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ABSTRAK 

Pendidikan entrepreneurship masih menjadi isu yang menarik di dunia 

pendidikan tinggi. Namun banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya 

yang menyangkut metode pengajaran sampai dengan bagaimana mengukur 

keberhasilannya. Salah satu metode yang terbukti mendukung pembelajaran 

entrepreneurship adalah metode experience-based learning. Penelitian ini tidak 

meneliti bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan entrepreneurship, namun 

bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana pengukuran kinerja proyek bisnis 

mahasiswa yang dilakukan melalui experience-based learning. Penelitian ini 

menginvestigasi bagaimana pengalaman fasilitator dalam proses pengukuran 

kinerja, tolok ukur keberhasilan proyek bisnis mahasiswa dan bagaimana cara 

mengukurnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi 

studi kasus dan metode wawancara mendalam guna pengumpulan data. Penelitian 

ini mengambil sudut pandang dari pihak dosen atau fasilitator yang membimbing 

proyek bisnis mahasiswa. Agar penelitian ini valid dan reliabel maka 

menggunakan kesahihan data melalui credibility, transferability, confirmability, 

dan dependability. Hasil penelitian ini menemukan bahwa fasilitator 

menggunakan beberapa ukuran keberhasilan yaitu aspek keuangan dan non-

keuangan. Satu temuan yang menarik adalah aspek etika yaitu tidak adanya 

manipulasi bisnis, digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Temuan berikutnya 

adalah banyaknya metode pengukuran kinerja yang dilakukan fasilitator misalnya 

membandingkan antara target dan sesungguhnya sampai pada aspek kualitatif 

yaitu melalui kerjasama tim dan karakter. Dampaknya adalah pengukuran kinerja 

untuk proyek bisnis mahasiswa dilakukan dengan pengukuran yang komprehensif 

dan holistic sehingga dapat menangkap seluruh informasi yang untuk 

pengambilan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa experiential based 

learning benar-benar membawa mahasiswa masuk ke dunia bisnis sesungguhnya. 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan pendidikan 

entrepreneurship sekaligus secara praktek bermanfaat untuk perusahaan yang baru 

dirintis dan memberikan kontribusi pada pengukuran start-up business.  

 

Kata kunci: pengukuran kinerja, start-up business, entrepreneurship 

 

 

mailto:fransisca.desiana@ciputra.ac.id
mailto:wirawan@ciputra.ac.id


ABSTRACT 

Entrepreneurship education is still be an interest issue in the world of higher 

education. However, many implementation constraints and teaching methods in 

case how to measure success. A method that is proven to support 

entrepreneurship learning is experience-based learning methods. This research 

did not examine how to measure the success of entrepreneurship education, but 

aims to investigate how student performance measurement business projects 

through experience-based learning. This study investigates how the experience of 

the facilitator in the process of measuring performance, a measure of success of 

business projects of students and how to measure it. This study used a qualitative 

approach with a case study strategy and in-depth interviews for data collection. 

This study takes the viewpoint of the lecturer or facilitator who guides the student 

business project. The validity methods of the data are credibility, transferability, 

confirmability, and dependability. The results of this study found that the 

facilitator uses some measure of success is the financial aspect and non-financial. 

The most interesting finding is that the ethical aspects of business manipulation, is 

used as a measure of success. The next finding is the number of performance 

measurement methods that do facilitator for example a comparison between the 

target and actual to the qualitative aspects through teamwork and character. The 

impact is the measurement of student performance for business projects carried 

out with a comprehensive and holistic measurement so as to capture all the 

information for decision making. This study found that experiential based 

learning actually bring students into the real business world. This study 

contributes to the development of entrepreneurship education as well as a useful 

practice for the new company pioneered and contribute to the measurement start-

up business. 
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PENDAHULUAN 

Sebuah perekonomian yang maju membutuhkan lebih banyak 

entrepreneur untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam suatu 

negara. Dengan demikian negara berkembang membutuhkan semangat 

entrepreneurship sebagai proses transformasi ekonomi negara tersebut (Holan, 

2011). Hanya saja, semangat entrepreneurship tersebut tidak dibina dengan baik 

di beberapa negara. Entrepreneurship seperti talenta yang perlu diberikan fasilitas 

untuk latihan sehinga akan berkembang lebih maksimal. Hal ini perlu dilakukan 

dengan mengembangkan semangat entrepreneurship, memfasilitasi, dan 

membiarkan mereka mengambil resiko (Holan, 2011).  

