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Abstract

Small and Medium Enterprises (SMEs) has been proven able to give positif
contribution to Indonesian economic growth and has become one of the pillars of
Indonesian’s economy. However, recently there is a concern regarding the weakening of
Rupiah towards US Dollar currency affecting Indonesian’s economic instability. Therefore,
the existence of growing productive SMEs in Indonesia is definitely necessary to cope with
the global economics challenges such as Asean Economic Community (AEC) or Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) 2015. Furthermore, the ongoing AEC (MEA 2015) becomes a
challenge to Indonesian society especially SMEs (UMKM). As long as the SMEs (UMKM)
have entrepreneurial spirit inside the character of each of the owners, there is no need for
worrying about economic instability and global challenges to economy. Therefore, it is very
important for each person to know and understand about the entrepreneurial spirit since the
beginning of SMEs (UMKM) establishment.
This study aims to identify how the entrepreneurship culture in Universitas Ciputra
environment through the ownership of entrepreneurial spirit in students as business owners
can support the sustainability of their business projects with the hope that in the future these
business projects become the next SMEs in order to give the positive contributions to
globally support Indonesia economic development. Data collected by an in-depth interview
method in exploratory qualitative research to some of students’ business projects that
potentially become future SMEs (UMKM).
The result of this study shows that entrepreneurship culture through seven
entrepreneurial spirits in Universitas Ciputra environment is able to develop the sustainability
of business projects.

Key words : UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Entrepreneurship, Seven
Entrepreneurial Spirit, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
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Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah terbukti mampu memberikan kontribusi
dan menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Namun, saat ini timbul
kekhawatiran bahwa pelemahan nilai mata uang Rupiah terhadap US Dollar dapat
mengakibatkan terjadinya instabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu diperlukan semakin
banyak lagi UMKM unggul yang produktif guna menghadapi tantangan global yang sudah di
depan mata. Selain itu, akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi UMKM. Selama
UMKM memiliki entrepreneurial spirit, tidak perlu ada kekhawatiran akan dampak
instabilitas ekonomi dan kompetisi global. Sehingga penting agar Entrepreneurial spirit ini
harus ditanamkan sejak dini dalam diri individu penggerak sektor usaha atau UMKM.
Peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana budaya entrepreneurship di lingkungan
Universitas Ciputra dapat mendukung sustainability project business mahasiswa sebagai
UMKM ke depannya yang dapat turut menopang perekonomian Indonesia. Penelitian yang
dikembangkan adalah kualitatif eksploratori dengan melakukan wawancara mendalam (depth
interview) terhadap project business mahasiswa Universitas Ciputra, di mana project business
tersebut diharapkan ke depannya dapat memenuhi kriteria sebagai usaha UMKM.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata budaya entrepereneurship di
lingkungan Universitas Ciputra yang mengedepankan seven entrepreneurial spirit terbukti
mampu mendorong keberlangsungan project business mahasiswa Universitas Ciputra untuk
terus produktif, berkembang, dan berkesinambungan.

Kata kunci : UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), Entrepreneurship, Seven
Entrepreneurial Spirit, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG
Tidak akan lama lagi Indonesia akan segera menghadapi Asean Economic Community

(AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang merupakan suatu bentuk pasar
tunggal yang memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negaranegara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga akan berdampak pada tingkat persaingan yang
semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang
atau jasa, tetapi juga arus tenaga kerja asing antar-negara. Melalui Masyarakat Ekonomi
Asean akan terbentuk integrasi yang disebut dengan "free trade area" (area perdagangan
bebas), penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN, serta pasar tenaga kerja dan
pasar modal yang bebas, yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi di tiap negara ASEAN.
MEA bertujuan untuk menyatukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ada empat
pilar utama dalam cetak biru MEA yang telah disepakati antar negara ASEAN. Pertama, yaitu
pembentukan negara ASEAN sebagai pasar tunggal dan menjadi basis produksi regional.
Kedua, ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing tinggi. Ketiga, ASEAN sebagai
kawasan dengan penerapan pembangunan ekonomi yang merata. Keempat, ASEAN sebagai
kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia. Indonesia sendiri mempunyai
pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 4,5% dengan peringkat setelah RRC dan India. Hal ini
merupakan modal yang penting untuk mempersiapkan langkah menuju MEA 2015.
Pentingnya UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian bukan hanya dirasakan
oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara ASEAN lainnya. Sekitar 96% perusahaan di
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negara-negara ASEAN adalah berstatus UMKM (data Kontan, Maret 2013). Dan sebanyak
50% – 80% jumlah tenaga kerja terserap ke UMKM.
Data Kemenkop UMKM menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jumlah UMKM
meningkat menjadi 57,5 juta unit usaha jauh melebihi dari jumlah usaha besar yang hingga
tahun 2013 hanya berjumlah 5066 unit usaha. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja
UMKM berhasil menyerap 114,2 juta orang tenaga kerja berbeda jauh dari usaha besar yang
hanya menyerap 3,5 juta orang tenaga kerja.
Tabel 1

