al. (2012) 

menjelaskan bahwa secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha terdiri dari: 

1. Tahap Memulai 

Tahap ini dimana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha 

mempersiapkan segala seuatu yang diperlukan, di awali dengan melihat 

peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru atau 



melakukan franchising. Juga memilih usaha yang akan dilakukan apakah di 

bidang pertanian, industri atau manufaktur, maupun produksi atau jasa. 

2. Tahap Melaksanakan Usaha 

Pada tahap ini wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait de-

ngan usahanya. Mencakup aspek-aspek; pembiayaan, SDM, kepemilikan, 

organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana pengambilan resiko dan 

mengambil keputusan pemasaran dan melakukan evaluasi. 

3. Mempertahankan Usaha 

Tahap ini merupakan tahapan dimana wirausahawan berdasarkan hasil yang 

telah dicapai untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

4. Mengembangkan Usaha 

Tahapan ini menunjukkan jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau 

mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha yang 

menjadi salah satu pilihan yang mungkin di ambil. 

 

3. Konsep Entrepreneurship di Perguruan Tinggi 

Nurseto (2010) menjelaskan bahwa dalam mendukung program 

pemerintah dalam pengembangan entrepreneurship melalui sarana pendidikan, 

maka sekolah dalam hal ini adalah perguruan tinggi harus dapat memberikan 

dukungan penuh kepada para guru dalam mengkreasikan ide entrepreneurship 

kepada mahasiswanya melalui berbagai program. Program–program tersebut 

bisa melalui kurikulum pendidikan atau kegiatan kesiswaan yang mengarah 

kepada kewirausahaan. Support sekolah ini kunci dari keberhasilan guru karena 

bagaimana mungkin guru menanamkan jiwa entrepreneurship kepada anak jika 



sekolah tempatnya mengajar tidak mempunyai kurikulum ataupun kegiatan 

kesiswaan yang berkaitan dengan entrepreneurship. 

Menurut Wim Naude dalam Darwanto (2012) menjelaskan bahwa terdapat 

beberapa cara terbaik untuk mendukung entrepreneurship antara lain 

meningkatkan kemampuan entrepreneur dan mengurangi biaya dalam membuka 

perusahaan baru serta regulasi yang memudahkan pembukaan usaha oleh 

entrepreneur baru. Kemampuan entrepreneur menentukan pembangunan 

ekonomi suatu negara. Entrepreneur yang hanya mencan rent-seeking dengan 

kapabilitas rendah justru menyebabkan stagnasi ekonomi bahkan "perangkap 

pembangunan". Negara-negara tidak hanya memperhitungkan berapa banyak 

entrepreneur yang lahir, tetapi juga kapabilitas mereka agar stabilitas ekonomi 

makro lebih terkendali. 

 

Gambar 2.2 Model Penciptaan Entrepreneur 

Sumber: Darwanto (2012) 
 

Berdasarkan sajian gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk 

dapat melahirkan seorang entrepreneur pemerintah dapat mengkombinasikan 

pendidikan dan pelatihan entrepreneurship. Pendidikan berfungsi memberikan 

bekal materi entrepreneurship sedangkan training dimaksudkan untuk: 



mengasah soft skill calon entrepreneur. Melalui dua hal tersebut diharapkan 

calon entrepreneur termotivasi untuk membuka usaha baru, berani mengambil 

resiko, dan tidak takut gagal. Pemerintah berperan sebagai mediasi masalah 

permodalan. Kegiatan-kegiatan pemerintah fokus untuk meningkatkan jumlah 

entrepreneur melalui pinjaman modal umumnya disebut inkubator bisnis. 

Bantuan dana tersebut digunakan sebagai modal awal mendirikan usaha. Calon 

entrepreneur yang berani mengambil resiko tidak akan takut gagal, karena 

seorang pengusaha besar pun hams mengalami beberapa kegagalan untuk 

mencapai sukses. 

Pada kalangan perguruan tinggi sebagai salah satu instansi pendidikan, 

dunia kewirausahaan atau entrepreneurship masih dipandang sebelah mata oleh 

sebagian mahasiswanya. Banyak potensi dan peluang yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran dan pembumian 

sistem budaya kewirausahaan ini, namun sayangnya belum dimanfaatkan 

sepenuhnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas 

untuk dapat menanamkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa (Siswoyo, 2009).  

Menurut Sutabri dalam Siswoyo (2009) terdapat 3 faktor dominan yang 

dapat mempengaruhi proses memotivasi para sarjana menjadi wirausahawan 

yaitu faktor kesempatan, faktor kebebasan, dan faktor kepuasan hidup. Ketiga 

faktor itulah yang membuat mereka menjadi wirausahawan. Penelitian ini sangat 

membantu pihak perguruan tinggi dalam memberikan informasi kepada para 

mahasiswanya, bahwa menjadi wirausahawan akan mendapatkan beberapa 

kesempatan, kebebasan dan kepuasan hidup. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa konsep 

entrepreneurship di perguruan tinggi merupakan upaya penanaman motivasi 



berwirausaha bagi para sarjana supaya setelah lulus nantinya para sarjana 

tersebut dapat menjadi wirausahawan yang mampu menciptakan lapangan kerja 

yang baru dan dapat menyerap tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran 

dapat berkurang dan dapat meningkatkan taraf hidup banyak orang.  

Siswoyo (2009) menjelaskan bahwa program pengembangan jiwa 

kewirausahaan telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan 

Juli 1995. Setelah itu diluncurkan berbagai program rintisan pengembangan jiwa 

kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), 

KKN-Usaha dan Cooperative Education (Co-op) yang diluncurkan beberapa saat 

setelah pencanangan Presiden tersebut, telah banyak menghasilkan alumni yang 

terbukti lebih kompetitif di dunia kerja. Hasil-hasil karya invosi mahasiswa melalui 

PKM potensial tersebut ditindaklanjuti secara komersial menjadi sebuah embrio 

bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (Ipteks). 