Pada tahun 2010 pemerintah memulai Gerakan Nasional Kewirausahaan 

(GNK) yang tujuannya untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. 



Gerakan ini sangat strategis karena melalui kewirausahaan (selanjutnya akan 

dipakai istilah entrepreneurship) maka dapat mengurangi pengangguran yang 

berdampak pada menurunnya angka kemiskinan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia. Pemerintah melalui departemen 

terkait seperti departemen koperasi, perindustrian bahkan pemerintah daerah 

ketinggalan meningkatkan pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Gerakan tersebut 

ternyata juga disambut antusias oleh beberapa perguruan tinggi yang kemudian 

mengusung program entrepreneurship.  

 Universitas Ciputra (UC) adalah universitas pertama di Indonesia yang 

sudah menyadari pentingnya entrepreneurship bagi Indonesia sudah memulai 

menyelenggarakan pendidikan entrepreneurship sebelum GNK di”launching” oleh 

pemerintah. Dalam upayanya untuk meluluskan para entrepreneur, UC menyadari 

bahwa dibutuhkan metode pengajaran dan kurikulum yang khusus. Kurikululm 

didesain khusus untuk memastikan graduate profile UC adalah entrepreneur, 

sehingga dalam mencapai profil lulusan tersebut UC menggunakan pendekatan 

experience-based learning dalam metode pengajarannya. Metode ini telah 

dibuktikan sesuai dengan pengajaran entrepreneurship yang berfokus pada 

“bagaimana menjadi entrepreneur” bukan untuk mengetahui apa itu entrepreneur. 

Radianto (2012) meneliti bagaimana experience-based learning dapat digunakan 

sebagai metode pengajaran yang efektif di Akuntansi.  

 Penerapan experience-based learning di UC dilakukan pada matakuliah 

entrepreneurship project di departemen manajemen, accounting project di 

department akuntansi yang masing-masing dilakukan di semester satu sampai 

enam, dan di perkuliahan entrepreneurship yang dilakukan di tingkat universitas 

oleh fakultas entrepreneurship dan humaniora untuk semester satu sampai lima.  

Departemen manajemen merupakan departemen yang merintis sejak awal 

penggunaan experience-based learning di UC sehingga departemen tersebut 

menjadi situs penelitian ini. Setiap mahasiswa mulai semester pertama sudah 

harus membuat project bisnis dalam satu angkatan. Selanjutnya mulai semester 

dua sampai enam membuat grup kelompok bisnis atau individu. Proses 

implementasi proyek bisnis tersebut dibimbing oleh seorang dosen yang menjadi 

fasilitator. Tugas dosen tersebut adalah memastikan bahwa proyek bisnis 



mahasiswa dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Oleh karena itu 

fasilitator memegang peranan penting dalam proyek bisnis mahasiswa. Fasilitator 

harus mampu mengarahkan mahasiswa sampai dengan memonitor dan 

mengevaluasi proses bisnis mahasiswa. Fasilitator juga harus menentukan tolok 

ukur keberhasilan proyek bisnis mahasiswa sampai dengan mengukur kinerjanya. 

Sampai saat ini sejauh peneliti ketahui belum ada penelitian yang menginvestigasi 

proses, tolok ukur dan pengukuran kinerja yang dilakukan dari perspektif 

fasilitator dalam pendidikan entrepreneurship. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk menginvestigasi dengan mendalam bagaimana proses, tolok ukur, 

dan metode pengukuran kinerja untuk bisnis dalam status perintisan bisnis (Start-

up business). 

