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Absenk 

Projecl based learning (Pal) merupakan salah sam metodc pmgajaran dalam pendidikan entrepreneur )'aJlg 
e(eklif. Melalui PB L mahasiswa mrngalami bisnis secara nyara sehi ngga mereb memiliki pmgalaman yang 
sanpl beraru mulai dari perinlisan sampai dengan pengembangan blsnis. PenpJaman lerxbut sangat 
mendulrung terelptan).. karakltT entrepreneur bagi mahasiswa. Namun demikian PS L lidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa a<lanya sistem pengmdal ian cleh para fasihlalOf . Sisiem pmgendalian ya ng dlttrapkan 
akan memastikln bahwa pro)'ek rnahasisWll betjalan sesuar dengan )"aflgdirencanakan. 
R iset ini bertujuan Ufituk mrngeksplorasi lebih daIam peran sistem pengendalian dalam pendidikan 
entrepre neurship. Riset ini rncnggunakan paradigm kualitalif dengan stralcgi sludi wus da lam kuru n waktu 
.; tahun yaitu tahun 2008, 2009 . 2010 , dan 201 1. Unil ana lisis adalah proye k mahasiswa semester satu. 
Hasil riset ini menernukan dua hal penting yaitu result eceeot berdampek pos itif pada keberhasilan 
mahasiswa mencapai target yang ditetapkan <bit mamp u mmingkalkan laba proyek mahasiswa. 
Imple men ta., i result co ntro l juga marnpu untuk memunculkan karakter entrepre neurship yaitu persistent, 
ca lcu lating risk laking, dan creati....e innovative . Implikasi pc:nehtian ini ada lah pmgenda lian manaj erDC1\ 
dalam hal ini result con trol mc:mpuyai penn yang beser terhadap keberhasilan PB L Oleh karc:na itu dalam 
mengimplementesikan PBl sebaiknya menggunakan sistcm pengmdalian yang tepat. 
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PENDAHUI. UAN 
Project based learning (PBL) mcrupakan salah satu mctode pcmbelajaran yang 

member ikan kontribusi positif bagi pcndidikan entre preneurship. Beberapa penelitian 
mclalui action based research dengan mengimplementasi PBl sudah bcrhasil dilakukan 
walaupun hasi lnya bcrancka ragam (Radianto, 2009 ; Radianto, 20 10; Radian to, 2011; 
Radianto, 20 12). Melal ui PBl mabasiswa akan mampu tidak hanya memahami 
entrepreneurship namun sudah masuk ke dalam area bagaimana menjadi entrepreneur. 
Mahasiswa mulai membuka dan merintis bisnis schingga langsung meugalami bisnis 
seeara nyata. Melalui pengalaman langsung inilah rnahasiswa akan banyak belajar tidak 
hanya mengaplikasikan teori yang didapatkan namun juga akan memilliki banyak 
wawasan bisnis yang tidak didapatkan dari kelas. 

Keberha silan dari PBl tidak lepas dari peran pada fasilitator dalam mendesain 
proses pcmbelajaran . Keberhasilan bisnislproyck sanga t dipengaruhi oleh bagaimana 
sistem pengelolaan proyck tersebut. Pcngclolaan proyek yang baik dimulai dari 
pereocan aan yang matang sampai pada evaluasi dan monitoring. Salah saw clemen kunci 
dalam mengelola sebuah proyek adalah adanya sistem pengcndalian yang dircrapkan . 
Bebcrapa pcnelitian membuktikan bah wa managemem control sys tem akan meningkatkan 
kinerja karyawan yang selanjutnya akhimya akan meningkatkan kincrja organisasi (Futrell 
et al., 1976; Simons, 199Q; Liao. 2006; Chow ct al ., 1991; Piercy ct al. , 1999). 

• 1crchant (2003) mcnya takan tcrdapat empat control system yaitu result control. 


	Wirawan ED_Cover
	Wirawan ED