Melihat pentingnya peranan UMKM dalam peningkatan ekonomi Indonesia terutama
dalam meyongsong MEA maka sudah seharusnya Indonesia terus melakukan langkah-langkah
strategis guna mendorong terciptanya pertumbuhan jumlah UMKM yang produktif dan
memiliki daya saing. Berdasarkan pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdapat beberapa kriteria tertentu yang
menentukan suatu usaha dapat dikategorikan sebagai UMKM.
Pertumbuhan jumlah UMKM harus disertai dengan peningkatan daya saing guna
menghadapi tantangan yang timbul akibat berlakunya MEA 2015, salah satunya adalah
semakin ketatnya persaingan dunia usaha. Menyikapi hal tersebut perlu bagi UMKM untuk
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meningkatkan daya saing salah satu caranya yaitu dengan memupuk karakter entrepreneurial
spirit dalam diri tiap individunya. Kualitas tiap individu penggerak UMKM selain dapat
dibentuk melalui berbagai pembinaan dan pelatihan, baik yang bersifat teknis maupun
manajerial juga dapat dibangun melalui pembentukan karakter yang kuat agar tercipta daya
saing dari setiap individu yang terlibat sebagai penggerak UMKM tersebut.
Setiap individu pelaku UMKM seharusnya memiliki karakter seorang entrepreneur
yang disebut dengan seven entrepreneurial spirit Ciputra. Karakter ini sudah menjadi budaya
entrepreneurship yang terus ditumbuhkembangkan terhadap diri setiap mahasiswa Universitas
Ciputra dalam menjalankan business project sejak semester satu dengan tujuan agar setiap
business project yang dijalankan kelak dapat turut berkontribusi mendukung peningkatan
perekonomian Indonesia.
Penelitian tentang kepemilikan entrepreneurial spirit pernah dilakukan oleh
Hongdiyanto (2014). Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kepemilikan
karakter entrepreneurship yang dimilki mahasiswa Universitas Ciputra merupakan dasar yang
menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis project selama proses pendidikan di perguruan
tinggi. Penelitian terkait entrepreneurial spirit juga dilakukan oleh Marlina (2012) penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui beberapa penyebab tidak berkembangnya perintisan bisnis
oleh entrepreneur muda, khususnya ditinjau dari karakteristik entrepreneur market sensitivity,
calculated risk taker, passion, dan persistent. Menghasilkan kesimpulan bahwa business
project yang dapat berkembang adalah business project yang mempunyai karakteristik
entrepreneur market sensitivity, calculated risk taker, passion, dan persistent. Oleh karena itu,
dapat dikatakan bahwa karakteristik entrepreneur market sensitivity, calculated risk taker,
passion, dan persistent mempunyai peran penting dalam pengembangan perintisan bisnis
entrepreneur muda.
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Selain itu, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Fini et al., (2008) tentang
intensi entrepreneurship dengan menggunakan model theory of planned behavior. Hasil dari
penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tiga variabel yang menjadi faktor utama
dalam menentukan minat untuk berwirausaha. Tiga variabel tersebut adalah karakter
psikologis, ketrampilan individu, dan pengaruh lingkungan.
Penelitian kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan seluruh elemen seven
entrepreneurial spirit terhadap business project sustainability yang dimiliki oleh mahasiswa
Universitas Ciputra dalam menjalankan business project di perguruan tinggi yang diharapkan
ke depannya turut mendorong pertumbuhan jumlah UMKM dan berkontribusi dalam
pertumbuhan perekonomian Indonesia.
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1.2

RUMUSAN MASALAH
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 memberikan

tantangan tersendiri bagi Indonesia khususnya setiap individu pelaku UMKM apakah dapat
bertahan menghadapi pasar bebas MEA. Oleh karena itu penelitian ini menngidentifikasi
bagaimana

pengaruh

budaya

entrepreneurship

Universitas

Ciputra

yang

selalu

mengedepankan seven entrepreneurial spirit terhadap sustainability business project
mahasiswa yang ke depannya dapat memenuhi kriteria sebagai UMKM.