 

LANDASAN TEORI 

Entrepreneurship  

Untuk mengurangi adanya pengangguran Indonesia, maka perlu 

ditumbuhkan semangat entreprenurship sejak dini. Pemerintah sebaiknya mulai 

mengubah paradigmanya yaitu “menciptakan lapangan kerja” menjadi 

menciptakan “pencipta lapangan kerja” (Nugroho, 2009). Menurut pendapat 

Ciputra dalam buku yang ditulis oleh Nugroho (2009), entrepreneur adalah 

mereka yang mengubah sampah menjadi emas,mereka yang selalu berjuang 

mengkontribusikan kebaikan dan kesejahteraan kepada masyarakat dan tidak mau 

berhenti untuk menyerah bahkan hingga berada di ujung usia. Tiga kunci rahasia 

entreprenurship menurut Ciputra adalah menciptakan peluang (opportunity 

creating), melakukan inovasi (innovating), dan mengambil risiko yang terukur 

(calculated risk taking).  

Entreprenurship menurut Suryana (2013) adalah suatu penerapan 

kreatifitas daninovasi sebagai cara untuk memecahkan masalah dan upaya 

pemanfaatan peluang. Kewirausahaan ini merupakan gabungan dari kreatifitas, 

inovasi, dan keberanian seseorang dalam mengambil resiko.  

“Entrepreneur is an individualwho, through their own initiative and hard work, launches 

a new undertaking that involves risk and uncertainty. Entrepreneurial thinking is 

applying the characteristics of entrepreneurs (innovation, creativity, risk-taking, the 

willingness to accept failure, and fast response time.” (Abrams, 2012:3)” 



Ciri-ciri umum kewirausahaan dijabarkan Suryana (2013) yaitu penuh percaya 

diri, memiliki inisiatif, memilikimotif berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan, 

berani ambil resiko.  

Strategi utama memajukan Indonesia adalah melalui kebijakan nasional 

entrepreneurship dalam bidang pendidikan (Ciputra, 2009:55). Dalam beberapa 

literatur sudah diteliti bahwa semangat entreprenurship sebaiknya dibina dengan 

baik melalui sebuah sistem pendidikan. Melalui pendidikan, maka seseorang akan 

secara kontinu merasakan pengalaman berdinamika dalam proses pengembangan 

semangat entrepreneurship yang dibimbing oleh fasilitator pembelajaran 

entrepreneurship. Indonesia perlu melakukan integrasi pendidikan 

entreprenurship kepada kurikulum nasionalnya. Beberapa alasan yang 

dikemukakan Ciputra (2009:55) antara lain: 

a. Masa depan tercerminkan melalui pendidikan saat ini.  

b. Kini, Indonesia memiliki kelebihan pasokan pencari kerja dan 

kekurangan pencipta lapangan kerja. 

c. Pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan investasi perusahaan 

nasional maupun internasional diIndonesia tidak cukup menyediakan 

pekerjaan bagi generasi muda. 

d. Opsi terbesar untukpekerjaaan masa depan adalahmenjadi pemilik 

usaha.  

e. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan 

entrepreneur skala kecil, menengah,maupun besar. 

f. Sebagian generasi muda Indonesia tidak lahir dari keluarga  

entrepreneur. 

g. sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat. 

h. Negara maju sudah memulai pendidikan entrepreneurship. 

 

Start-up Business 

Untuk meningkatkan persentase entrepreneur Indonesia, maka diperlukan 

lebih banyak lagi jiwa-jiwa entrepreneur. Yang dilakukan UC selama ini adalah 

membantu mahasiswa dalam membuat suatu bentuk bisnis dan dimentoring 

melalui dosen fasilitator setiap semesternya. Bisnis itu sendiri memiliki arti bahwa 



sebuah entitas yang memiliki tujuan untuk menjual produk, jasa, pengetahuan, 

atau nilai (Abrams, 2012:3). Bisnis yang dibentuk mahasiswa UC inilah yang 

dinamakan dengan start-up business. 

