
1 
 

PENGENDALIAN MANAJEMEN UNTUK START-UP BUSINESS DI PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN 

 

 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dengan mendalam tantangan yang 

muncul dalam pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya berusaha menemukan 

mekanisme pengendalian manajemen yang dapat mengatasi tantangan-tantangan 

tersebut. Kebaharuan penelitian ini terletak pada subyek penelitian yaitu fasilitator 

yang menerapkan mekanisme pengendalian manajemen. Metode penelitian 

kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi dengan studi kasus tunggal 

digunakan dalam penelitian ini untuk menggali lebih dalam dan komprehensif 

makna yang muncul dari fenomena yang diteliti. Metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Situs penelitian ini adalah 

universitas swasta yang berkarakter kewirausahaan. Penelitian ini menemukan 

beberapa tantangan yang dihadapi oleh fasilitator pada beberapa tahapan perintisan 

bisnis. Menghadapi tantangan tersebut ditemukan empat mekanisme pengendalian 

manajemen yaitu mekanisme pengendalian keyakinan, mekanisme pengendalian 

sosial, mekanisme pengendalian kinerja, dan mekanisme pengendalian preventif.  

 

Kata kunci: sistem pengendalian manajemen, kewirausahaan, pendidikan 

kewirausahaan, fasilitator 

 

Abstract 

The purpose of this study is to explore in depth the challenges in entrepreneurship 

education. This research tries to find out a management control mechanism that 

can address these challenges. This research uses qualitative method with 

phenomenology approach. Several data collection are used such as in-depth 

interview, observation, and documentation. Single case study is used in this study 

namely private university with entrepreneurial characteristic. The study finds four 

management control mechanisms namely belief, social, preventive, and 

performance. These mechanisms should be implemented on each stage of 

entrepreneurship education. 

 

Keywords: management control mechanisms, entrepreneurship, entrepreneurship 

education, facilitators. 
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1. Pendahuluan 

 

Saat ini kemampuan seseorang untuk memiliki ketrampilan dan karakter 

entrepreneurial sangat dibutuhkan, tidak hanya ketika mereka harus membuka bisnis sebagai 

entrepreneur namun kemampuan entrepreneurial juga diperlukan oleh seorang professional 

ketika bekerja di perusahaan (Lima et al., 2014). Oleh sebab itu pendidikan kewirausahaan 

menjadi sangat penting untuk diterapkan di level perguruan tinggi. Ketertarikan banyak pihak 

terhadap pendidikan kewirausahaan semakin meningkat karena melalui pendidikan 

kewirausahaan dapat menjadikan seseorang inovatif, mampu menciptakan bisnis baru 

sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan (Fayolle et al., 2006; Lanero et al. 2011; Shane and 

Venkataraman, 2000). Sehingga perguruan tinggi merupakan lembaga yang tepat untuk 

menjadi sarana pembentukan wirausaha-wirausaha baru. 

Perguruan tinggi merupakan “wadah” untuk menempa calon wirausaha melalui 

kurikulum, pelatihan, dan pengajaran yang terstruktur. Hal ini dimungkinkan karena penelitian 

menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat diajarkan dan pendidikan kewirausahaan dapat 

mendorong seseorang untuk memiliki karakter dan kompetensi entrepreneurial (Harris and 

Gibson, 2008; Henry et al, 2005; Kuratko, 2005; Martin et al, 2013; Mitra and Matlay, 2004) 

Perkembangan pendidikan kewirausahaan di Indonesia sangat menggembirakan. Hal 

ini dapat terlihat mulai banyaknya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

kewirausahaan. Namun demikian pendidikan kewirausahaan di Indonesia berbeda antar 

perguruan tinggi. Jika dilihat dari tujuannya maka pendidikan kewirausahaan di Indonesia 

masih dibedakan menjadi dua kutub. Kutub pertama adalah pendidikan kewirausahaan yang 

fokus pada pengetahuan kewirausahaan. Dalam hal ini mahasiswa diberikan pengetahuan 

mengenai apa konsep dan dasar-dasar kewirausahaan sehingga mahasiswa tidak dibekali 

dengan praktek praktis bagaimana berwirausaha. Wirausaha di pendidikan ini adalah sebagai 

pengetahuan. Kutub kedua adalah pendidikan kewirausahaan yang memang menciptakan 

wirausaha, bukan untuk mengetahui kewirausahaan tetapi untuk menjadi seorang wirausaha. 

Konsekuensinya kedua kutub pendidikan tersebut memiliki metode pengajaran yang berbeda. 

Dalam makalah ini kami menyebut pendidikan kutub pertama adalah pendidikan 

kewirausahaan konvensional. 

Tanan (2008) menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan yang sesungguhnya 

adalah pendidikan yang berbeda dengan pendidikan konvensional karena pendidikan 

kewirausahaan tidak pada pemahaman akan kewirausahaan (“to know entrepreneurship”) 

tetapi sudah harus pada menjadi wirausaha (“to be entrepreneur”). Sehingga pendidikan 

kewirausahaan jika ditujukan untuk memperoleh hasil yang berbeda (menciptakan wirausaha) 

maka harus memiliki metode pendidikan yang berbeda serta proses pendidikan yang berbeda 

pula. Salah satu kunci sukses dalam pendidikan kewirausahaan adalah kompetensi dari 

fasilitator yang harus membimbing bisnis mahasiswa, mulai dari mencari ide, membuka usaha 

sampai dengan bisnis tersebut berjalan stabil dan apabila memang memiliki prospek yang baik 

dapat diteruskan apabila siswa tersebut sudah lulus. Oleh karena itu fasilitator memegang 

peranan yang sangat penting sebagai mentor, rekan diskusi, orang tua yang selalu mendorong 

dan memberi nasihat serta peran lainnya. Sehingga fasilitator adalah orang yang sangat tahu 

tentang bisnis siswa. 

