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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Ciputra merupakan universitas yang memiliki misi 

menghasilkan entrepreneur Global yang sukses. Univeritas Ciputra 

mendesain kurikulum pendidikan agar seluruh mahasiswa mendapatkan 

pendidikan berbasis entrepreneurship terlepas dari program studi yang 

mereka pilih (Universitas Ciputra, 2017). Universitas Ciputra memiliki mata 

kuliah entrepreneurship yang wajib diikuti seluruh mahasiswa Universitas 

Ciputra setiap hari Rabu. Beberapa program studi di Universitas Ciputra  juga 

memiliki mata kuliah proyek, termasuk program studi akuntansi. Mahasiswa 

diminta untuk membangun dan menjalankan proyek bisnis sejak semester 

awal perkuliahan hingga semester akhir. 

Program Studi Akuntansi (PSA) adalah salah satu program studi di 

Universitas Ciputra yang menggunakan sistem pengajaran akuntansi yang 

terintegrasi serta mengunakan experiential based learning sehingga 

menyediakan entrepreneurial accounting project. Experiential based 

learning ditujukan agar mahasiswa memiliki kompetensi dibidang akuntansi 

maupun entrepreneurship. PSA Universitas Ciputra memiliki beberapa 

program yang dapat menghasilkan mahasiswa yang memiliki keseimbangan 

antara teori dan praktik (Acc's Profile, 2016). Oleh karena itu, mahasiswa 

akuntansi Universitas Ciputra  tidak hanya pandai dalam hal teori  tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk mempraktikkan ilmu teori yang dimiliki. 
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Keberlangsungan proyek bisnis mahasiswa PSA tidak semuanya 

berhasil, beberapa mahasiswa ada yang mengganti bisnis setiap semester 

namun tidak sedikit pula proyek bisnis mahasiswa yang berhasil. Bahkan 

menurut survey yang telah dilakukan peneliti hampir 50% dari responden 

yang merupakan mahasiswa PSA pernah mengganti proyek bisnisnya.  

Kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa alasan menganti bisnis karena 

menganggap produknya sulit diterima di pasar namun tidak sedikit pula yang 

menyatakan karena stategi yang dilakukan kurang tepat dan tidak memiliki 

minat untuk menjalankan proyek bisnis.  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 1 Diagram mahasiswa yang pernah berganti proyek bisnis 

Masalah yang ditemukan peneliti juga diperkuat dengan pernyataan 

salah satu dosen di mata kuliah proyek program studi akuntansi. 

 

“Kebanyakan mereka baik dalam hal reporting dan prosedural, tapi kurang dalam 

praktiknya.” (Adnanto, 2017) 

 

 

 

Kondisi finansial proyek bisnis mahasiswa PSA juga dapat dikatakan kurang 

baik. Hal tersebut terlihat dari survei yan dilakukan peneliti mengenai 

pendapatan proyek bisnis mahasiswa PSA bulan Agustus 2017. Rata-rata 
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pendapatan proyek bisnis mahasiswa perbulannya tidak lebih dari Rp 

500.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Pendapatan Proyek Bisnis Mahasiswa PSA Perbulan 

Keberhasilan proyek bisnis mahasiswa akuntansi dapat diukur melalui 

kinerja proyek bisnis tersebut. Jika kinerja proyek bisnis mahasiswa baik 

maka dapat dikatakan berhasil, begitu pula sebaliknya. Menurut Ostrenga & 

Harwood (1992) secara umum fungsi kinerja adalah untuk monitoring seluruh 

kegiatan perusahaan, sebagai alat komunikasi, dan sebagai dasar sistem 

reward (Purwanto, 2016). 