 

Gambar 2.3 Model Program Mahasiswa Wirausaha 

Sumber: Siswoyo (2009) 
 

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa konsep pengembangan 

entrepreneurship di perguruan tinggi diawali dari program-program 

mahasiswa kewirausahaan seperti KKU, KAM, dan Magang KWU. Dari 

program dan praktek lapangan tersebut kemudian para mahasiswa akan 



semakin diperkuat dengan pendalaman materi dan teori yang berupa 

diklat, business plan, hingga magang selama 3 bulan. Mahasiswa dapat 

melakukan magang di perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang 

diminati mahasiswa atau sesuai dengan usaha yang akan didirikan. 

Melalui serangkaian pengembangan tersebut diharapkan dapat 

melahirkan entrepreneur- entrepreneur muda yang dapat diandalkan 

untuk masa depan. 

Pada umumnya di perguruan tinggi telah menyelenggarakan matakuliah 

kewirausahaan, meskipun intensitas dan proporsinya mungkin berbeda satu 

dengan lainnya. Berdasarkan pengamatan di beberapa PTN diperoleh suatu 

kesimpulan bahwa tidak semua jurusan menyajikan matakuliah atau pendidikan 

kewirausahaan sebagai matakuliah yang berdiri sendiri. Fakta lain, jurusan-

jurusan yang menyajikan matakuliah/pendidikan kewirausahaan, substansi 

materi yang disajikan dalam mata kuliah kewirausahaan relatif telah memadai 

(Siswoyo, 2009). 

Mendukung uraian di atas, Susilaningsih (2015) menjelaskan bahwa 

kewirausahaann di perguruan tinggi telah dikembangkan melalui penawaran 

berbagai kegiatan yaitu Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang Kewirausahaan 

(MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja 

(KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB). Dalam perkembangannya Dikti 

menawarkan program yang dikemas sebagai program kreativitas mahasiswa 

(PKM) yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi dalam berbagai bidang 

meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, 

artikel ilmiah, gagasan tertulis, karsa cipta, dan kewirausahaan. 



Selanjutnya, sejak tahun 2009 Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa 

yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha 

(PMW). Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan 

kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, 

keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun 

mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan 

yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

tinggi antara lain adalah membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri dan berjiwa wirausaha (Susilaningsih, 2015). 

  

4. Konsep Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship 

Definisi Pendidikan  

Pendidikan menjadi salah satu upaya terencana yang terpenting dalam 

rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berakhlak mulia, 

berkepribadian, serta memiliki kesejahteraan hidup (Tito, 2013). Pendidikan 

sebagai proses atau aktivitas kebudayaan merupakan salah satu elemen yang 

terpenting bagi keberlangsungan dan keseimbangan peradaban manusia, 

pendidikan tidak hanya mengantarkan manusia pada derajat kemanusiaan yang 

mulia, namun juga sebagai sarana untuk mengenal diri, lingkungan dan Tuhan 

(Suardi, 2015:4). 

Berdasarkan formulasi dari John Dewey dalam Suardi (2015:4) 

menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fungsi sosial, 

sebagai bimbingan dan saran pertumbuhan yang mempersiapkan pembukaan 

wawasan serta disiplin hidup. Seiring dengan berkembangnya peradaban, maka 



pendidikan dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga 

pendidikan harus mampu membawa perubahan-perubahan yang signifikan 

dalam berbagai aspek yang mendasar seperti falsafah, paradigma sistem, dan 

kurikulum. Pendidikan sendiri dilakukan tidak lain bertujuan untuk kemajuan, 

perubahan dan stabilitas perubahan sosial dan masyarakat. 

Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989, pendidikan merupakan 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di massa yang akan datang. 

Definisi lain dari pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 

2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk  memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan merupakan segala usaha yang dilakukan  untuk 

mengembangkan potensi peserta didik guna mewujudkan kepribadian, 

kecerdasan, dan keterampilan yang ada pada diri peserta didik. 

Pendidikan merupakan suatu usaha manusia untuk mencapai tujuan 

hidupnya yang dilakukan secara terus-menerus dan dimulai sejak anak dilahirkan 

hingga meninggal dunia (long life education). Pendidikan merupakan tuntunan 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar tumbuh sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

setinggi-tingginya (Dewantara dalam Wicaksono, 2014:259). 



Sedangkan menurut Ahmadi dan Uhbiyati dalam Wicaksono (2014:259) 

pendidikan merupakan usaha sadar orang dewasa dan disenagaj serta 

bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum dewasa dan 

berlangsung terus menerus. Berdasarkan beberapa definisi di atas, Wicaksono 

(2014:259) menjelaskan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu 

kegiatan yang secara sadar dan sengaja, serta penuh tanggung jawab yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak sehingga timbul interaksi dari 

keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan 

berlangsung terus menerus. 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha sadar, terencana, terus-menerus 

serta penuh dengan rasa tanggung jawab yang merupakan proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku agar seseorang mampu  mewujudkan kepribadian, 

kecerdasan, dan keterampilan yang ada pada diri masing-masing. 

 

Model Pengembangan Pendidikan Entrepreneurship 

Pengembangan pendidikan entrepreneurship yang terdapat di Indonesia 

diawali dari adanya kebijakan pemerintah terkait pengembangan budaya 

kewirausahaan pada tahun 1995 dan terus berkembang hingga kini. Pada masa 

awal kebijakan tersebut Presiden RI pada saat itu menginstruksikan kepada 

seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-

program kewirausahaan. Sejak saat itulah gerakan pendidikan kewirausahaan 

mulai diprogramkan oleh berbagai organisasi, baik organisasi bidang pendidikan 

dasar, menengah dan pendidikan tinggi, serta organisasi pemerintah dan swasta 

(Susilaningsih, 2015). 



Berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, 

sebenarnya telah memperoleh dukungan penuh dari penyelenggara pendidikan. 