Terlepas dari peranan fasilitator yang sangat penting, sistem pengendalian diperlukan 

untuk memastikan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Sistem Pengendalian Manajemenn (SPM) sangat dibutuhkan. SPM merupakan sistem yang 

bertujuan untuk mempengaruhi karyawan agar berperilaku seperti yang diharapkan oleh 

organisasi (Merchant dan stede, 2007). Melalui SPM yang diterapkan pada pendidikan 

kewirausahaan maka diharapkan strategi yang dirumuskan dan perencanaan yang dibuat akan 

dapat terlaksana.  
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Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi lebih mendalam bagaimana SPM 

diterapkan di pendidikan kewirausahan. Penelitian ini meneliti dengan mendalam bagaimana 

fasilitator menerapkan SPM ketika mengatasi hambatan dan tantangan di pendidikan 

kewirausahaan. Penelitian yang fokus pada fasilitator sebagai subyek penelitian masih belum 

banyak dilakukan di pendidikan kewirausahaan sekaligus merupakan kebaharuan dalam 

penelitian ini. Fasilitator sebagai subyek penelitian karena mereka memiliki peran penting 

dalam keberhasilan pendidikan kewirausahaan mulai dari membuat perencanaan sampai 

dengan proses pembimbingan proyek bisnis mahasiswa. Urgensi dari penelitian ini adalah 

temuan penelitian ini akan menjadi bahan penting bagi pengembangan pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi serta memperluas peran SPM pada bidang pendidikan 

terutama pendidikan kewirausahaan yang masing sangat jarang “tersentuh” oleh SPM. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga bisa menggali dengan mendalam 

permasalahan yang dialami, penelitian ini menemukan bahwa tantangan yang muncul dalam 

membuka bisnis dan mengembangkan bisnis dapat diatas dengan menggunakan mekanisme-

mekanisme pengendalian manajemen. Tantangan yang paling berat dialami oleh fasilitator 

adalah bagaimana mengubah mindset mahasiswa untuk menjadi wirausaha dan menemukan 

serta mengembangkan passion mahasiswa. Struktur penulisan makalah ini dimulai dari konsep 

wirausaha dan pendidikan kewirausahaan di Indonesia kemudian kajian literature yang 

berhubungan dengan pendidikan kewirausahaan dan penelitian sebelumnya tentang peran SPM 

di pendidikan kewirausahaan. Selanjutnya dijelaskan mengenai metode penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan kualitatif dilanjutkan dengan temuan penelitian dan diakhiri 

dengan simpulan.  

 

2. Kajian Literatur 

 

Kewirausahaan dan Pendidikan Kewirausahaan di Indonesia 

Kewirausahaan adalah proses untuk menciptakan sesuatu yang berbeda atau belum ada 

sebelumnya untuk meningkatkan kemakmuran individu atau kelompok. Sedangkan wirausaha 

adalah orang yang menciptakan sesuatu bagi kemaslahatan hidup orang banyak. Ciputra 

menyatakan wirausaha adalah orang yang mampu mengubah sampah menjadi emas (Tanan, 

2008). Dalam proses pembentukkannya, wirausaha dapat muncul dari tiga hal: pertama 

wirausaha dilahirkan dari orang tua yang berwirausaha sehingga dia kemungkinan akan 

menjadi wirausaha sama seperti orangtuanya. Kedua, Lingkungan yaitu seseorang yang bukan 

dilahirkan dari keluarga yang berwirausaha namun berada dalam lingkungan wirausaha maka 

kemungkinan orang tersebut dapat menjadi wirausaha. Ketiga adalah dilatih yaitu seseorang 

yang bukan dilahirkan dari keluarga wirausaha dan tidak berada dalam lingkungan wirausaha 

namun dilatih secara khusus untuk menjadi wirausaha (Ciputra et al., 2011) 

“Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam 

menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, 

menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam 

rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih 

besar” (Instruksi Presiden No 4 tahun 1995). Konsep lain dari kewirausahaan adalah sebuah 

proses untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dalam rangka mencapai tujuan untuk 

memakmurkan individu atau kelompok melalui penciptaan nilai tambah (Alma, 2014). 

Sedangkan wirausaha adalah orang yang menciptakan sesuatu yang baru bagi kemaslahatan 

hidup orang banyak. Wirausaha menurut Ciputra adalah orang yang mampu mengubah sampah 

menjadi emas. Wirausaha menurut peneliti adalah orang yang mempergunakan sumberdaya 

yang dimiliki, memprosesnya sehingga bernilai tambah dan mampu bersaing, mencari peluang 

baru dan mengukur risiko atas peluang tersebut kemudian memanfaatkan peluang tersebut 

untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik.  
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Studi empiris menunjukkan bahwa kewirausahaan dapat diajarkan (Douglas dan 

Shepherd, 2002). Beberapa studi empiris tersebut memperlihatkan bahwa setelah diberikan 

pelajaran mengenai kewirausahaan maka pengetahuan peserta didik meningkat. Demikian juga 

pendidikan kewirausahaan mampu membuat siswa memahami risiko untuk membuka bisnis 

baru, siswa juga memiliki keberanian untuk membuka usaha sendiri. Lestari dan Wijaya (2012) 

menemukan bahwa pendidikan kewirausahaan mempengaruhi minat berwirausaha dan 

tingginya minat untuk berwirausaha pada akhirnya akan berdampak pada munculnya 

wirausaha muda yang memiliki visi, kreatif, dan inovatif dalam segala bidang. Oleh karena itu 

pendidikan kewirausahaan harus dilakukan melalui dengan perencanaan yang sangat baik dan 

metode belajar serta pembelajaran yang efektif, serta menggunakan pendekatan yang sesuai 

serta adanya kesesuaian dengan budaya sekolah atau lembaga pendidikan dimana pendidikan 

kewirausahaan tersebut diajarkan. Nurseto (2010) menambahkan bahwa pendidikan wirausaha 

adalah satu konsep pendidikan yang berbeda. Didalamnya siswa akan diberikan semangat 

untuk mampu kreatif dan inovatif dalam mengerjakan sesuatu hal. Pola pendidikan tersebut 

menuntut siswa untuk bisa selalu produktif. Pendidikan wirausaha adalah sebuah pendidikan 

yang mengarahkan dan membekali siswa untuk memiliki karakter wirausaha sehingga mereka 

bisa cepat merespon perubahan dan memahami kebutuhan sosial ekonomi masyarakat (melihat 

peluang). Sarwoko (2011) menemukan bahwa semakin tinggi dukungan pada siswa, semakin 

tinggi rasa percaya diri dan kematangan mental, maka semakin tinggi pula niat berwirausaha.  

 

Sistem Pengendalian Manajemen di Pendidikan Kewirausahaan 

 Radianto (2009) meneliti apakah Balance Scorecard (BSC) dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan kewirausahaan. Hasil dari studi ini memperlihatkan hasil yang beragam, 

yaitu hampir semua bisnis mahasiswa dapat diiplementasi (91%) dan lebih kurang 33% dari 

proyek bisnis mahasiswa dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini 

menemukan bahwa konsep BSC dalam business plan memberikan manfaat bagi mahasiswa 

dalam memulai bisnisnya. Radianto (2011) menemukan bahwa ilmu akuntansi memegang 

peranan yang penting dalam perintisan bisnis. Akuntansi manajemen mendukung mahasiswa 

dalam proses perencanaan bisnis, pengambilan keputusan bisnis sampai bagaimana mengukur 

kinerja bisnisnya.  