“a term often for a young business; most often applied when the business has the intent 

or potential to grow to substantial size.” (Abrams, 2012:3) 

Proses belajar yang dilakukan berdasarkan sebuah interaksi secara langsung dan 

pengalaman secara personal akan terasa lebih efektif diaplikasikan dalam sebuah 

proses pembelajaran. Sifat interaksi dalam sebuah pembelajaran experience-based 

learning selalu mengoneksikan antara latihan dan teori.  

“learning from experience is one of the most fundamenrtal and natural means of learning 

available to everyone. In spite of its being a natural means of learning it is not always 

consistent nor effective for a number  reasons, such as a lack of time, a lack of awareness 

of other modes of operating and thinking, and the absence of other people to act as 

sounding boards to asses and evaluate our prior experiences.”(Beard, 2006: 15) 

 

Dalam proses experience-based learning untuk sebuah start up business, 

fasilitator dan mahasiswa sering sekali mendapatkan situasi yang tidak bisa 

diselesaikan atau bahkan pengalaman negatif. Namun secara alami, mahasiswa 

yang mengalami pengalaman negatif tersebut tidak ingin mengulanginya lagi. 

“ if we can avoid and reduce these barriers when we are supporting our learning and that 

of others, then we can dramatically increase the chances of success. The dimension of 

attitude or emotion is key factor in the learning process and we ignore it at our 

peril.”(Beard, 2006: 28) 

 

Dalam proses experience-based learning, pembelajaran dan pengalaman sifatnya 

saling terkait satu sama lain. Proses experience-based learning adalah sebuah 

proses pembuatan rasa keterlibatan aktif seseorang dengan lingkungan luar 

(Beard, 2006:19). Experience-based learning ini merupakan proses yang 

mendasari semua bentuk pembelajaran, karena merupakan transformasi 

pengalaman yang signifikan dan menggabungkan pengalaman tersebut dalam  

sebuah kerangka konseptual yang lebih luas (Beard, 2006:19). 

Peran fasilitator sangat penting dalam proses experience-based learning, 

dimana hubungan yang baik antara fasilitator dengan mahasiswa akan 

memberikan kontribusi pada proses perkembangan pembelajaran mahasiswa dan 

menghasilkan suatu outcome yang baik bagi projek/ tugas mahasiswa (McLeod: 

2009:393). Fasilitator adalah seorang pemimpin yang membuat suatu keputusan 

atas keanggotaan tertentu, membuat batasan, dan arahan langkah (Bens, 2012:7). 

Seorang fasilitator memilikikontribusi terhadap struktur dan proses dalam sebuah 



interaksi grup yang bersifat membantu mengarahkan grup pada satu tujuan yang 

benar (Bens, 2012:5). Sebuah sistem pembelajaran Taksonomi Bloom yang 

dikembangkan oleh Benjamin Bloom mengklasifikasikan tujuan pendidikan 

menjadi tiga ranah utama yaitu kognitif (pengetahuan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi), afektif (menerima, merespons, menghargai, 

mengorganisasi, mmenghayati nilai) dan psikomotor (gerakan reflex, fundamental 

dasar, persepsi, kemampuan fisik, terampil, dan non-verbal) (Santrock, 2009:147) 

 

 Pengukuran Kinerja 

Manajemen kinerja merupakan kegiatan manajemen tentang menciptakan 

hubungan dan memastikan komunikasi berjalan dengan efektif serta bagaimana 

kinerja tersebut dikelola untuk memperoleh suatu kesuksesan (Wibowo, 2011). 