Hal ini terbukti dengan adanya fasilitas dari dikti sejak tahun 1997 yang 

membentuk program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi yang 

menawarkan berbagai kegiatan yaitu Kuliah Kewirausahaan (KWU), Magang 

Kewirausahaan (MKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), Konsultasi Bisnis dan 

Penempatan Kerja (KBPK), dan Inkubator Wirausaha Baru (INWUB). Dalam 

perkembangannya Dikti menawarkan program yang dikemas sebagai program 

kreativitas mahasiswa (PKM) yang memfasilitasi mahasiswa untuk berkreasi 

dalam berbagai bidang meliputi bidang penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, penerapan teknologi, artikel ilmiah, gagasan tertulis, karsa cipta, 

dan kewirausahaan (Susilaningsih, 2015). 

Selanjutnya, sejak tahun 2009 Dikti menyediakan skim bagi mahasiswa 

yang berminat sebagai job creator melalui program mahasiswa wirausaha 

(PMW). Semua kebijakan tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatkan 

kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan mengimplementasikan kemampuan, 

keahlian, sikap tanggungjawab, membangun kerjasama tim maupun 

mengembangkan kemandirian dan mengembangkan usaha melalui kegiatan 

yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Hal ini sejalan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

tinggi antara lain adalah membentuk insan yang kritis, kreatif, inovatif, mandiri, 

percaya diri dan berjiwa wirausaha (Susilaningsih, 2015). 

Mendukung pernyataan di atas, Siswoyo (2009) juga menyebutkan bahwa 

model pengembangan pendidikan entrepreneurship yang ada di perguruan tinggi 

diwujudkan dalam bentuk program-program yang meliputi: 



1. Kuliah Kewirausahaan Secara Terstruktur 

Kuliah kewirausahaan umumnya hanya bagi fakultas/jurusan tertentu 

saja. Tidak semua jurusan mempunyai cara pandang yang sama untuk 

mengalokasikan SKS guna menyajikan matakuliah ini. Perlu dicari suatu 

kesepakatan dan kesamaan pandang tentang perlunya disajikan kuliah 

kewirausahaan di semua jurusan/prodi yang ada. Komitmen dan dukungan 

top leader di PT sangat dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini. 

2. Kuliah Kerja Nyata 

Mahasiswa sebagai calon wirausahawan masih perlu dibekali 

kemampuan, keterampilan, keahlian manajemen, adopsi inovasi teknotogi, 

keahlian mengelola keuangan/modal maupun keahlian pemasaran melalui 

pengalaman langsung dalam dunia usaha. KKN yang diaplikasi pada 

kegiatan usaha UKM ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk 

lebih mengenal praktik kewirausahaan secara langsung. Sayangnya ujicoba 

program ini tidak berlanjut pada desiminasi konsep penyelenggaraannya. 

3. Klinik Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (Job-Placement Center) 

Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK) yang dikembangkan 

dari Pusat Konsultasi bagi pengusaha kecil dan menengah merupakan salah 

satu kegiatan yang dapat memberikan pelayanan kepada alumni Perguruan 

Tinggi yang beminat menjadi pengusaha baru, atau pengusaha kecil yang 

telah berkecimpung dalam dunia usaha. KBPK mendidik staf pengajar 

memperoleh pengalaman praktis dalam dunia usaha dengan cara 

memberikan konsultasi kepada pengusaha kecil dan menengah. KBKP juga 

membuka akses untuk sumberdaya bahan baku, pasar, sumberdaya 

keuangan, sumberdaya informasi, serta membangun jaringan kerja untuk 



meningkatkan sinergi antar pengusaha kecil dan menengah. Program ini 

tidak sepenuhnya berlanjut karena alasan sumber daya manusia yang relatif 

terbatas. Adapun program yang sudah berjalan melalui bantuan US-AID dan 

HEDS di Wilayah Indonesia Barat akan terus dikembangkan ke perguruan 

tinggi lain. 

4. Magang Kewirausahaan 

Melalui Program Penerapan Iptek/Vucer bagi pengusaha kecil/industri 

kecil dan koperasi yang telah berjalan selama ini. Program Magang 

Kewirausahaan merupakan kegiatan mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman kerja praktis pada usaha kecil dan menengah termasuk 

melakukan identifikasi permasalahan, analisis dan penyelesaian 

permasalahan dan manajemen, pemasaran, serta teknologi. Magang 

Kewirausahaan adalah kegiatan di mana mahasiswa benar-benar bekerja 

sebagai tenaga kerja di usaha kecil atau menengah. Magang juga 

menciptakan keterkaitan dan kesepadanan (link and match) antara 

Perguruan Tinggi dengan usaha kecil menengah. Di samping itu, Staf 

pengajar yang menjadi pembimbing mahasiswa memperoleh manfaat dalam 

hal pengalaman praktis wirausaha dan akses kepada kalangan usaha kecil 

dan menengah. Sayangnya program ini tidak berlanjut. Dana dan komitmen 

Ketua Jurusan sebagai salah satu penyebabnya. 

 

 

5. Karya Alternatif Mahasiswa 

Dalam berwirausaha produk/komoditi yang diperdagangkan adalah inti 

dari denyut perdagangan itu sendiri. Setiap produk sejenis akan bersaing 



dalam kualitas yang meliputi unjuk kerja, keandalan (reliability) dan kekuatan 

(robustness) serta kemudahan pengoperasiannya (user friendly). Persaingan 

tersebut pada hakekatnya adalah persaingan teknologi yang diterapkan 

dalam kemasan yang menarik serta harga yang lebih murah sebagai hasil 

penelitian dan pengembangan. 

Melalui kegiatan Karya Alternatif Mahasiswa (KAM) para mahasiswa 

yang telah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi dilatih dan didorong 

untuk menghasilkan suatu komoditi yang diperlukan masyarakat. Prinsip 

yang perlu ditekankan dalam hal ini adalah bahwa keterampilan 

menghasilkan produk harus dipadukan dengan pemahaman bisnis yang 

minimal telah dimiliki mahasiswa pesertanya. KAM diprioritaskan untuk diisi 

dengan aktivitas produktif mahasiswa yang berpola khusus, sebagai bagian 

integral dari kegiatan intra atau ekstra kurikuler mahasiswa dalam usaha 

untuk membekalinya dengan keterampilan menghasilkan produk dan 

pengetahuan tentang bisnis rintisan. 