Radiant (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi lebih daIam 

peran sistem pengendalian dalam pendidikan entrepreneurship. Riset ini merupakan penelitian 

jangka panjang dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa result control berdampak positif pada keberhasilan bisnis 

mahasiswa. Indikator keberhasilan yaitu proyek bisnis mahasiswa dapt mencapai target yang 

ditetapkan dan mampu meningkatkan laba proyek mahasiswa. Mekanisme result control juga 

mampu untuk memunculkan karakter entrepreneurship bagi mahasiswa yaitu persistent, 

calculating risk taking, dan creative innovative. Pranatasari dan Radianto (2015) melakukan 

penelitian bagaimana mengukur keberhasilan pendidikan entrepreneurship. Penelitian ini 

menemukan beberapa metode untuk mengukur keberhasilan proyek bisnis mahasiswa yaitu 

aspek etika, membandingkan antara target dan sesungguhnya, kerjasama tim dan karakter.  

Wijaya dan Radianto (2016) meneliti bahwa coaching dan mentoring merupakan salah 

satu bentuk mekanisme pengendalian manajemen yang cukup efektif diterapkan di pendidikan 

kewirausahaan. Walaupun keduanya berbeda namun dampak dari coaching dan mentoring 

dapat meningkatkan kinerja proyek bisnis mahasiswa. Radianto dan Santoso (2016) meneliti 

mengapa dan bagaimana proyek bisnis mahasiswa dalam pendidikan kewirausahaan berhasil. 

Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengendalian interaksi antara mahasiswa dan 

fasilitator memberikan dampak positif bagi keberhasilan proyek bisnis mahasiswa. Penelitian 

ini diambil dari sudut pandang mahasiswa sebagai pihak yang melakukan bisnis. Mekanisme 
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pengendalian tersebut dapat mempengaruhi karakter mahasiswa, namun penelitian ini belum 

mengkaji sampai seberapa jauh pengaruh tersebut.  

Penelitian peran mekanisme pengendalian manajemen dalam pendidikan 

kewirausahaan yang pernah dilakukan mengambil sudut pandang organisasi penyelenggara 

dan mahasiswa sebagai pembelajar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

karena beberapa hal. Pertama, penelitian ini menggunakan subyek penelitian dosen sebagai 

fasilitator. Mekanisme pengendalian manajemen dalam penelitian ini dilihat dari sudut 

pandang fasilitator sebagai pihak yang menerapkan mekanisme pengendalian manajemen. 

Kedua, Penelitian ini mengkaji bagaimana proses mekanisme pengendalian manajemen dapat 

menyelesaikan hambatan dan tantangan yang dihadapi proyek bisnis mahasiswa. Sepanjang 

peneliti ketahui kajian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Kajian sebelumnya meneliti 

bagaimana proses penerapan mekanisme pengendalian manajemen, kendala apa yang dihadapi 

pada saat proses penerapan, dan mekanisme pengendalian manajemen apa saja yang diterapkan 

serta bagaimana dampaknya.  

 

3. Metode Penelitian 

 

 Penelitian ini bertujuan menggali dengan mendalam dalam rangka memahami 

fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa di konteks khusus sehingga penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini 

(Moleong, 2005). Penelitian kualitatif yang digunakan mendeksripsikan pemahaman atas 

fenomena tantangan yang dihadapi oleh subyek penelitian pada sebuah lembaga pendidikan. 

Penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena mempertimbangkan struktur organisasi 

dan faktor lainnya dalam mengungkapkan fenomena yang terjadi dan fenomena tersebut, dalam 

hal ini tantangan dalam pendidikan kewirausahaan, masih jarang dipahami (Creswell, 2009).  

 Latar belakang menggunakan pendekatan fenomenologi karena proses munculnya 

tantangan yang dialami oleh subyek penelitian dalam pendidikan kewirausahaan merupakan 

fenomena sosial yang muncul melalui interaksi sosial antara berbagai pihak. Pendekatan ini 

mampu mengungkap esensi atau makna dari pengalaman atau fenomena yang diamati sehingga 

membawa kepada pemahaman yang hakiki (Kuswarno, 2013). Peneliti dapat melihat 

bagaimana subyek penelitian mengalami sebuah fenomena dalam hal ini tantangan yang 

mereka hadapi selama menjadi fasilitator di pendidikan kewirausahaan, bagaimana mereka 

menggambarkannya, merasakannya, menilainya, mengartikannya, menjiwainya, dan 

membicarakannya. 

 Adapun alasan pemilihan seting penelitian adalah munculnya permasalahan-

permasalahan dalam proses pendidikan kewirausahaan. Permasalahan yang muncul dihadapi 

secara positif oleh fasilitator yang membimbing para mahasiswa dalam menjalankan bisnisnya 

di pendidikan kewirausahaan. Persepsi masalah yang muncul oleh para fasilitator digeser 

menjadi tantangan sehingga dengan melihat masalah menjadi tantangan maka para fasilitator 

melihat adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kewirausahaan ketika 

mereka berhasil mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Tantangan tersebut merupakan 

fenomena yang sangat menarik karena “menempel” dengan proses yang terjadi di pendidik 

kewirausahaan. Disamping itu bagaimana fasilitator menerapkan mekanisme pengendalian 

manajemen untuk menghadapi fenomena yang muncul juga dikaji dalam penelitian ini. 

Sehingga pengalaman fasilitator dalam menerapkan mekanisme pengendalian manajemen 

dapat dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan. 

 Obyek penelitian ini adalah departemen manajemen di Universitas Ciputra (UC). 

Universitas Ciputra adalah universitas pertama dan satu-satunya universitas di Indonesia yang 

memiliki visi meluluskan wirausaha untuk membangun Indonesia. Sedangkan departemen 

manajemen merupakan departemen yang memiliki mahasiswa terbanyak serta memiliki 
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matakuliah yang paling banyak bermuatan kewirausahaan. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara mendalam serta observasi terhadap informan terpilih. Informan yang 

dipilih adalah para dosen yang menjadi fasilitator di pendidikan kewirausahaan dengan 

beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, dosen tersebut sudah menjadi pembimbing proyek 

bisnis mahasiswa minimal 3 tahun, menjadi fasilitator di departemen manajemen sekaligus 

tingkat universitas, berhasil mengantarkan mahasiswa bimbingannya memperoleh 

penghargaan baik internal maupun eksternal universitas, memiliki indeks prestasi dalam 

kegiatan kewirausahaan di atas nilai rata-rata, pernah menjadi koordinator atau tim kerja 

matakuliah kewirausahaan di departemen atau di universitas. Melalui kriteria tersebut maka 

dipastikan bahwa informan merupakan orang-orang yang kompeten untuk dijadikan sumber 

utama informasi di penelitian ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan validitas informasi 

yang disampaikan. 