1.3

MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan

pengetahuan untuk kajian lebih lanjut tentang peranan seven entrepreneurial spirit dalam
menjalankan bisnis sebagai seorang entrepreneur yang tangguh.
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BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Entrepreneurship, Entrepreneur, dan Entrepreneurial
Menurut Hisrich et al., (2012) “Entrepreneurship is the process of creating something
new with value by devoting the necessary time and effort assuming the accompanying
financial, psychic, and social risks and uncertainities; and receiving the resulting rewards of
monetary and personal satisfaction.” Senada dengan pernyataan Hisrich et al., Winarto
(2004) menyatakan bahwa entrepreneurship adalah suatu proses melakukan sesuatu yang baru
dan berbeda dengan tujuan menciptakan kemakmuran bagi individu dan memberi nilai
tambah pada masyarakat. Entrepreneurial adalah kegiatan dalam menjalankan usaha yang
memiliki semangat atau jiwa entrepreneurship di dalamnya. Suryana (2003) menyatakan
bahwa ada enam hakekat penting kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu :
1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang
dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat. Kiat, proses,
dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang
baru dan berbeda.
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam
memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki
kehidupan.
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha
(start-up phase) dan perkembangan usaha (venture growth).
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5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru
(creative), dan sesuatu yang berbeda (innovative) yang bermanfaat memberi
nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan
mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk
memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara
mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan
cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih efisien,
memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru
untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.
Selain istilah entrepreneurship, perlu juga untuk memahami definisi wirausahawan
atau entrepreneur yang berasal dari Bahasa Perancis terdiri dari kata entre yang berarti antara
dan prendre yang berarti mengambil, sehingga entrepreneur berarti orang yang berani
mengambil resiko dan menciptakan sesuatu yang baru. An entrepreneur is a person who
undertakes a wealth-creating and value-adding process, through developing ideas,
assembling resources and making things happen (Kao 2012). Menurut Longnecker et al.,
(2001) entrepreneur adalah seorang pembuat keputusan dan merupakan orang-orang yang
memiliki kemampuan untuk mengambil risiko yang membantu terbentuknya sistem ekonomi
perusahaan yang bebas. Lupioyadi (2004) berpendapat wirausahawan atau entrepreneur
adalah orang yang kreatif dan inovatif serta mampu mewujudkannya untuk peningkatan
kesejahteraan diri masyarakat dan lingkungannya. Dikatakan kreatif apabila orang tersebut
memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau mengadakan sesuatu yang
belum ada. Dan dikatakan inovatif apabila mampu membuat sesuatu yang berbeda dari yang
sudah ada.
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Sedangkan menurut Dr. Ir. Ciputra entrepreneur adalah seseorang dengan kecakapan
mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas. Dari definisi tersebut terdapat tiga makna
penting dari pemahaman mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas menurut Ciputra
yaitu pertama adalah terjadinya sebuah perubahan kreatif yang berarti dari kotoran dan
rongsokan yang tidak berharga dan dibuang orang menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang
lebih besar. Kedua, hasil akhir dari perubahan memiliki nilai komersial, bukan hanya
dianggap sebagai karya yang hebat namun juga memiliki nilai pasar yang tinggi. Ketiga,
untuk mendapatkan emas seorang entrepreneur bisa memulainya dari kotoran dan rongsokan
yang tidak bernilai, dengan kata lain dengan modal nol.
Jumlah entrepreneur di Indonesia sekarang ini hanya berjumlah 1,65 persen dari total
jumlah penduduk. Masih jauh bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti
Malaysia lima persen, Singapura tujuh persen, dan Thailand empat persen. Idealnya jumlah
entrepreneur di Indonesia seharusnya mencapai 2 persen (data Republik Maret 2015). Penting
untuk diketahui bahwa entrepreneur lewat UMKM turut berkontribusi sebesar 57 persen
terhadap produk domestik bruto (PDB) (data Kontan November 2013).
Seorang entrepreneur menurut Hisrich, et al., (2012) memiliki tiga atribut perilaku (1)
initiative taking, (2) organizing and reorganizing of social and economic mechanisms to turn
resources and situations to practical account, and (3) acceptance of risk or failure. Hornaday
dalam Winardi (2003) menyatakan hasil riset tentang karakteristik entrepreneur dengan
memusatkan perhatian pada sejumlah sifat yang umumnya dimiliki oleh mayoritas individu,
yaitu :
1. Kepercayaan pada diri sendiri (self confidence).
2. Penuh energi dan bekerja dengan cermat (diligence).
3. Kemampuan untuk menerima risiko yang diperhitungkan.
4. Memiliki kreativitas.
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5. Memiliki fleksibilitas.
6. Memiliki reaksi positif terhadap tantangan yang dihadapi.
7. Memiliki jiwa dinamis dan kepemimpinan.
8. Memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang-orang.
9. Memiliki kepekaan untuk menerima saran-saran.
10. Memiliki pengetahuan pemahaman tentang produk dan teknologi.
Pada ujungnya, penciptaan entrepreneur yang berkualitas ini nantinya akan membantu
Indonesia dalam peningkatan daya saing menghadapi komunitas ASEAN 2015 mendatang.
Sedangkan karakter entrepreneur yang terus ditanamkan dalam lingkungan
Universitas Ciputra dikenal dengan istilah seven entrepreneurial spirit. Karakter ini wajib
dimiliki oleh setiap individu khususnya setiap mahasiswa