6. Inkubasi Wirausaha Baru 

Program inkubator di beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan 

tinggi swasta yang bekerjasama dengan Kantor Menteri Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha kecil, akan dikembangkan tidak hanya bagi 

pengusaha kecil, industri kecil atau koperasi, tetapi juga mengikut sertakan 

mahasiswa/alumni dalam penciptaan wirausaha baru. 

Inkubator Wirausaha Baru adalah suatu fasilitas yang dikelola oleh 

sejumlah staf terbatas dan menawarkan suatu paket terpadu kepada 

pengusaha atau mahasiswa dan alumni dengan biaya terjangkau selama 

jangka waktu tertentu (2–3 tahun). Paket terpadu tersebut meliputi: 



a. Sarana fisik dan gedung, dan fasilitas kantor yang dapat dipakai bersama; 

b. Kesempatan akses dan pembentukan jaringan kerja dengan jasa 

pendukung teknologi dan bisnis: sumber daya teknologi dan informasi, 

sumber daya bahan baku, sumber daya keuangan; 

c. Pelayanan konsultasi yang meliputi aspek teknologi, manajemen, dan 

pemasaran; 

d. Pembentukan jaringan kerja antar pengusaha; 

e. Pengembangan produk penelitian untuk dapat diproduksi secara 

komersial. 

Program pengembangan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas tentunya memiliki tujuan yaitu untuk 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa serta para staf 

pengajar dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana pengintegrasian 

secara sinergi antara penguasaan sains dan teknologi dengan jiwa 

kewirausahaan. Sehingga hasil-hasil penelitian dan pengembangan tidak hanya 

bernilai akademis saja, melainkan juga memiliki nilai tambah bagi kemandirian 

perekonomian bangsa. Begitu juga dengan para lulusan perguruan tinggi yang 

tidak hanya berorientasi dan mampu menjadi pekerja saja, namun juga 

berorientasi dan mampu bekerja mandiri dan mengelola perusahaan atau industri 

sendiri dalam suatu wadah perusahaan atau suatu industri kecil menengah yang 

tidak tertutup kemungkinannya menjadi industri atau perusahaan besar yang 

berskala nasional maupun internasional (Pinayani, 2016).  

Olorundare  Kayode (2014) menjelaskan bahwa kegiatan kewirausahaan 

akan menghasilkan kekayaan dan dengan demikian akan mampu meningkatkan 

tingkat pasar dan akan mampu membawa perubahan sosial yang positif dalam 



masyarakat. Hal ini dikarenakan menjadi seorang pengusaha akan senantiasa 

melihat dan menciptakan celah yang ada dengan menggunakan inovasi yang 

dimiliki. Sehingga dari adanya kewirausahaan tersebut akan membantu 

menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk 

pengembangan usaha seperti jalan, transportasi, komunikasi, listrik, pendidikan 

dan pelayanan kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui jika pengembangan 

pendidikan kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi dikelola dengan baik, 

maka akan mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi bangsa dan pembangunan. Hal ini dapat digambarkan dalam model 

berikut ini: 

 
Gambar 2.4 Pendidikan Kewirausahaan Untuk Transformasi Nasional 

Sumber: Olorundare dan Kayode (2014) 
 

Berdasarkan model di atas diketahui bahwa melalui program 

kewirausahaan yang diterapkan di perguruan tinggi akan mampu membentuk 

pribadi mahasiswa memiliki karakteristik wirausahawan yang akan mampu 

memberikan kontribusi positif pada pengembangan dan pertumbuhan 

perekonomian nasional. Amoor dalam Olorundare dan Kayode (2014) 

menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan kewirausahaan di perguruan 



tinggi akan membantu untuk menemukan individu-individu berbakat, kompetitif, 

kreatif dan sangat terampil yang akan menjadi aset yang inovatif bagi bangsa, 

dengan mempersiapkan para mahasiswa untuk bertanggung jawab dan secara 

kewirausahaan sadar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta akan membangun hubungan 

yang akan menciptakan warga negara yang produktif dan sangat bijaksana yang 

dapat berkontribusi terhadap daya saing lokal, regional, dan nasional. Kondisi 

yang demikian juga akan mampu mendorong lulusan perguruan tinggi tersebut 

untuk mendirikan usaha kecil dan mempertahankan usaha yang telah dijalani. 

Menurut Blenker et al. (2016) bahwa perguruan tingggi merupakan instansi 

pendidikan yang dapat diharapkan untuk dapat memberikan pengajaran yang 

baik terkait dengan kewirausahaan kepada para mahasiswanya. Hal ini 

dikarenakan adanya kebutuhan yang signifikan dalam pemahaman berbasis 

penelitian penelitian yang menggabungkan wawasan terkait teori kewirausahaan 

dengan wawasan didaktik dan pedagogi. Kontribusi tersebut kemudian menjadi 

acuan dalam pengembangan lebih lanjut terkait dengan pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi. 



 
Gambar 2.5 Kerangka Kohesif Acuan Untuk Pengembangan Pendidikan 

Entrepreneur di Universitas 

Sumber: Blenker et al (2016) 

 

Berdasarkan Gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa dalam model 

pengembangan pendidikan kewirausahaan melibatkan interaksi 

kontekstual antara universitas, sektor bisnis dan sistem politik. 

Pertanyaan yang diajukan untuk menggambarkan interaksi kontekstual 

antara universitas, sektor bisnis dan sistem politik adalah where, what, 

dan how. Apabila pertanyaan tersebut telah terjawab maka akan 

menjelaskan interaksi kontekstual antara universitas, sektor bisnis dan 

sistem politik yang memberikan dasar bagi pertumbuhan dan inovasi. 