 Peneliti melakukan analisis data dengan menggabungkan data yang diperoleh melalui 

metode wawancara mendalam dan dilengkapi dengan observasi serta dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasi data dalam pola, kategori dan akhirnya memunculkan 

tema yang selanjutnya melakukan penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan 

triangulasi metode dilengkapi dengan member check.  

  

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

  

Wawancara dilakukan dengan menggunakan sumber utama yaitu dosen yang berperan 

sebagai fasilitator dalam pendidikan kewirausahaan. Penelitian ini mengkaji dua tahapan dalam 

perintisan bisnis mahasiswa yaitu proses bagaimana menetaskan bisnis dan bagaimana 

mengembangkan bisnis. Dalam dua tahapan tersebut muncul tantangan-tantangan yang harus 

dihadapi oleh fasilitator. Bagian berikutnya menggambarkan tantangan yang muncul serta 

bagaimana menyelesaikan tantangan tersebut melalui mekanisme pengendalian manajemen. 

Namun sebelumnya peneliti akan menguraikan bagaimana proses pendidikan kewirausahaan 

yang dilakukan di UC. 

 

Proses Pendidikan Kewirausahaan 

 UC adalah universitas di Indonesia yang memiliki visi untuk melahirkan wirausaha di 

Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut UC mengembangkan kurikulum dan 

metode pembelajaran serta sistem perkuliahan yang diarahkan untuk mendidik mahasiswa 

menjadi wirausaha.  

 Kurikulum setiap program studi disesuaikan dengan kompetensi wirausaha dan 

kompetensi program studi bersangkutan sehingga setiap program studi memiliki 3 sks setiap 

semester yang merupakan matakuliah kewirausahaan. Pengembangan kurikulum tersebut 

dilakukan oleh fakultas khusus yaitu Fakultas kewirausahaan dan Humaniora (FEH). Fakultas 

tersebut menyelenggarakan pendidikan kewirausahaan setiap hari Rabu, sehingga setiap hari 

Rabu tidak boleh ada program studi yang menyelenggarakan pendidikan kecuali pendidikan 

kewirausahaan. Hal tersebut diperkuat oleh surat keputusan rektor sehingga semua sivitas 

akademika harus mematuhi aturan tersebut. Hal ini adalah komitmen pimpinan UC untuk 

melahirkan wirausaha-wirausaha. Sistem yang diimplementasikan di UC sudah mengarah pada 

profil lulusan sehingga semua sumberdaya di universitas benar-benar di arahkan menuju visi 

universitas. 

 Penelitian ini menggunakan departemen manajemen, sebagai salah satu departemen 

terbesar di UC, dalam hal ini sekitar kurang lebih 60% mahasiswa UC adalah mahasiswa 

departemen manajemen. Disamping itu departemen manajemen memiliki muatan kurikulum 

kewirausahaan lebih banyak dibanding departemen lainnya karena disamping kurikulum dari 
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FEH, departemen manajemen juga memiliki kurikulum kewirausahaan tersendiri mulai dari 

semester pertama sampai dengan semester tujuh. Sehingga total kredit matakuliah 

kewirausahaan di departemen manajemen berjumlah sekitar 36 sks (sekitar 25% dari total sks).  

 Tenaga pengajar tidak hanya dari dosen yang berfungsi sebagai fasilitator tetapi juga 

dari pengusaha yang diundang untuk menjadi pengajar, kami menyebutnya sebagai 

“entrepreneur in resident”. Pengusaha tersebut tidak hanya dari dalam kota tetapi juga dari luar 

kota. Strategi ini sengaja diberikan agar mahasiswa tidak hanya memperoleh aspek teori atau 

konsep kewirausahaan namun juga mahasiswa dapat memperoleh wawasan dari dunia praktek 

nyata. Seminggu sekali mahasiswa akan dibimbing oleh para pengusaha dan seminggu minimal 

dua kali mahasiswa akan dibimbing oleh dosen-dosen universitas.  

 Metode pengajaran yang diterapkan adalah experiential based learning. Melalui metode 

ini mahasiswa belajar dengan cara mengalami secara nyata proses rintisan bisnis, sehingga 

setiap mahasiswa harus benar-benar memiliki proyek bisnis nyata. Bahkan di departemen 

manajemen mahasiswa tidak akan bisa membuat tugas akhir jika tidak memiliki proyek bisnis 

nyata karena tugas akhir yang mereka buat merupakan proyek bisnis yang mereka jalani selama 

mereka mengikuti pendidikan kewirausahaan di UC.  

 

Mekanisme Pengendalian Manajemen dalam Proses “Menetaskan Bisnis” 

 Pendidikan kewirausahaan di departemen manajemen sudah dimulai sejak semester 

pertama. Pada semester ini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah proyek. Mahasiswa 

harus merancang proyek, memperoleh pendanaan dari sponsor sampai mengeksekusi proyek 

tersebut. Semester awal ini merupakan langkah awal mahasiswa mengalami pendidikan 

kewirausahaan secara berkelompok untuk membuat kegiatan yang berskala besar. Selanjutnya 

pada semester berikutnya setiap mahasiswa harus memiliki kelompok untuk merintis 

bisnisnya.  

 Pengalaman pertama menunjukkan perencanaan yang tidak matang berdampak buruk 

pada proyek bisnis mahasiswa. Oleh karena itu, Sebelum memasuki semester berikutnya 

mahasiswa harus membuat business plan yang selanjutnya harus dipresentasikan di depan 

dosen penguji untuk mendapatkan persetujuan. Business plan tersebut mencakup proyek bisnis 

apa yang akan diciptakan dan mencakup aspek pemasaran, sumberdaya manusia, produksi, 

sampai dengan keuangannya termasuk di dalamnya adalah target-target yang harus dicapai. 

Pada tahapan ini mekanisme pengendalian yang digunakan adalah pengendalian keyakinan. 