Prinsip dasar manajemen kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar untuk 

mencapai tujuan. Terdapat 16 prinsip dasar manajemen kinerja menurut Wibowo 

(2011) yaitu strategis, perumusan tujuan, perencanaan, umpan balik, pengukuran, 

perbaikan kinerja, berkelanjutan, menciptakan budaya, pengembangan, kejujuran, 

pelayanan, tanggung jawab, bermain, rasa kasihan, kerjasama, dan komunikasi 

dua arah. Pengukuran kinerja sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan berjalan sesuai rencana, apakah terdapat kesenjangan kinerja, dan 

apakah hasil akhir diperkirakan dapat dicapai. Apabila dalam suatu pekerjaan 

tidak dapat diukur kinerjanya, maka pencapaian tujuan akan terhambat atau 

bahkan tidak tercapai. 

Sebaiknya pengukuran kinerja dilakukan dengan pendekatan holistik yang 

berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya dalam organisasi yang 

meliputi masukan, proses kinerja, keluaran hasil kerja dan manfaat/dampak suatu 

kinerja (wibowo, 2011: 22). Variabel kinerja keluaran organisasi pada dasarnya 

dibagi menjadi dua kategori yaitu keluaran finansial dan keluaran non-finansial 

(Wibisono, 2006:84).  

Amstrong dan Baron (1998:282) yang disampaikan kembali oleh Wibowo 

(2011: 234) menyatakan bahwa pedoman untuk mendefinisikan ukuran kinerja 

adalah ukuran harus berhubungan dengan hasil dan perilaku yang diamati, hasil 

harus dalam jangkauan pengawasan atau kesepakatan target, kompetensi yang 



disepakati, data tersedia untuk pengukuran, dan ukuran harus objektif. Evaluasi 

kinerja merupakan penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana atau 

standar yang telah disepakati (Wibisono, 2006:193). Dengan demikian perlu 

ditetapkan terlebih dahulu standar pencapaian kinerja. Menurut Wibowo (2011: 

262), evaluasi kinerja perlu dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: 

a. Sikap. Pendekatan sikap berhubungan dengan sifat atau karakteristik 

individu. Biasanya pendekatan sikap diukur dengan bentuk inisiatif, 

kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. 

b. Perilaku. Pendekatan perilaku menunjukan bagaimana orang 

berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya.  

c. Hasil. Pendekatan hasil memfokuskan pada proses dan hasil produk.  

d. Kontigensi. Pendekatan ini cocok untuk digunakan dalam situasi 

tertentu yang sedang berkembang. 

 

METODE 

 Penelitian ini menginvestigasi bagaimana proses mengukur kinerja proyek 

bisnis mahasiswa sekaligus menentukan tolok ukurnya serta bagaimana metode 

mengukur kinerja tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan non 

probabilitas dimana tidak dilakukan upaya yang cukup besar untuk menentukan 

jumlah sampel (Cooper dan Schindler, 2006:235). Sudut pandang pihak dosen 

atau fasilitator yang membimbing proyek bisnis mahasiswa inilah yang dijadikan 

sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan pertimbangan/ kriteria 

tertentu (Sugiyono, 2013:392). Kriteria peneliti dalam menentukan sampel adalah 

fasilitator yang sudah memiliki pengalaman minimal satu tahun membimbing 

mahasiswa.  

Agar penelitian dapat dilakukan dengan mendalam dalam fakta yang 

sesungguhnya maka penelitian ini menggunakan strategi studi kasus (Yin, 2003). 

Metode studi kasus sangat tepat dilakukan apabila pertanyaan penelitian adalah 

“mengapa” dan “bagaimana”. Metode wawancara mendalam dan observasi 

digunakan dalam penelitian ini. Metode wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 



dengan narasumber sedangkan observasi adalah kemampuan seseorang 

menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca inderanya (Bungin, 

2013:142). Wawancara mendalam dan observasi dilakukan pada saat fasilitator 

melakukan pendampingan/pembimbingan dengan mahasiswa. Triangulasi metode 

digunakan dalam penelitian ini sehingga peneliti juga melihat dokumentasi dan 

hasil pembimbingan mahasiswa.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Peneliti melakukan wawancara dan observasi sekaligus mengolah data 

penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti meminta ijin dan membuat janji 

dengan informan untuk melakukan wawancara. Apabila diijinkan maka peneliti 

langsung membuat jadwal wawancara, namun apabila informan menolak karena 

kesibukannya maka peneliti mencari fasilitator lainnya sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan. Peneliti juga mengamati bagaimana fasilitator melakukan 

pembimbingan. Penelitian ini menggunakan tujuh informan penelitian. 