Pertanyaan “where” akan menggali peran dan tantangan universitas 

dalam pendidikan kewirausahaan di masa depan. Universitas memegang 

peranan penting dalam pendidikan kewirausahaan karena 

pengembangan kompetensi kewirausahaan mahasiswa mengandalkan 



pengembangan dan pembaharuan terkait konten akademik dan dasar 

teoritis dalam mengajar kewirausahaan. Pertanyaan “what” untuk 

menjelaskan apa tantangan metode belajar didaktik untuk mengajarkan 

perilaku kewirausahaan mahasiswa yang berbeda dari yang biasanya 

diterapkan di universitas-universitas. Metode didaktik merupakan metode 

mengajar yang berorientasi pada perbuatan dan aktivitas. Pertanyaan 

“how” untuk menjelaskan bentuk-bentuk pengajaran yang sesuai dalam 

pendidikan kewirausahaan.  

Peran baru dari universitas merupakan peran dalam melakukan 

pengembangan kompetensi siswa dalam berwirausaha baik secara konteks 

akademik maupun dasar teori dalam mengajar kewirausahaan. Oleh karena itu 

peran aktif tidak hanya dari para pengajar saja, namun juga dari lingkungan dan 

dari mahasiswa itu sendiri, supaya output yang dihasilkan adalah para lulusan 

perguruan tinggi yang handal dalam berwirausaha.  

 

Komponen-komponen Dalam Model Pengembangan Pendidikan 

Entrepreneurship 

Masih banyaknya para lulusan perguruan tinggi yang pada akhirnya tidak 

memperoleh pekerjaan dan menjadi pengangguran. Hal ini menjadikan penting 

untuk dapat menerapkan konsep link and match antara dunia pendidikan dan 

dunia ketenagakerjaan dengan pendekatan market labour based. Dalam konteks 

ini, program-program yang memungkinkan tumbuhnya jiwa kewirausahaan atau 

entrepreneurship dalam lembaga pendidikan tinggi menjadi sebuah alternatif 

dalam menjawab fenomena tersebut (Wiratno, 2012). 



Berdasarkan hasil penelitian dari Balitbang yang dikutip oleh Wiratno 

(2012) menjelaskan bahwa kurikulum yang berorientasi kreatif dan pembentukan 

jiwa kewirausahaan perlu ditumbuhkembangkan dalam dunia pendidikan. 

Kurikulum yang dimaksudkan, yaitu: 1) kurikulum yang membentuk kompetensi 

agar lulusan menjadi individu-individu visioner yang mampu menerima berbagai 

skenario tantangan, melihat peluang dan berani mengambil resiko, termasuk 

melatih kemampuan mencerna permasalahan dan mengambil keputusan dengan 

tepat walaupun tanpa adanya panduan yang cukup; 2) kurikulum yang 

memfasilitasi intensifikasi keterampilan, talenta dan kreativitas; serta 3) kurikulum 

yang mengandung program yang seimbang antara hard science dengan soft 

science (seni dan ilmu sosial). 

Wiratno (2012) menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan gagasan 

yang telah diuraikan di atas, maka langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama, 

Perguruan tinggi harus mau mengambil prakarsa mengkonversi pengetahuan 

kewirausaan yang ada di dunia usaha ke dalam masyarakat akademik. Hal ini 

telah dilakukan oleh perguruan tinggi dan menjadi tradisi sebagai masyarakat 

keilmuan yaitu melakukan combination dari explicit knowledge yang satu ke 

explicit knowledge lainnya, yaitu proses mensistematisasikan konsep ke dalam 

sistem pengetahuan. Konversi pengetahuan ini mencakup menggabungkan body 

of knowledge yang berbeda-beda, sehingga diperoleh new body of knowledge.  

Kedua, internalization dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Ini 

merupakan proses mewujudkan explicit knowledge menjadi tacit knowledge. 

Proses ini erat kaitannya dengan “learning by doing”. Ketika pengalaman yang 

dimiliki individu digabungkan dengan explicit knowledge, hal itu dapat 

diinternalisasikan melalui sosialisasi, eksternalisasi, dan kombinasi maka 



terbentuk tacit knowledge. Tacit knowledge yang menjadi basis mental model itu 

merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi. Tacit knowledge yang 

ada pada level individu harus disebarkan ke level organisasi. Dengan 

penyebaran tersebut dimulailah suatu new spiral knowledge creation. Perguruan 

Tinggi yang berhasil menempatkan dirinya sebagai perguruan tinggi unggulan 

dan banyak melahirkan entrepreneur, salah satunya disebabkan oleh kemauan 

dan kemampuan melakukan internalisasi pengalaman dan pengetahuan, 

sehingga dapat membentuk tacit knowledge pada komunitas akademik. Tacit 

knowledge ini juga memberikan sumbangan bagi terbentuknya core competency 

(Wiratno, 2012). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Olorundare dan Kayode (2014) 

menyebutkan bahwa dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di 

perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik ketika didukung dengan adanya 

dosen yang berkualitas, kurikulum dan pelatihan yang efektif, memiliki inovasi 

teknologi, memiliki fasilitas yang relevan dan modern, didukung dengan 

lingkungan yang kondusif dan juga memiliki akses pinjaman modal. Ketika unsur-

unsur tersebut dimiliki oleh suatu perguruan tinggi, maka pengembangan 

pendidikan kewirausahaan akan dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Siswoyo (2009) secara operasional terdapat tiga unsur penting 

yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan jiwa kewirausahaan di 

perguruan tinggi. Tiga unsur yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan 

entrepreneurship di perguruan tinggi tersebut meliputi 1) mahasiswa; 2) kurikul; 

dan 3) dosen pembina kewirausahaan. Agar sistem budaya kewirausahaan 

tersebut dapat dijalankan dan dikembangkan dengan baik di perguruan tinggi, 



maka perlu dilakukan mapping potensi dan permasalahan di sekitar ketiga unsur 

tersebut. 

 

 

1. Unsur Mahasiswa  

Unsur mahasiswa merupakan salah satu unsur pokok dari 

pengembangan program kewirausahaan. Hal ini dikarenakan mahasiswa 

merupakan obyek utama dari pelaksanaan program pendidikan 

kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang diajarkan di perguruan 

tinggi pada dasarnya merupakan bekal mengenai pengetahuan dan 

keterampilan bagi mahasiswa dan lulusan untuk dapat membuka dan 

mengelola usaha. Namun yang terpenting adalah bagaimana menanamkan 

sikap dan perilaku kewirausahaan kepada para mahasiswa. 