Pengendalian keyakinan adalah pengendalian yang digunakan agar individu tidak menyimpang 

dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa business plan sesuai dengan 

tujuannya maka fasilitator akan mencermati secara detail perencanaan bisnis beserta anggaran 

yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam memulai proyek bisnis mereka. Mekanisme 

pengendalian preventif diterapkan untuk mengatasi tantangan ini (Radianto, 2015). Bentuk 

mekanisme preventif lainnya yaitu menerapkan peraturan-peraturan dalam proses bisnis 

mahasiswa. Beberapa aturan misalnya waktu pelaporan kinerja bisnis, bisnis apa saja yang 

diperbolehkan, sampai dengan menentukan target yang harus dicapai oleh kelompok bisnis 

mahasiswa.  

 Dalam tahapan penetasan bisnis ini, aspek yang paling menantang adalah bagaimana 

mengubah mindset mahasiswa. Oleh karena itu, dua mekanisme pengendalian sosial yang 

diterapkan adalah relasional dan nilai berperan penting untuk mengatasi tantangan sekaligus 

hambatan tersebut. Dalam mekanisme ini semua mahasiswa dipacu untuk mencapai target yang 

ditetapkan bersama sehingga mahasiswa yang sudah memiliki mindset wirausaha akan 

semakin meningkat kinerjanya, sedangkan mahasiswa yang belum memiliki mindset akan 

“terlatih” untuk mengubah mindset mereka. Pengendalian Nilai berperan dalam membentuk 

budaya kelompok. Jika ada seorang mahasiswa dalam satu kelompok yang belum memiliki 

mindset wirausaha, maka satu kelompok akan membantu rekan tersebut untuk “berperilaku” 
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seperti seorang wirausaha. Perilaku tersebut akan membentuk kebiasaan selanjutnya kebiasaan 

tersebut akan mengubah mindset mahasiswa tersebut.  

Dalam hal ini perubahan mindset mahasiswa menjadi indikator keberhasilan bagi 

proyek bisnis mahasiswa. Beberapa upaya dilakukan untuk mengubah mindset mahasiswa. 

Cara pertama yaitu dengan menginspirasi mahasiswa. Proses inspirasi dilakukan dengan 

mengundang para wirausaha dari berbagai bidang untuk memberikan kuliah umum, seminar, 

bahkan dosen tamu di kelas-kelas. Proses inspriasi juga dilakukan pada saat proses 

pembimbingan proyek bisnis mereka. Proses inspirasi tersebut perlahan tetapi dapat 

mempengaruhi pola pikir mahasiswa. Salah satu tanda bagaimana siswa mulai terinspirasi 

adalah mereka mulai sedikit demi sedikit memiliki passion di bisnis. Berikut adalah ringkasan 

mekanisme pengendalian pada tahap menetaskan bisnis: 

 

Tabel 1. Tantangan vs Mekanisme Pengendalian 

Masalah/Tantangan Mekanisme pengendalian 

Perancangan business plan Preventif 

Keyakinan 

Mengubah mindset Keyakinan 

Sosial 

 

 

 

Mekanisme Pengendalian Manajemen dalam mengembangkan Bisnis 

 

 Pada tahapan ini setelah grup bisnis terbentuk dan rencana bisnis sudah divalidasi maka 

fasilitator berkewajiban untuk mengembangkan bisnis mahasiswa. Peneliti menemukan bahwa 

pada tahap ini seringkali mahasiswa menemukan passion mereka, yang tadinya tidak memiliki 

passion di bisnis yang dipilih tetapi setelah bisnis tersebut dalam proses dikembangkan maka 

secara perlahan tapi pasti mahasiswa menemukan passion mereka. Salah satu pemicu lainnya 

adalah ketika mereka melihat bahwa pasar dapat menerima produk mereka. Namun demikian 

ada juga mahasiswa yang passion-nya tetap tidak muncul di tahapan ini. Biasanya pada 

semester selanjutnya mereka baru menemukan passion namun mereka biasanya mengajukan 

untuk dapat berbisnis sendiri tidak berkelompok karena tidak semua anggota kelompok dapat 

memiliki passion yang sama.  

 

“Target”: Alat untuk memotivasi 

 

 Tantangan terbesar pada tahapan ini adalah bagaimana membuat mahasiswa 

termotivasi untuk mengembangkan bisnis mereka. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu 

cara untuk memotivasi siswa adalah melalui perumusan target. Dalam mekanisme 

pengendalian, target termasuk dalam pengendalian kinerja. Pengalaman informan 

menunjukkan bahwa proyek bisnis mahasiswa yang berusaha untuk mencapai target adalah 

proyek bisnis yang berhasil. Hampir semua informan menyatakan bahwa melalui target maka 

mereka lebih fokus untuk mencapai ukuran-ukuran keberhasilan yang diminta oleh fasilitator. 

Mahasiswa akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya baik melalui peningkatan penjualan 

ataupun peningkatan efisiensi biaya. Target yang memotivasi adalah target yang ditetapkan 

secara bersama-sama antara fasilitator dan mahasiswa. Mahasiswa lebih termotivasi ketika 

target yang dicapai didiskusikan, sebaliknya ketika target yang ditetapkan hanya berasal dari 

fasilitator maka siswa kurang termotivasi. 

 Proses dalam merumuskan target ternyata tidak mudah. Hampir semua mahasiswa tidak 

memiliki dasar yang tepat untuk merumuskan jenis target dan ukuran target. Hampir semua 
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proyek bisnis pada awalnya hanya melihat omset atau laba saja yang menjadi jenis target, 

namun demikian ketika mereka ditanya mengenai besarnya omset atau laba ternyata mereka 

tidak tahu, ada yang terlalu tinggi ada yang terlalu rendah. Sehingga fasilitator harus menuntun 

para siswa untuk menetapkan target tersebut. Fasilitator harus membimbing pelan-pelan agar 

siswa benar-benar termotivasi dengan target yang diberikan. Proses ini tidak mudah karena 

setiap fasilitator memiliki ukuran masing-masing, ada yang fokus ke target keuangan namun 

ada juga yang fokus ke non keuangan, juga ada yang fokus keduanya dengan ketentuan yang 

berbeda-beda. Masalah muncul ketika mahasiswa menginginkan target yang rendah (agar 

mereka bisa mencapai dengan mudah).  

Ada dua jenis target yaitu target keuangan dan target non keuangan. Target keuangan 

mencakup omset dan laba. Sedangkan target non keuangan mencakup saluran distribusi 

(termasuk di dalamnya reseller dan tenant), publikasi di media, jumlah pameran yang diikuti 

oleh bisnis mahasiswa. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa proses perumusan 

target biasanya berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh program studi melalui koordinator dan 

dikembangkan lagi oleh fasilitator sehingga setiap proyek bisnis siswa memiliki beberapa 

target yang sama namun selebihnya bergantung pada kesepakatan antara kelompok bisins dan 

fasilitator. Bagaimana menyepakati target supaya target tersebut tidak menyimpang dari 

program departemen sangat penting.  