Universitas Ciputra dalam

menjalankan business project yang ke depannya diharapkan dapat menjadi bagian dari
pertumbuhan jumlah UMKM yang produktif. Karakter yang terdapat dalam seven
entrepreneurial spirit tersebut adalah sebagai berikut :
1. Passion : memiliki semangat tinggi untuk mengejar mimpinya.
2. Independent : mampu secara mandiri mewujudkan mimpinya.
3. Opportunity creation : paham bahwa dalam mewujudkan mimpinya mereka harus
memperhatikan faktor pelanggan atau market, suatu produk/jasa yang bagus menurut
mereka belum tentu bagus menurut pelanggan atau market.
4. Creative & Innovative : mampu secara kreatif mencari celah dan jalan keluar untuk
mewujudkan mimpinya, kreatifitas ini harus dihargai juga oleh pelanggan atau market
sehingga dapat disebut inovatif.
5. Calculated Risk Taker : berani mengambil resiko dengan pertimbangan/perhitungan
yang matang.
6. Persistence : tidak mudah menyerah jika mengalami rintangan.
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7. High Ethical Standard : memiliki standar etika dalam berbisnis, ini dibutuhkan untuk
mampu berbisnis secara jangka panjang.
Budaya entrepreneurship merupakan ciri khas dalam proses pembelajaran Universitas
Ciputra yang selalu menanamkan entrepreneurial spirit melalui proses pembelajaran.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM). Terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian
dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Kementrian Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan
Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai
kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu,
Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang
memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak
termasuk tanah dan bangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas
tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d
19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja
20 s.d. 99 orang.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27
Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah
melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp
600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan
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yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan
(pengrajin/industri rumah).
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
(UMKM), digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 2.
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menegah

Selain berdasarkan Undang-undang tersebut di atas, kriteria Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah menurut Rahmana (2008) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria sebagai
berikut :
1. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai
kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor
informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin
tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki
jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
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BAB 3
METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratori dengan melakukan
wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap project business mahasiswa Universitas
Ciputra. Business project mahasiswa dijadikan sebagai subjek penelitian. Pemilihan business
project tersebut berdasarkan purposive sampling, dimana peneliti menentukan terlebih dahulu
faktor penentu dan kriteria informan atas dasar kesesuaian dengan tujuan penelitian. Informan
adalah mahasiswa Universitas Ciputra jurusan International Business Management (IBM)
yang minimal telah menempuh masa studi selama dua tahun dengan asumsi telah memperoleh
cukup pendidikan dan pengetahuan tentang entrepreneurship dan telah memiliki business
project yang mampu bertahan bahkan terus berkembang sejak semester awal. Setiap informan
diberikan pertanyaan yang sama berkaitan dengan kepemilikan seven entrepreneurial spirit
dalam kaitannya dengan perkembangan dan sustainability business project masing-masing
informan.
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Tabel 3
Detail informan
Nama
Hans Kurniawan
(HK)
Hans Hermanto (HH)
Lusiani (L)
Carlyn (C)
William M. (WM)
Henry W. (HW)
Keziah Kusuma (KK)
Ervan (E)
Yosua Johan (YJ)
Rheza Firmansyah
(RF)

Business Project
Heather Panna &Co

Semester
5

Heather Panna &Co
Heather Panna &Co
Heather Panna &Co
Garuda Nusantara
Dapoer Manado
Bliss Boutique
Zolid Agung Perkasa
Koyaku
UD. Pakindo

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Latar belakang mahasiswa yang menjadi informan juga ditanyakan agar memperoleh
informasi yang menyeluruh tentang identitas dan kondisi mahasiswa. Peneliti menggunakan
semi-structure interview agar informan memiliki kebebasan dalam memberikan pernyataan
atas pertanyaan yang diberikan. Proses wawancara dilakukan di lingkungan kampus guna
menyamakan

kondisi

yang

dihadapi

oleh

setiap

informan.