Berdasarkan sikap dan perilaku kewirausahaan ini maka diharapkan 

para mahasiswa mampu meningkatkan potensi kepribadian menjadi lebih 

kreatif dan inovatif, sehingga dapat meraih prestasi akademik secara 

maksimal dan memiliki daya saing dalam bidang kompetensi yang 

dikembangkan. Kepribadian tersebut dapat dimiliki oleh orang yang berjiwa, 

bersikap dan berperilaku kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan juga 

mengembangkan keberanian dan kreativitas mahasiswa maupun lulusan 

untuk mampu membuka lapangan kerja sesuai dengan kompetensinya 

(Yulianto, 2015). 

Menurut Suryana dalam Yulianto (2015) menyebutkan bahwa orang 

yang memiliki sikap dan perilaku kewirausahaan akan memiliki karakteristik 

yaitu; 1) penuh percaya diri, 2) memiliki inisiatif, 3) memiliki motif berprestasi, 



4) memiliki jiwa kepemimpinan, 5) berani mengambil resiko. Karakteristik 

sikap dan perilaku wirausaha ini dapat ditanamkan melalui aktivitas 

pembelajaran guna membina dan mengembangkan karakter kewirausahaan 

bagi mahasiswa. Selain aktivitas pembelajaran, para mahasiswa juga harus 

diberikan motivasi untuk dapat menjadi wirausahawan. Berdasarkan 

penelitian dari Sutabri dalam Siswoyo (2009) menjelaskan bahwa terdapat 

tiga faktor yang dominan dalam memotivasi para sarjana menjadi 

wirausahawan yaitu faktor kesempatan, faktor kebebasan, dan faktor 

kepuasan hidup. 

Siswoyo (2009) menilai bahwa proses penyampaian motivais tersebut 

harus sesering mungkin untuk disampaikan kepada para mahasiswa, 

sehingga para mahasiswa akan semakin termotivasi untuk memulai 

berwirausaha. Sebab, banyak mahasiswa yang merasa takut menghadapi 

risiko bisnis yang mungkin muncul yang membuat mahasiswa membatalkan 

rencana bisnis sejak dini. Motivasi yang cukup, memicu keberanian 

mahasiswa untuk mulai mencoba berpengalaman di bidang kewirausahaan. 

Dengan semakin banyaknya mahasiswa memulai usaha sejak masa kuliah, 

maka besar kemungkinan setelah lulus akan melanjutkan usaha yang sudah 

dirintisnya. Sehingga dapat membuka lapangan kerja dan diharapkan dapat 

ikut mengurangi jumlah pengangguran. 

Beberapa program rintisan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi 

mahasiswa yang saat ini perlu dilanjutkan dengan modifikasi tertentu antara 

lain sebagai berikut (Siswoyo, 2009): 



a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah kewirausahaan secara terstruktur, yang 

dilakukan secara menyeluruh di setiap jurusan atau Prodi. Kendala pembina 

matakuliah Kewirausahaan dapat diatasi dengan membentuk Team Teaching. 

b. Pada tahap awal, separuh dari mahasiswa yang memprogramkan KKN 

diberi kesempatan untuk mengambil program KKN-Magang Usaha. Pada 

tahap selanjutnya, jumlah dapat ditingkatkan sesuai dengan hasil 

evaluasi. KKN-Magang Usaha ini merupakan perpaduan antara KKN dan 

magang kewirausahaan. Untuk itu program dirancang dengan baik, 

dilakukan pembekalan (Diklat, pengenalan kasus usaha), pendampingan, 

dan Monev). 

c. Mahasiswa diberi kesempatan membantu Klinik Konsultasi Bisnis dan 

Penempatan Kerja (JobPlacement Center) untuk media belajar bagi 

mahasiswa. 

d. Workshop-Role models dapat dilakukan dengan melakukan workshop 

kewirausahaan dengan terget tersusunnya business plan. Workshop ini 

didampingi oleh orang yang diidolakan (wirausahawan sukses dan 

berpengalaman) guna memberikan wawasan, semangat membuka suatu usaha, 

memberi dorongan, dan bantuan.Orang yang diidolakan tersebut bisa juga 

berupa asosiasi berbagai badan asosiasi bisnis, instruktur, dosen atau guru 

bisnis, biro konsultan bisnis, dan sejenisnya. 

e. Mengembangkan koperasi mahasiswa model yang dikelola dengan 

menggunakan pendekatan profesionalisme yang sekaligus berfungsi sebagai 

tempat pembelajaran kewirausahaan. 



f. Mahasiswa mengembangkan berbagai kerjasama dengan pihak eksternal 

dan alumni yang berhasil dalam bidang kewirausahaan. 

g. Perguruan Tinggi mendirikan Inkubator Wirausaha yang pengelolaannya 

dilakukan oleh orang profesional yang berfungsi pula sebagai 

laboratorium/pusat kajian bisnis. Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas 

pusat bisnis ini untuk pembelajaran kewirausahaan. 

 

2. Unsur Kurikulum 

Unsur kedua yang menjadi kunci keberhasilan pengembangan 

kewirausahaan adalah kurikulum yang diberlakukan di suatu Perguruan 

Tinggi. Kurikulum didesain sedemikian rupa untuk dijadikan acuan dalam 

penyelenggaraan perkuliahan mahasiswa. Kurikulum merupakan rancangan 

program pendidikan yang digunakan sebagai pedoman dalam proses 

pembelajaran  untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum pada jenjang 

perguruan tinggi berisi sejumlah mata kuliah yang harus ditempuh 

mahasiswa dari awal sampai akhir guna memperoleh ijasah sebagai  tanda 

pencapaian suatu kompetensi pada program studi tertentu (Yulianto, 2015).  