Target merupakan aspek penting yang dapat memotivasi mahasiswa untuk 

meningkatkan kinerja proyek bisnisnya (Wijaya dan Radianto, 2016). Mekanisme 

pengendalian kinerja dalam hal penetapan target harus sesuai dengan kemampuan mahasiswa 

(Radianto, 2015). Penetapan target yang tepat merupakan tantangan bagi fasilitator karena 

penetapan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari kemampuan mahasiswa akan 

membuat demotivasi. Oleh karena itu, penetapan target harus dilakukan melalui interaksi 

antara anggota kelompok bisnis yang difasilitasi oleh fasilitator. Proses diskusi yang terjadi 

harus dilakukan dalam lingkungan yang kondusif untuk memastikan diskusi berlangsung 

dengan efektif. Proses ini termasuk dalam mekanisme komunikasi dan kinerja. 

 

Kekompakan Tim adalah Kunci Penting Pengembangan Bisnis 

 

 Dalam proses berjalannya rintisan bisnis ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan 

direncanakan oleh mahasiswa dan fasilitator. Hampir semua kegagalan bisnis mahasiswa 

muncul bukan dari target yang tidak tercapai misalnya penjualan rendah, laba rendah, dll. 

Tetapi muncul karena adanya ketidak cocokan dalam kelompok bisnis, adanya pertengkaran 

dalam kelompok bisnis. Pengalaman ini sekaligus menjadikan tantangan bagi fasilitator 

sehingga fasilitator menerapkan mekanisme pengendalian preventif dan sosial yaitu relasional, 

komunikasi, dan nilai. 

 Ketidak harmonisan dalam kelompok bisnis benar-benar menurunkan semangat dan 

kerjasama tim. Tantangan untuk dapat menyatukan kembali tim merupakan tantangan terberat 

dibandingkan bagaimana merumuskan target proyek bisnis. Keharmonisan dapat muncul 

ketika adanya job description yang tidak jelas dalam anggota kelompok sehingga adanya 

ketidak seimbangan pekerjaan. Anggota kelompok yang malas atau tidak aktif berdampak 

besar pada anggota kelompok lainnya demikian juga koordinator kelompok yang dianggap 

arogan merupakan penyebab yang seringkali terjadi di kelompok-kelompok bisnis mahasiswa. 

Hal ini berdampak pada menurunnya semangat kerjasama tim dan munculnya “pagar” yang 

tinggi di internal bisnis mahasiswa. Berikut akan diungkap mengapa munculnya 

ketidakharmonisan. Job description yang tidak jelas muncul ketika setiap anggota karena 

merasa sudah “berteman” sejak lama maka mereka merasa tidak perlu membuat Job 

description yang benar-benar jelas. Hal ini ternyata berdampak pada rendahnya disiplin setiap 

anggota untuk melakukan pekerjaannya sesuai yang sudah ditentukan. Akibatnya ada anggota 
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yang merasa selalu bekerja lebih banyak dibandingkan anggota lainnya, bahkan anggota 

lainnya juga tidak merasa kalau mereka tidak bekerja. Unsur pertemanan menjadi landasan 

ketika mereka bekerja sehingga tidak muncul profesionalitas dalam bekerja. Oleh karena itu 

mekanisme pengendalian diterapkan secara komprehensif yaitu pengendalian preventif dan 

sosial relasional dan sosial lingkungan. 

 Mekanisme pengendalian preventif diterapkan melalui kewajiban setiap proyek bisnis 

untuk memiliki Job description. Mekanisme pengendalian sosial relasional sangat efektif 

karena ketika salah satu saja anggota proyek bisnis tidak memiliki kinerja yang bagus 

dibanding rekan-rekannya maka yang bersangkutan akan malu atau sungkan. Anggota yang 

malas juga akan merasa “diteror” oleh rekan-rekannya. Hal inilah yang memacu setiap anggota 

untuk berkinerja baik, mengikuti ritme kerja kelompok. Mekanisme pengendalian sosial 

lingkungan dikondisikan oleh fasilitator seoptimal mungkin agar para mahasiswa dapat merasa 

nyaman dalam berdiskusi maupun dalam mengeksekusi bisnisnya. Lingkungan kelompok yang 

kondusif tentu akan memotivasi setiap individu dalam proyek bisnis untuk berkinerja optimal. 

Anggota kelompok yang malas bekerja ketika ditelusur lebih dalam lagi ternyata 

merupakan dampak dari “pendidikan” keluarga yang berbeda-beda. Ada yang memiliki latar 

belakang keluarga yang memang mendisiplinkan anaknya dalam bekerja namun adapula yang 

“memanjakan” mereka sehingga mereka benar-benar tidak bisa bekerja sesuai dengan tugas 

yang diberikan kelompok kepada mereka. Disamping itu motivasi untuk mencapai target 

sangat kurang karena mereka merasa di zona kenyamanannya. Hal ini bisa terjadi karena 

fasilitator yang kurang tegas atau ketua kelompok yang tidak bisa memotivasi anak buahnya. 

Gaya kepemimpinan yang dianggap arogan ternyata mampu mempengaruhi motivasi 

mahasiswa dalam mengerjakan bisnis. Kebanyakan ketua kelompok bisnis yang dianggap 

arogan karena mereka merasa bahwa target harus dipenuhi. Ada rasa ketakutan dan kekuatiran 

dalam diri mereka jika mereka tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal tersebut 

menyebabkan mereka mengelola kelompok bisnisnya dengan tegas dan terkadang keras. 

Perilaku ketua tersebut termanifestasi melalui beberapa perilaku seperti mereka tidak mau 

mendengar saran anggota kelompok bisnis, bertindak di luar sepengetahuan anggota kelompok 

bisnis, memberikan tugas yang berat dan dianggap tidak masuk akal oleh anggota kelompok 

bisnis. Namun harus diakui juga bahwa beberapa ketua merasa mereka memang menjadi ketua 

kelompok bisnis karena dipaksa dan terpaksa, hal itulah yang menjadikan mereka memimpin 

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan keinginan anggota kelompok. Masalah ini sekaligus 

merupakan tantangan yang seringkali terjadi di kelompok proyek bisnis mahasiswa. 