Selanjutnya setiap informan akan diberikan kode informan-1 untuk informan 

pertama seterusnya sampai informan-7 untuk informan ke tujuh. 

 

Proses Pembimbingan: Kunci Pendidikan Entrepreneurship 

 Experientice-based learning merupakan metode pengajaran yang 

memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya diajarkan 

teori mengenai entrepreneurship namun langsung menjalai “kehidupan” seorang 

entrepreneur yaitu melalui proyek-proyek bisnis yang harus mereka bentuk. 

Proses pembentukan proyek bisnis ditentukan oleh fasilitator yaitu setiap grup 

terdiri dari maksimal lima orang. Selanjutnya setiap grup wajib membuat business 

plan untuk dipresentasikan di depan tim fasilitator. Apabila bisnis tersebut layak 

untuk dijalankan maka grup bisnis tersebut harus menjalankan pada semester 

tersebut. Namun apabila rencana bisnis tersebut dirasa tidak layak maka rencana 

bisnis tersebut ditolak dan mahasiswa harus membuat rencana yang baru, 

demikian seterusnya. 



 Ketika proses pembimbingan akan dilakukan (biasanya awal semester) 

maka fasilitator akan memeriksa perencanaan bisnis mahasiswa seperti yang 

diungkapkan oleh informan-1: 

“Pertama kali saya akan menganalisis market needs atau kebutuhan pasar, dan dari 

sana saya akan membuat perencanaan projek apa yang dapat memenuhi kebutuhan 

pasar tersebut” 

 

Proses ini juga dilakukan oleh beberapa informan, termasuk didalamnya 

melakukan pengecekan terhadap target yang ditetapkan. Proses tersebut akan 

membantu pada saat implementasi proyek bisnis. Fasilitator melakukan beberapa 

tindakan untuk memastikan bahwa proyek berjalan.  

Tabel 1.1. Kepastian Berjalannya Proyek 

Informan Proses Memastikan Proyek Berjalan 

1 Cek pasar dan cek perencanaan 

2 Perencanaan dan laporan mingguan 

3 Melakukan brainstorming, cek progress, dan site visit 

4 Target yang realistis (kontrak) 

5 Kontrak dengan dosen dan laporan berkala termasuk dokumentasi 

6 Ada perencanaan dan memastikan pembagian tugas dengan benar 

7 Brainstorming 

 

Ukuran Keberhasilan sebagai Faktor Kunci Mengukur Kinerja 

Tahapan pengukuran kinerja ini perlu dilakukan untuk mengetahui 

pelaksanaan proyek bisnis berjalan sesuai rencana dan tujuan atau tidak. Suatu 

proses kinerja perlu dievaluasi untuk diberikan penilaian terhadap hasil kerja/ 

prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu (Wibowo, 2011: 261). 

Dalam proses experientice-based learning ukuran keberhasilan sangat penting 

untuk ditetapkan dan disepakati bersama mahasiswa sebelumnya. Pada kegiatan 

awal proses mentoring, fasilitator sebaiknya membagikan informasi tentang 

standar pengukuran kinerja yang sudah dibuatnya untuk kemudian disepakati 

bersama mahasiswa. Saat mahasiswa dapat memenuhi target yang disepakati 

bersama maka mereka dinyatakan berhasil seperti yang dikatakan informan-4 

“Ehm, kalau konteks berhasilnya adalah memenuhi target, mereka harus memenuhi 

target.” 