Membangun dan mengembangkan bisnis tentu diperlukan niat dan 

keinginan. Bandura (1996) menyatakan kebulatan tekad atau keinginan 

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan disebut dengan intensi (Purwanto, 

2016). Niat dan keinginan untuk membangun dan mengembangkan sebuah 

bisnis disebut entrepreneurial intention (EI). Intensi membuat seseorang 

melakukan pertimbangan antara apa yang diyakini dan apa yang diinginkan 

(Purwanto, 2016). Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dikataan bahwa 

intensi mempengaruhi dan mengarahkan tindakan seseorang. Begitu pula 

dengan EI yang berpengaruh pada kinerja suatu perusahaan.  
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Entrepreneurial orientation (EO) juga diperlukan dalam 

meningkatkan kinerja. EO menurut Moris & Paulus (1987) adalah 

kecenderungan seseorang untuk melakukan inovasi, proaktif terhadap pasar, 

dan mau mengambil risiko dalam membangun dan mengembangkan bisnis 

(Isa, 2013). EO dibutuhkan dalam tindakan pengambilan keputusan sebuah 

bisnis. Seseorang dengan EO yang tinggi memiliki kemampuan untuk melihat 

manfaat dari ketidakpastian lingkungan (Akhiri, 2016). Alasan mahasiswa 

PSA yang mengganti bisnis karena produknya sulit diterima di pasar bisa jadi 

karena mahasiswa tersebut kurang memilliki EO. Mereka belum dapat 

melihat peluang dari apa yang dibutuhkan pasar secara maksimal. Oleh 

karena itu, seseorang yang memiliki EO akan dapat melihat peluang yang ada 

dan berani mengambil keputusan untuk memanfaatkan peluang tersebut 

meskipun hasilnya belum pasti.  

Seorang pelaku bisnis juga perlu memiliki entrepreneurial 

competence (EC). EC merupakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan 

seseorang yang saling berkaitan, yang perlu dilatih dan dikembangkan agar 

menciptakan suatu kinerja perusahaan yang baik (Isa, 2013). Berdasarkan 

uraian sebelumnya dapat dikatakan bahwa jika EC yang dimiliki seseorang 

tinggi maka kinerja suatu perusahaan juga akan semakin baik. Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki seorang pelaku bisnis adalah kemampuan 

untuk membuat strategi (Ardyan & Putri, 2016). Pemilihan strategi yang 

kurang tepat bisa berdampak pada kinerja bisnis tersebut. Hal tersebut juga 
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yang terjadi pada beberapa proyek bisnis mahasiswa PSA yang menyatakan 

bahwa strategi yang mereka lakukan belum tepat. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa keberhasilan proyek bisnis mahasiswa PSA Universitas 

Ciputra dapat terlihat dari kinerja proyek bisnis tersebut. Kinerja suatu bisnis 

dapat ditingkatkan melalui EI, EO, dan EC. Hal tersebut membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh entrepreneurial 

intention, entreprneurial orientation, dan entrepreurial competence terhadap 

kinerja proyek bisnis mahasiswa akuntansi Universitas Ciputra”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Apakah entrepreneurial intention mempengaruhi kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra? 

2. Apakah entrepreneurial orientation mempegaruhi kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra? 

3. Apakah entrepreneurial competence mempengaruhi kinerja proyek 

bisnis mahasiswa PSA Universitas Ciputra? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan: 

1. Pengaruh entrepreneurial intention  terhadap kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra. 
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2. Pengaruh entrepreneurial orientation terhadap kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra. 

3. Pengaruh entrepreneurial competence terhadap kinerja proyek bisnis 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan dan 

menambah kajian dalam ilmu akuntansi khususnya dalam menjalankan 

proyek bisnis sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerja proyek 

bisnis mereka. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, disamping sebagai bahan penyususnan proposal skripsi 

juga menambah wawasan dan pengetahuan yang ada mengenai faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja proyek bisnis mahasiswa 

Universitas Ciputra khususnya di program studi akuntansi. 

b. Bagi dosen, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum 

mahasiswa PSA Universitas Ciputra sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja proyek bisnis mahasiswa. 

c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis. 
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1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang 

direncanakan sehingga mempermudah pengumpulan data dan informasi yang 

diperlukan, maka peneliti menetapkan batas-batasan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang dapat mengisi kuesioner adalah mahasiswa PSA 

Universitas Ciputra yang sedang menjalani perkuliahan semester 3 

hingga semester akhir. 

2. Kinerja proyek bisnis mahasiwa PSA Uiversitas Ciputra hanya diukur 

mengunakan EI, EO, dan EC. 