Mekanisme sosial relasional dapat mengatasi masalah kepemimpinan yaitu dengan berupaya 

melakukan mentoring kepada setiap ketua kelompok agar mereka dapat berempati kepada anak 

buahnya sehingga menciptakan relasi yang baik antara ketua dan anggota. Peneliti menemukan 

bahwa cara yang paling sering dilakukan oleh fasilitator adalah memanggil ketua kelompok 

dalam upaya memperbaiki kepemimpinannya dan memanggil para anggota agar mereka respek 

dengan pemimpin mereka. Dua kegiatan tersebut biasanya dilakukan secara terpisah. Jika cara 

tersebut tidak membuahkan jalan keluar maka biasanya fasilitator akan memanggil mereka 

secara bersamaan dan menjadi mediator untuk memfasilitasi hubungan yang tidak baik. Ada 

dua kemungkinan luaran untuk kedua jalan keluar tersebut yaitu kelompok tersebut akan 

“berpisah” sehingga membentuk kelompok baru atau kelompok tersebut menjadi kuat. 

Mekanisme pengendalian nilai juga dapat digunakan untuk mengatasi hambatan 

kepemimpinan. Pemimpin grup bisnis dapat menciptakan nilai atau budaya organisasi dalam 

kelompok bisnis mereka masing-masing sehingga dengan adanya budaya yang disepakati maka 

biasanya grup bisnis dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari perpecahan kelompok. 
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Indikator Kinerja Bisnis Merupakan Alat Pengendalian Bisnis 

 

 Tantangan lain yang muncul dalam pengembangan bisnis adalah bagaimana 

memastikan bisnis mahasiswa berkembang sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu aspek 

penting untuk memastikan bisnis tersebut berkembang adalah menetapkan indikator kinerja 

yang merupakan elemen penting pengukuran kinerja untuk melihat sampai sejauh mana 

prestasi bisnis mahasiswa. Penerapan indikator kinerja termasuk dalam mekanisme 

pengendalian kinerja. 

Utomo (2010) menyatakan bahwa salah satu ciri dari wirausaha adalah fokus pada 

kinerja. Dua indikator yaitu indikator keuangan dan nonkeuangan merupakan indikator yang 

tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi untuk menilai kinerja rintisa bisnis. Penelitian 

menemukan bahwa tidak selalu indikator keuangan menjadi indikator yang terpenting, bahkan 

beberapa fasilitator menyatakan bahwa mereka lebih cenderung untuk melihat indikator 

nonkeuangan dibandingkan indikator keuangan. Salah satu alasannya yaitu masih banyak 

kelompok bisnis mahasiswa yang belum dapat menghitung kinerja keuangannya dengan tepat 

sehingga tentu saja dapat menjadi bias dalam pengambilan keputusan. 

Hampir semua fasilitator tidak menekankan aspek keuangan dalam menilai 

keberhasilan mahasiswa. Fasilitator menilai bahwa pengukuran kinerja melalui aspek 

keuangan bukanlah indikator yang utama, masih banyak aspek non keuangan yang lebih 

penting daripada aspek keuangan. Aspek non keuangan jika dapat dicapai maka sebenarnya 

secara otomatis maka aspek keuangan akan terpengaruh. Sebagai contoh pengalaman dalam 

proses menunjukkan jika ada kelompok bisnis yang kompak dan persisten dalam mengelola 

bisnisnya maka omset yang merupakan indikator keuangan akan meningkat. aspek keuangan 

merupakan “dampak” dari aspek non keuangan. Beberapa indikator non keuangan yang 

teridentifikasi adalah pertumbuhan pelanggan, skala produksi, “key partner” bisnis siswa, dan 

Reseller.  

Tabel 2. Tantangan vs Mekanisme Pengendalian 

Masalah/Tantangan Mekanisme 

Penetapan Target Kinerja 

Sosial-komunikasi 

Gaya kepemimpinan Sosial-relasional 

Indikator kinerja kinerja 

 

 

Mekanisme Pengendalian Manajemen dalam Proses Pembimbingan Bisnis 

 

 Proses menetaskan bisnis dan mengembangkan bisnis mahasiswa merupakan tantangan 

bagi setiap fasilitator di pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang 

menekankan tujuannya pada bagaimana menjadi wirausaha tidak mungkin dapat berjalan 

dengan baik tanpa proses pembimbingan yang baik. 

 Proses pembimbingan sangat penting karena melalui proses tersebut fasilitator 

mendukung mahasiswa untuk meningkatkan intensi mereka berwirausaha. Pengalaman para 

fasilitator menunjukkan bahwa setiap tahapan, yaitu tahapan memulai bisnis dan 

mengembangkan bisnis memiliki tantangannya masing-masing. Daya tahan, kesabaran, 

keterampilan dan pengetahuan yang mencukupi, waktu, tenaga, serta semangat sangat 

menentukan proses pembimbingan proyek bisnis mahasiswa. Proyek bisnis yang dijalankan 

mahasiswa adalah proyek bisnis nyata sehingga fasilitator tertantang untuk membuat proyek 

bisnis mahasiswa berhasil. Informan mahasiswa menyatakan bahwa mereka masih belum 

memahami bagaimana memulai bisnis sehingga peran fasilitator dalam membimbing bisnis 

mereka adalah faktor kunci keberhasilan bisnis mahasiswa sekaligus pendidikan 
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kewirausahaan. Mekanisme sosial relasional dan komunikasi memegang peranan dalam proses 

ini. Monitoring melalui proses diskusi yang terus menerus, terlebih lagi jika proyek bisnis yang 

berjalan masih jauh dari standar yang ditetapkan atau dari target yang ditetapkan. Oleh karena 

itu, pertemuan formal dan informal harus dilakukan agar kinerja bisnis dapat meningkat. 

Fasilitator dalam menerapkan pengendalian relasional seringkali berusaha untuk memotivasi 

seluruh anggota dalam kelompok sehingga mereka bisa saling “menjaga” rekan mereka.  

Berikut adalah contoh bagaimana menerapkan mekanisme pengendalian relasional dan 

komunikasi. Fasilitator menyatakan bahwa mereka melakukan proses pembimbingan melalui 

langkah demi langkah dan penuh kehati-hatian. Untuk memastikan bahwa proses pendidikan 

terstruktur dan sistemik maka para fasilitator mengadakan pertemuan minimal seminggu sekali 

untuk melakukan evaluasi dan perencanaan untuk tahapan selanjutnya. Jika ada masalah 

mendesak pertemuan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam seminggu. Dengan pola seperti 

itu kelompok bisnis mahasiswa menjadi paham dan mengikuti apa yang diusulkan oleh 

fasilitator, berikut adalah petikan dari salah satu fasilitator 

 

“Jadi prosesnya bimbing pelan-pelan, memang, ketika kita kasih tuntunan begitu 

maka dengan mudah sekali mereka langsung mereka nangkap…”  

 

Berbagai cara dilakukan oleh fasilitator untuk memotivasi mahasiswa sampai dengan 

bagaimana memonitoring dan mengendalikan mahasiswa agar mereka menjalankan bisnisnya 

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan fasilitator memberikan bimbingan yang 

kepada setiap kelompok bisnis maka mereka memberikan bantuan yang spesifik kepada setiap 

bisnis siswa. Temuan penelitian ini sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Sarwoko 

(2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan pada siswa berdampak pada semakin 

tinggi rasa percaya diri dan kematangan mental yang akhirnya berdampak pada semakin tinggi 

niat untuk berwirausaha.  