Proses

wawancara

didokumentasikan dengan menggunakan voice recording dengan seijin informan. Selanjutnya
hasil wawancara diketik dan dianalisis lebih lanjut.
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BAB 4
PEMBAHASAN, SIMPULAN dan SARAN

Penelitian ini diawali dengan wawancara tentang pembahasan karakter yang pertama
dalam entrepreneurial spirit yaitu passion. Passion diartikan memiliki semangat tinggi untuk
mengejar mimpinya. Dengan kata lain menurut Suhardono (2010) passion adalah aktivitas
yang sangat diminati, berasal dari hati yang dijalankan dengan sepenuh hati. Informan
diberikan pertanyaan tentang pendapat mereka atas peran passion yang dimiliki dalam
kaitannya dengan business project yang dijalankan.

Menurut informan C :
“…Dengan memiliki passion saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan dan pertahankan.
Karena passion bagi saya adalah menemukan hal yang benar-benar saya sukai sehingga
semakin saya mengerjakannya terus menerus semakin saya penasaran untuk terus
mempertahankannya, dan business project yang saya jalankan saat ini adalah passion saya”.
Menurut informan L :
“…Pengaruh passion yang saya miliki cukup tinggi dalam business project saya. Banyak
waktu, tenaga, dan pikiran yang saya berikan untuk Heather Panna & Co. business project
saya saat ini. Tapi semuanya itu membuat saya makin bersemangat dalam business project
ini”.
Menurut informan KK :
“…Tanpa adanya passion di dalam diri maka bisnis yang saya jalankan ini tidak akan bisa
bertahan menghadapi tantangan. Penjualan saya pernah mengalami penurunan drastis
karena kalah bersaing dengan harga competitor yang jauh lebih murah. Saya tidak
menyerah, konsep saya ganti dengan menjual fakecollar. Dan sampai saat ini bisnis kami
tetap eksis”.
Informan C, L, dan KK mengungkapkan pandangan positif tentang peranan passion
dalam menjalankan dan mempertahankan keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Ayodya
(2011) passion adalah gairah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan. Berbeda dari
hobby. Passion tidak dilakukan hanya di waktu luang. Passion dilakukan terus menerus,
tanpa henti mengusik pikiran. Jika memiliki passion terhadap sesuatu, maka bisa dipastikan
akan memikirkannya siang dan malam dan mengerjakannyaa tanpa kenal lelah. Bahkan
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informan C menegaskan bahwa semakin mengerjakannya semakin penasaran untuk
mempertahankannya.

Karakter kedua dalam seven entrepreneurial spirit adalah mandiri atau independent,
diartikan sebagai kemampuan secara mandiri untuk mewujudkan mimpinya. Atau menurut
Soegito (2014) independent merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
profesional dan mampu berdiri sendiri serta mengambil keputusan tanpa bergantung kepada
orang lain. Informan diberikan pertanyaan tentang pengaruh karakter mandiri ini terhadap
keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan.

Menurut informan RF :
“…Kami bekerja sebagai tim, tapi bukan berarti kami tidak mandiri. Contohnya, bila salah
satu dari kami berhalangan dalam suatu penugasan, maka kami dapat menggantikannya,
karena kami sudah saling memahami job desc dari tiap anggota, sehingga secara mandiri
kami dapat mengerjakannya. Karakter ini sangat membantu dalam bisnis kami”.

Menurut informan YJ :
“…Kami sadar bisnis kami ini adalah milik bersama. Sehingga segala sesuatu pasti kami
putuskan bersama, tidak memaksakan kehendak satu sama lain. Bisa saling membantu. Kami
dapat saling berdiskusi dalam mengambil keputusan penting. Itu tanda bahwa kami mandiri
dan dewasa dalam bersikap. Sifat mandiri mendukung teamwork kami menjadi lebih baik, itu
yang kami rasakan. Semuanya demi masa depan bisnis yang kami jalankan”.