Tim Pengembangan MKDP dalam Yulianto (2015) menunjukan bahwa 

dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu: terdapat matakuliah yang 

harus ditempuh mahasiswa dan tujuan utamanya adalah memperoleh ijasah. 

Akan tetapi hal yang urgen adalah kemampuan atau kompetensi yang 

melekat pada diri lulusan, bukan sekedar hanya ijasah. Oleh karena itu, hasil 

penilaian yang  tercatat pada transkrip ijasah harus relevan kompetensi yang 

dimiliki atau dikuasai oleh lulusan. 



Pada umumnya di perguruan tinggi yang ada di tanah air 

menyelenggarakan matakuliah kewirausahaan, walaupun intensitas dan 

proporsinya mungkin berbeda satu dengan lainnya. Berdasarkan 

pengamatan di beberapa PTN diperoleh suatu kesimpulan bahwa tidak 

semua jurusan menyajikan matakuliah atau pendidikan kewirausahaan 

sebagai matakuliah yang berdiri sendiri. Fakta lain, jurusan-jurusan yang 

menyajikan matakuliah/pendidikan kewirausahaan, substansi materi yang 

disajikan dalam mata kuliah kewirausahaan relatif telah memadai (Siswoyo, 

2009). 

Siswoyo (2009) merangkum alasan dari beberapa ketua jurusan yang 

tidak menyajikan mata kuliah kewirausahaan baik sebagai matakuliah yang 

berdiri sendiri maupun ditempelkan pada beberapa matakuliah yang relevan, 

yaitu: 

a. Jumlah SKS yang tersedia dirasakan tidak memadai lagi untuk 

ditambahkan matakuliah di luar target kurikulum.  

b. Belum diperoleh dukungan dari dewan dosen dengan alasan yang belum 

jelas, untuk memasukkan matakuliah kewirausahaan. Namun sebagai 

wacana, banyak di antara ketua jurusan yang ingin menyajikan 

matakuliah kewirausahaan di masa mendatang. 

c. Penyajian matakuliah Kewirausahaan dititipkan pada matakuliah yang relevan, 

namun porsi substansi content-nya masih relatif kecil/terbatas. 

d. Matakuliah kewirausahaan tidak match dengan bidang ilmu yang diemban oleh 

jurusan. Hanya sebagian kecil jurusan yang menyatakan bahwa mata kuliah 

kewirausahaan relevan dengan bidang keilmuan yang ada di jurusan. 



e. Terkendala oleh staf pengajar yang tidak atau kurang mempunyai 

kompetensi yang memadai untuk mengajarkan atau membina matakuliah 

kewirausahaan. 

Berdasarkan alasan para Kajur di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua jurusan sepakat memasukkan kewirausahaan dalam kurikulumnya. 

Kewirausahaan dianggap bukan sebagai sesuatu yang perlu dibekalkan 

pada mahasiswa. Selain tidak sejalan dengan kompetensi bidang ilmu yang 

ditargetkan, kendala kompetensi dosen pengajar atau pembina 

kewirausahaan menjadi alasan yang utama. Untuk itu, perlu dilakukan 

berbagai upaya yang sungguh-sungguh untuk menelaah kembali kebijakan 

pencantuman matakuliah kewirausahaan ini dalam kurikulum jurusan yang 

ada di PT, dan mengesampingkan pemikiran ”relevansi latar keilmuan”. 

Artinya, pencatuman matakuliah kewirausahaan tidak perlu 

mempermasalahkan koherensi substansi matakuliah kewirausahaan dengan 

bidang ilmu utama yang diemban jurusan (Siswoyo, 2009). 

Yulianto (2015) menjelaskan bahwa pendidikan kewirausahaan 

dirancang sedemikian rupa, kemudian digunakan untuk kegiatan studi agar 

menghasilkan wirausahawan muda. Pendidikan kewirausahaan ditujukan 

untuk mencetak lulusan yang kreatif dan inovatif, serta menciptakan 

wirausaha yang hadal dan berdaya saing dalam usaha, sehingga dapat 

memulai dan mengembangkan aktivitas usaha yang berguna bagi 

masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan 

kewirausahaan harus dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. 



Berbeda dengan Siswoyo (2009), pada bagian ini Yulianto (2015) 

menjelaskan bahwa penyajian pendidikan kewirausahaan perlu 

memperhatikan adanya pengaturan kurikulum sesuai dengan disiplin ilmu 

yang dikembangkan pada program studi. Menurut Sanjaya dalam Yulianto 

(2015) terdapat tiga bentuk organisasi kurikulum yang berorientasi pada 

disiplin ilmu, yaitu: 

 

 

a. Subject Centered Curriculum 

Bahan kajian atau inti kurikulum disusun dalam bentuk mata kuliah yang 

terpisah-pisah. Mata kuliah yang satu tidak dapat dihubungkan dengan 

mata kuliah lain. Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi ada mata 

kuliah kewirausahaan dapat menjadi bidang kajian yang berdiri sendiri 

dan menjadi tanggungjawab dosen tertentu. 

b. Corelated Curriculum 

Pada organisasi kurikulum ini, mata kuliah yang disajikan dapat 

dihubungkan dengan mata kuliah lain. Pada pengembangan kurikulum 

diperguruan tinggi, mata kuliah kewirausahaan dapat dihubungkan 

dengan mata kuliah lain, seperti mata kuliah pengantar bisnis, ekonomi 

umum maupun dasar-dasar manajemen. 

c. Integrated Curriculum 

Bahan kajian disajikan dalam wujud penggabungan antara aspek 

intelektual, sikap dan keterampilan. Pengembangan mata kuliah 

kewirausahaan dapat disajikan secara teoritis dengan mengenalkan atau 

membuka wawasan mahasiswa tentang wirausaha dan  mengarahkan 



nilai-nilai wirausaha untuk dapat masuk menjadi karakter mahasiswa. 

Selain itu, mahasiswa juga dikenalkan secara pengelolaan usaha secara 

langsung dalam praktek. 

