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Abstrak: Merupakan informasi yang telah dipahami banyak orang, sebagian besar penduduk Indo-
nesia lebih memilih untuk bekerja menjadi pegawai dibandingkan memiliki usaha sendiri dengan
menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya presentasi
jumlah entrepreneur di Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Mayoritas penduduk Indonesia tidak memiliki jiwa entrepreneurial yang bisa terlihat dari kurangnya
keberanian untuk memiliki usaha mandiri yang dinilai lebih berisiko apabila dibandingkan dengan
menjadi pekerja, baik di perusahaan swasta atau pegawai negeri. Universitas Ciputra adalah lembaga
pendidikan tinggi yang didirikan oleh Ir. Ciputra yang bercita-cita untuk menciptakan generasi
Indonesia yang memiliki jiwa entrepreneurial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemilikan
entrepreneurial spirit mahasiswa di Universitas Ciputra yang berasal dari Kawasan Timur Indonesia
(KTI). Data dikumpulkan dengan metode in-depth interview dalam penelitian berjenis kualitatif
ini.
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Abstract: Information that has been understood by many, most Indonesian people prefer to work as
an employee than to have his/her own business by becoming an entrepreneur. This is proved by the
small percentage of entrepreneurs in Indonesia compared to neighboring countries such as Malaysia
and Singapore. The majority of Indonesia’s population does not have the entrepreneurial spirit that
can be seen from the lack of courage to have an independent business that is considered more risky
when compared to be an employee, either in private or public companies. Ciputra University is an
institution founded by Ir. Ciputra who aspire to create a new generation of Indonesia who have an
entrepreneurial spirit. This study aims to determine the ownership of the entrepreneurial spirit in
Ciputra University students’ from Eastern part of Indonesia. Data collected by an in-depth inter-
view method in this qualitative research.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

Fakhruddin (2012), dapat terlihat bahwa jum-

lah entrepreneur di Indonesia sangat kecil

apabila dibandingkan dengan negara tetangga.

Dari empat negara tetangga yang berdekatan

dengan Indonesia, berikut ini adalah urutan

negara berdasarkan persentase jumlah entre-

preneur yang dimiliki dari jumlah populasi

negara tersebut; Singapura 7,2%, Malaysia

5%, Thailand 4,1% dan Indonesia 1,56%.

Dari data yang diperoleh terlihat dengan jelas

bahwa dengan peringkat terbawah, Indonesia

memiliki presentasi entrepreneur yang terting-

gal jauh dari pesaing lainnya, dibandingkan

dengan Malaysia yang memiliki banyak kemi-

ripan, jumlah entrepreneur di Indonesia bah-

kan hanya sepertiga.

Banyak faktor yang menyebabkan menga-

pa masyarakat Indonesia kurang menyukai

pilihan memiliki usaha sendiri dibandingkan
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