Dari pendapat informan RF dan YJ mengungkapkan pandangan positif tentang
peranan karakter mandiri atau independent dalam menjalankan dan mempertahankan
keberlangsungan bisnis. Mandiri dalam sudut pandang mereka juga berarti saling mendukung
satu sama lain namun di lain waktu juga bisa bekerja tanpa tergantung orang lain. Untuk
menjadi seorang entrepreneur sudah seharusnya tidak bergantung kepada orang lain, tapi
sebaliknya memiliki kesadaran untuk berusaha dan percaya pada kemampuan diri sendiri.

Karakter ketiga dalam seven entrepreneurial spirit adalah opportunity creation,
diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk menciptakan peluang baru. Menurut Hills
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dikombinasikan dengan strategi yang sesuai. Informan diberikan pertanyaan tentang peran
karakter opportunity creation ini terhadap keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan.

Menurut informan KK :
“…Peluang datang ketika kita berusaha untuk mencari dan menciptakannya. Contohnya,
Bliss bisnis yang kami ciptakan idenya ketika kami sedang menghadapi suatu masalah. Dari
pengalaman kami peluang baru muncul dari masalah yang kami hadapi. Bagi kami masalah
bukanlah akhir dari bisnis kami, tetapi menjadi celah untuk memunculkan peluang baru
Seandainya dulu kami menyerah begitu saja pada masalah, dan tidak mengamati celah yang
ada sebagai peluang, mungkin saat ini bisnis kami tidak ada.”.
Menurut informan E :
“…Dengan banyaknya kendala yang kami temukan di bisnis kami, malah mendorong kami
melihat peluang baru yaitu menambah varian produk makanan dan minuman yang siap
konsumsi. Kami berusaha mengamati target pasar dan pastinya memahami keinginan pasar
juga agar bisa mendapat peluang-peluang baru.”.

Dari pendapat informan KK dan E menyatakan respons positif bahwa kemampuan dan
kemauan untuk menciptakan peluang baru mempunyai peranan yang mendukung
perkembangan dan keberlangsungan bisnis. Dalam proses menjalankan bisnis mereka
menjumpai banyak kendala tetapi hal itu tidak membuat mereka berhenti berusaha namun
sebaliknya berani merubah kendala menjadi dorongan semangat untuk menemukan strategi
yang tepat dan menghasilkan peluang baru.

Karakter keempat dalam seven entrepreneurial spirit adalah creativity and innovation.
Frincess (2011) berpendapat kreativitas adalah penemuan cara-cara baru dan bentuk baru di
dalam pengelolaan organisasi, produk dan juga pemasaran. Menurut John Kao dalam Frinces
(2011) creativity and innovation merupakan ide, pikiran, dan konsep yang masih dalam
pikiran, berhasil diwujudkan dalam bentuk benda, barang, atau jasa yang dapat digunakan
secara nyata dan praktis. Sehingga dapat diartikan creativity and innovation adalah
kemampuan secara menciptakan ide untuk memberikan nilai tambah suatu produk atau jasa
(Ciputra 2011). Creativity adalah kemampuan memiliki daya cipta atau kemampuan untuk
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menciptakan, sedangkan innovation adalah kemampuan untuk mengembangkan atau
memperkenalkan sesuatu yang baru, baik berupa ide maupun materi yang memenuhi
kebutuhan masyarakat (Zuhal 2010). Informan diberikan pertanyaan tentang peran karakter
creativity and innovation ini terhadap keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan.

Menurut informan HH :
“…Di awal membuat business project kami berusaha menemukan ide yang belum ada di
pasar, kemudian kami memutuskan untuk mencoba pannacota sebagai produk yang kami jual.
Tapi kami tidak berhenti sampai disitu saja, seiring waktu dan proses yang kami lalui kami
coba berinovasi dengan menambah varian rasa pannacota dan juga mencoba berinovasi
dengan cake pannacota. Bisnis kami berjalan lancar sampai sekarang ”.

Menurut informan C :
“…Kami coba berinovasi dengan menerima orderan desain untuk ultah dan event tertentu,
jadi kami tidak membatasi diri dengan hanya menjual pannacota saja.Harus ada sesuatu
yang baru yang bisa terus kami gali dan tambahkan di produk bisnis kami. Ini membuat
bisnis bertahan dan omzet kami termasuk bagus loh..”.
Informan HH dan C mengungkapkan bahwa creativity and innovation turut andil
dalam pengembangan bisnis. Mereka selalu berusaha menggali dan menambahkan nilai baru
pada produk membuat bisnis mampu untuk berkembang dan bertahan dan mencapai hasil
yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pernyatan bahwa seorang entrepreneur harus
melakukan inovasi terus menerus dalam hidupnya, oleh karena itu kecakapan berpikir kreatif
(creative learning) untuk menciptakan peluang dan menggagas produk inovatif adalah sebuah
sendi utama dalam entrepreneurship (Ciputra 2013).