Untuk itu, perlu ada kurikulum yang terarah pada setiap program studi 

di perguruan tinggi dan memasukan pendidikan kewirausahaan sebagai 

mata kuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa. Yulianto (2015) 

menjelaskan bahwa sejalan dengan kurikulum 2013, pendidikan 

kewirausahaan yang disajikan pada mata kuliah seharusnya tidak hanya 

bersifat teoritis, namun juga disajikan dengan praktek. Dengan demikian 

mahasiswa tidak hanya memiliki wawasan atau pengetahuan wirausaha, 

namun mampu  membuka dan mengembangkan usaha, meskipun masih 

kuliah. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi perlu memasukkan mata 

kuliah kewirausahaan dalam kurikulum program studi yang ada dengan 

disesuaikan bidang keilmuan utama yang diemban program studi tersebut. 

3. Unsur Dosen Pembina Kewirausahaan 

Siswoyo (2009) menyebutkan bahwa dosen pembina kewirausahaan 

merupakan posisi yang membawa peran sangat strategis dalam upaya 

pembekalan kewirausahaan pada mahasiswa. Permasalahan yang muncul 

di sekitar penyajian matakuliah kewirausahaan adalah keterbatasan 

kompetensi dosen pembina. Kewirausahaan membutuhkan penekanan 

ranah ketrampilan dan sikap yang lebih dibandingkan dengan ranah 

pengetahuan. Untuk mewujudkannya, biasanya terkendala oleh keberadaan 

kompetensi dosen yang menguasai praktik kewirausahaan. 

Keharusan bagi setiap perguruan tinggi dalam mempersiapkan 

kompetensi dosen sebagai sumber daya kunci dalam mengajarkan 



kewirausahaan kepada anak didiknya. Setidaknya perguruan tinggi harus 

mampu mempersiapkan SDM dosen yang mampu melaksanakan 5 M, yaitu: 

(1) mampu memberikan paradigma baru tentang pentingnya kewirausahaan; 

(2) mampu mengubah/mengarahkan mindset mahasiswa menjadi seorang 

yang berjiwa entrepreneurship; (3) mampu menginspirasi dan memotivasi 

mahasiswa menjadi SDM yang mandiri; (4) mampu memberikan contoh dan 

karya nyata kewirausahaan dalam barang/ jasa, dan menyuguhkan success 

story; serta (5) mampu menghasilkan SDM mahasiswa/ alumni menjadi 

seorang intrapreneur atau entrepreneur sukses (Komara, 2014). 

Pengembangan jiwa kewirausahaan seorang dosen, hakikatnya 

berlangsung secara alamiah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu 

akan bertindak rasional. Tindakan rasional ini diwujudkan dalam bentuk 

pilihan alternatif yang berujung pada perhitungan untung rugi. Perhitungan 

untung rugi merupakan tindakan ekonomi yang berorientasi pada penerapan 

prinsip ekonomi. Jadi, setiap individu pada dasarnya telah mengembangkan 

jiwa kewirausahaan. Namun, jika ingin memerankan dirinya sebagai 

pembina kewirausahaan, tidak cukup dengan mengandalkan perilaku 

alamiah tersebut. Seorang dosen harus membekali dirinya dengan berbagai 

pengetahunan dan ketrampilan bi didang kewirausahaan (Siswoyo, 2009). 

Peningkatan potensi dosen menurut Komara (2014) dapat dilakukan 

melalui lima Program, yakni: (1) Program short course entrepreneurship atau 

program pelatihan kewirausahaan untuk dosen; (2) Program 

seminar/workshop/lokakarya entrepreneurship; (3) Program pemagangan 

dosen di dunia usaha; (4) Program sarasehan dengan mitra usaha/dunia 

usaha; serta (5) Program pembinaan/pendampingan dosen baru. Menurut 



Siswoyo (2009) pengembangan jiwa kewirausahaan dosen dilakukan melalui 

hal-hal berikut ini: 

a. Kewirausahaan dosen dibangun di atas keilmuan atau disiplin yang diampunya 

selama ini. Latar keilmuan yang diampu tidak dimarginalkan, bahkan keduanya 

merupakan satu kesatuan yang saling bersinergi. Diperlukan pemahaman yang 

sungguh-sungguh agar keduanya dapat saling diintegrasikan. Misalnya, seorang 

ahli biologi dapat memanfaatkan keilmuannya untuk mencari peluang-peluang 

bisnis yang dapat memberikan value bidang biologi pada konsumen yang 

dibidiknya. 

b. Dosen memerlukan penguatan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan 

pemagangan yang membekali dirinya untuk lebih memahami ketrampilan 

berfikir dan bertindak ekonomis, berprinsip dan berperilaku ekonomis. 

Penguatan semacam ini, saat ini telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Depdiknas yang bekerjasama dengan Universitas Ciputra 

Entrepeneurship Centre (UCEC) guna menciptakan tamatan Perguruan 

Tinggi yang siap memasuki lapangan kerja. 

c. Unsur instrumen yang terdiri dari fakultas/jurusan, Lemlit dan LPM 

senantiasa menciptakan suatu tatanan dan arahan agar dosen dalam 

melaksanakan tridarma perguruan tinggi senantiasa memanfaatkan 

peluang usaha berdasar aktivitas tridarma yang dilaksanakan. Misalnya, 

karya penelitian tidak berakhir dengan dibuatnya laporan, namun selalu 

memikirkan pemanfaatan karya tersebut untuk kepentingan pemenuhan 

kebutuhan orang lain. Sehingga karya penelitian tersebut dapat 

menghasilkan peluang memperoleh pendapatan. Demikian juga, untuk 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, maupun pengabdian pada 



masyarakat yang dapat memanfaatkan hasil temuannya untuk 

kepentingan pemenuhan kebutuhan. 

d. Unsur lingkungan seperti DU/DI, Business centre, mempunyai daya 

pengaruh yang besar terhadap kematangan dosen kewirausahaan. 

Banyak pembelajaran kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui 

pemanfaatan pelaku usaha yang ada di lingkungan, mulai yang terdekat 

sampai yang terjauh. 

 

 