 

 

 

 



Pencapaian target ini juga menjadi ukuran kinerja bagi informan-3: 

“mengukur kinerja itu bisa secara individu bisa juga berkelompok. Saya mengukurnya 

ketika start awal semesterapakah kesepakatan itutercapai atau tidak,tentu saja 

kesepakatan itu harus bermula dari saya dan saya setujui. Sifatnya diskusi.”  

 

Fasilitator memiliki beberapa indikator untuk mengukur keberhasilan suatu 

proyek bisnis mahasiswa sebagai kunci mengukur kinerja mereka: 

Tabel 1.2. Ukuran Keberhasilan 

Informan Ukuran Keberhasilan 

1 Uang dan Trend (penjualan yang meningkat) 

2 Proses jatuh bangun memulai bisnis sampai menemukan solusi. 

(plan dan action) 

3 Adanya perencanaan bisnis yang layak 

4 Target terpenuhi 

5 Adanya komitmen dan target 

6 Pencapaian target dan proses. 

7 Profit dan tidak ada manipulasi 

 

Pengukuran Finansial dan NonFinansial Merupakan Aspek Penting 

Keberhasilan  

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa variabel pengukuran kinerja 

organisasi pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori yaitu finansial dan non-

finansial, maka dalam aplikasinya di UC, dua hal tersebut menjadi aspek yang 

penting pula untuk pengukuran keberhasilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

informan-6: 

“kalau saya pribadi lebih menghargai proses. Saya lebih senangkalau anak didik saya 

berkembang dimulai dari tahap kecil menjadi lebih besar.target dibuat bertumbuh dari 

Rp 500.000,00 setelah tercapai menjadi Rp 1.000.000,0. Untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri juga” 

 

Yang menarik pula bahwa aspek etika juga merupakan suatu aspek penting dalam 

ukuran kinerja. Bisnis yang ternyata tidak jujur, banyak manipulasi, serta tidak 

real dapat mengurangi penilaian kinerja atau bahkan bisa membuat gagal dalam 

penilaian. Aspek etika ini penting juga sebegai bekal mereka dalam berbisnis ke 

depannya.  

 

 

 

 



Tabel 1.3. Cara Mengukur 

Informan Aspek penting 

1 Pengukuran keuangan, kegigihan mahasiswa dan kerjasama tim 

2 Team work dan kesamaan visi (tujuan) 

3 adanya kontrak antara dosen dan mahasiswa, proyek berjalan 

sesuai rencana dan melalui proses mentoring 

4 Omset dan setiap mahasiswa diukur bagaimana melakukan 

tugasnya 

5 Melalui target yang disepakati bersama 

6 Proses dalam menjalankan bisnis, konsultasi mingguan, dan Peer 

assessment 

7 Proses pembagian kerja 

 

KESIMPULAN 

Untuk memajukan suatu bangsa diperlukan lebih banyak entrepreneur. 

Indonesia memerlukan semangat entrepreneur yang ditularkan sejak dini melalui 

bidang pendidikan. Salah satu metode yang sampai saat ini terbukti dapat 

mendukung pembelajaran entrepreneurship adalah experiential based learning, 

dimana seseorang akan secara kontinu merasakan pengalaman berdinamika dalam 

proses pengembangan semangat entrepreneurship yang dibimbing oleh fasilitator 

pembelajaran entrepreneurship. Penelitian ini menemukan bahwa metode 

experiential based learning benar-benar membawa mahasiswa untuk masuk ke 

dunia bisnis sesungguhnya.  

Proses pembimbingan merupakan satucara yang efektif dalam metode 

pembelajaran experiential based learning. Financial dan non-finansial merupakan 

aspek penting dalam ukuran kinerja. Yang menarik pula bahwa bahwa aspek etika 

dimana tidak terdapat manipulasi bisnis digunakan sebagai ukuran keberhasilan. 

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pengembangan pendidikan 

entrepreneurship serta bermanfaat untuk perusahaan yang baru dirintis.  
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