Karakter kelima dalam seven entrepreneurial spirit adalah calculated risk taker.
Menurut Hendro (2011) calculated risk taker adalah kemampuan pandai mengelola risiko dan
melakukan perhitungan pengelolaan secara matang diperlukan untuk menghindari dan
meminimalisasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan. Sedangkan menurut Gani (2011)
calculated risk taker adalah suatu seni tersendiri untuk memiliki kecakapan dan kematangan
berpikir serta jam terbang bagi seorang pemimpin dan sang juara dalam mengambil
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keputusan. Selalu memperhitungkan kemungkinan keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan adalah merupakan karakter calculated risk taker
(Wahyudi 2012). Informan diberikan pertanyaan tentang peran karakter calculated risk taker
ini terhadap keberlangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Secara singkat calculated risk
taker dapat diartikan berani mengambil risiko dengan pertimbangan dan perhitungan yang
matang.

Menurut informan YJ :
“…Produk awal kami Koya tidak begitu lancar di pasaran, memaksa kami harus putar otak
untuk menemukan ide sesuatu yang baru agar bisnis terus berjalan. Akhirnya dengan penuh
pertimbangan dan setelah membahasnya bersama tim, kami putuskan untuk membuat nasi
kotak dengan aneka pilihan lauk pauk tapi tetap kami tambahkan koya di dalamnya. Nasi
kotak berjalan lancar dan koya kami pun mulai dikenal orang. ”.
Menurut informan E :
“…Kami sedang proses meluncurkan produk baru dengan nama yang baru. Jenis makanan
kami chinesse food. Segala risiko sudah kami perhitungkan. Ada delivery service dari pagi
hingga sore hari. Ada bubur untuk sarapan pagi yang juga akan kami luncurkan.Kami yakin
pasti lancer karena kami sudah mempertimbangkan dan menganalisa target dan lingkungan
pasar kami. Dalam bisnis dibutuhkan keberanian, tapi tidak perlu konyol, harus tetap ada
pertimbangan dan perhitungannya. Bisnis kami masih jalan sampai sekarang”.
Dari pernyataan informan YJ dan E terlihat mereka berani dalam melakukan
perubahan pada business project yang dijalankan tapi tetap berdasarkan pada pertimbangan
dan perhitungan yang matang akan risiko. Menurut Winardi (2003) keterampilan dalam hal
menerima risiko yang diperhitungkan sangat diperlukan dalam menjalankan bisnis. Para
entrepreneur ibarat para pilot pesawat udara, senantiasa menghadapi risiko yang
diperhitungkan. Mereka mempersiapkan diri dan mengantisipasi problem-problem yang
mungkin akan timbul, mengkonfirmasi peluang yang ada, dan apa yang diperlukan untuk
meraih keberhasilan.

Karakter keenam dalam seven entrepreneurial spirit adalah persistence. Menurut
Kasmir (2011) seorang entrepreneur diharuskan untuk tidak cepat putus asa atas segala
kegagalan yang dihadapi. Disarankan untuk selidiki dengan teliti penyebab kegagalan dan
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segera perbaiki sehingga kegagalan tersebut tidak terulang kembali. Dengan demikian seorang
entrepreneur selalu berusaha bertindak untuk lebih baik dari sebelumnya. Persistence adalah
sikap optimis yang ditumbuhkan dari percaya diri, antusias, fokus, ketekunan, dan komitmen
untuk menolak menyerah ketika jatuh memilih bangkit lagi dan menghadapi rintangan untuk
mencapai tujuan (Ciputra 2011).

Menurut informan E :
“…Kalau dulu kami menyerah begitu saja, mungkin saat ini kami masih bingung cari ide
business project yang baru. Untungnya kami tidak menyerah dan ZAP masih jalan sampai
sekarang.”
Menurut informan WM :
“…Kami jual terang bulan. Pada awal buka stand, kami kaget karena diluar dugaan, sangat
sepi. Bingung sudah pasti. Kami langsung introspeksi apa yang salah. Promosi makin kami
gencarkan. Sekarang bisnis kami sudah dikenal orang. Sudah punya pelanggan tetap juga.
Not bad untuk ukuran pemula. Namanya juga berusaha, tidak boleh berkecil hati dan
menyerah”.
Informan E dan WM mengungkapkan pengalamannya terkait peranan karakter
persistence. Dari pendapat mereka dapat dinilai bahwa sifat tidak mudah menyerah yang
dimiliki sanggup membuat bisnis bertahan melewati tantangan. Informan pernah merasakan
kegagalan dalam bisnisnya, namun sisi positifnya yang perlu dilihat adalah gagal tidak
membuat mereka menyerah tapi sebaliknya justru semakin mendorong untuk melakukan
perbaikan ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pernyatan Hendro (2011) persistence
merupakan keteguhan hati yang memandang suatu kegagalan sebagai suatu tantangan.

Karakter ketujuh dalam seven entrepreneurial spirit adalah high ethical standard.
Menurut Wahyudi (2012) high ethical standard adalah karakter yang selalu mengacu,
memperhatikan dan mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusan dan usaha
mencapai tujuan.

Menurut informan LI :
“…Wah.., etika dalam berbisnis itu haruslah. Buat Heather khususnya saya pribadi berani
bertanggungjawab, berani minta maaf, dan mengakui kesalahan terhadap rekan sekelompok
21

ataupun juga terhadap mitra atau relasi bisnis. Itu termasuk etika. Kalau mau bisnis sukses
ya harus respect satu sama lain dong.”
Menurut informan VK :
“…Untuk memenuhi standar dalam bekerja, kami menetapkan standar kerja yang benarbenar harus dipatuhi. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam
teamwork maupun juga terhadap konsumen. Oya harus jujur juga kalau mau kita terus
dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya maka bisnis kita pun masih bisa jalan dan bertahan di
tengah-tengah persaingan..”
Informan LI dan VK mencoba mendefinisikan high ethical standard dari sudut
pandang mereka yaitu harus berani bertanggungjawab, berani meminta maaf, dan mengakui
kesalahan termasuk memiliki standar kerja yang harus dipatuhi bersama guna menghindari hal
yang tidak diinginkan dalam proses menjalankan bisnis. Itulah sikap yang mereka terapkan
dalam pengembangan bisnisnya. Masih banyak wujud high ethical standard dalam sikap yang
juga perlu diterapkan dalam bisnis seperti pendapat Ghillyer (2012) yang menyatakan etika
bisnis adalah penerapan sikap seseorang dalam berbisnis. Sikap yang berasal dari pemikiran,
tindakan, dan perilaku baik atau buruk seorang untuk memperlakukan orang lain.

Simpulan
Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

peran

masing-masing

karakter

entrepreneurial spirit yang dimiliki dalam diri tiap individu terhadap keberlangsungan
business

project

yang

dijalankan

oleh

mahasiswa

Universitas

Ciputra.

Karakter

Entrepreneurial Spirit tersebut adalah passion, independent, opportunity creation, creativity
and innovation, persistent, calculated risk taker, high ethical standard. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa dengan adanya karakter entrepreneurial spirit dalam diri masingmasing mahasiswa membuat business project yang dijalankan mampu untuk berkembang dan
bertahan sejak semester awal business project dibentuk sampai dengan saat penelitian ini
dilakukan. Karakteristik entrepreneur saling terkait satu sama lain, sehingga pengusaha yang
mempunyai semua karakteristik entrepreneur akan menjadi entrepreneur yang berhasil dalam
mengembangkan kegiatan bisnisnya. Harapannya ke depan entrepreneurial spirit tetap ada
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dalam diri tiap individu mahasiswa tersebut sebagai pendukung business project yang sudah
mereka bangun dan jalankan selama di perguruan tinggi agar bisa terus bertahan,
berkesinambungan dan ke depannya dapat turut berkontribusi dalam mendukung
perekonomian Indonesia dengan menjadi UMKM yang sukses.

Keterbatasan dan Saran
Sampel penelitian masih terbatas pada lingkup business project mahasiswa Universitas
Ciputra yang ke depannya diharapkan dapat memenuhi kriteria sebagai UMKM. Sehingga
hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk setiap UMKM di Indonesia.
Penelitian yang selanjutnya diharapkan bisa menggunakan UMKM sebagai sampel guna
lebih memperluas pengetahuan yang dihasilkan. Bagi para informan disarankan agar dapat
terus mengasah dan menguatkan karakter entrepreneurial spirit yang sebelumnya telah
dimilki agar dapat menjadi seorang entrepreneur sukses di masa depan.
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