Tantangan lainnya yang muncul dan seringkali dihadapi oleh fasilitator adalah 

bagaimana membimbing kelompok bisnis mahasiswa yang memiliki memiliki kondisi yang 

berbeda. Setiap kelompok memiliki kinerja yang berbeda-beda tergantung dari beberapa aspek 

misalnya jenis bisnisnya yang berbeda tentu memiliki kinerja yang berbeda, sebagai contoh 

bisnis makanan berbeda dengan bisnis produksi dan berbeda juga dengan bisnis renovasi 

rumah. Bisnis dalam industry yang sama seperti misalnya bisnis makanan dapat berbeda-beda 

tergantung dari model bisnis dan jenis makanan yang dijual, misalnya siswa yang membuka 

warung makan akan berbeda dengan siswa yang berbisnis makanan melalui konsinyasi atau 

mengandalkan pesanan. Oleh karena itu tantangan setiap fasilitator yaitu harus mampu 

membimbing setiap bisnis yang memiliki kekhasan tersendiri. Proses tersebut diatasi oleh 

mekanisme pengendalian kinerja dan preventif. Mekanisme pengendalian kinerja diterapkan 

dalam konteks menetapkan target yang berbeda untuk setiap bisnis yang berbeda, termasuk di 

dalamnya reward yang akan diberikan sesuai dengan jenis bisnisnya. Misalnya bisnis kuliner 

akan berbeda dengan bisnis properti baik dalam penetapan target atau reward. Sedangkan 

mekanisme pengendalian preventif melalui pengamatan yang mendalam terhadap business 

plan proyek bisnis mahasiswa. Fasilitator mereview perencanaan bisnis termasuk di dalamnya 

anggaran untuk memastikan adanya kecocokan dalam ukuran kinerja dan jenis bisnis. 

Proses rintisan bisnis di pendidikan kewirausahaan membutuhkan sistem pendidikan 

yang mampu mendukung proses tersebut serta sistem pengendalian yang dapat memastikan 

bahwa sistem pengajaran yang diterapkan sesuai dengan yang direncanakan. Kerjasama antara 

para fasilitator dan antara fasilitator dan pimpinan lembaga menjadi aspek penting dalam 

perencanaan sampai implementasi serta monitoring pendidikan kewirausahaan. Kerjasama dan 

koordinasi yang optimal mampu untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh 

fasilitator. Tantangan yang dihadapi dan diselesaikan oleh para fasilitator dibawa ke rapat 
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koordinasi dan evaluasi di departemen manajemen sehingga dapat menjadi sumber yang sangat 

bermanfaat untuk memperbaiki dan mengembangkan pendidikan kewirausahaan di 

departemen. 

Tabel 3. Tantangan vs Mekanisme Pengendalian 

Masalah/Tantangan Mekanisme 

Proses pembimbingan 

bisnis 

Sosial-relasional 

Sosial-komunikasi 

Bisnis yang berbeda Kinerja 

Preventif 

 

 

Pengembangan Model Mekanisme Pengendalian 

 

 Melalui penelitian ini, model mekanisme pengendalian manajemen yang telah 

dirumuskan oleh Radianto (2015) dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Berikut adalah gambar 

perbandingan mekanisme pengendalian manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gambar 1. Mekanisme pengendalian manajemen 

 

Pengembangan mekanisme pengendalian manajemen menjadi empat yaitu mekanisme 

pengendalian keyakinan, sosial, kinerja, dan preventif. Keempat mekanisme ini merupakan 

pengembangan dari mekanisme pengendalian manajemen di entrepreneurial university 

(Radianto, 2015). 

Pengendalian keyakinan adalah mekanisme pengendalian manajemen yang 

mempengaruhi perilaku individu melalui visi, misi, dan tujuan organisasi. Dalam hal ini 

pimpinan harus menginspirasi individu supaya mereka berperilaku dan bertindak menuju visi 

dan misi organisasi.  

Pengendalian preventif biasanya dilakukan melalui peraturan-peraturan, kode etik dan 

mekanisme lain yang bertujuan agar individu tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh 

organisasi. Metode preventif seperti “pagar” yang melindungi individu-individu supaya tidak 

melakukan aktivitas yang menyimpang atau yang dilarang oleh organisasi. 

Pengendalian sosial merupakan pengendalian yang dilakukan melalui nilai sosial atau 

kelompok dalam suatu organisasi. Terdapat empat mekanisme yaitu pengendalian relasional, 

komunikasi, lingkungan, dan Nilai. Mekanisme pengendalian relasional adalah bagaimana 

menjaga relasi antara anggota organisasi. Seseorang tidak akan menyimpang dari tujuan 

Pengendalian Sosial 
 Lingkungan yang kondusif 
 Komunikasi 

Pengendalian Nilai 
 Nilai Entrepreneurship 
 Nilai Kekeluargaan 
 Nilai Religius 
 

Pengendalian Preventif 
 Tindakan kriminal 
 Aturan Universitas 
 Perilaku Etis 

Pengendalian Kompetensi 
 Pengembangan diri 
 

Pengendalian keyakinan 

Pengendalian Sosial 
 Pengendalian relasional 
 Pengendalian komunikasi 
 Pengendalian Lingkungan 
 Pengendalian Nilai 
 

Pengendalian kinerja 

Pengendalian preventif 

Radianto, 2015 
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organisasi ketika mereka merasa “dijaga” oleh rekan satu kelompok. Individu cenderung tidak 

akan berperilaku menyimpang karena tidak ingin merugikan kelompoknya atau ada rasa 

“sungkan” kepada organisasinya. Relasi yang dimaksud juga merupakan relasi “peer to peer” 

yaitu bagaimaan individu saling mengawasi individu lainnya. Mekanisme ini akan saling 

memotivasi antara anggota sehingga tidak akan melakukan perilaku menyimpang. Mekanisme 

pengendalian komunikasi adalah bagaimana komunikasi melalui komunikasi satu arah dan dua 

arah. Contoh pengendalian komunikasi adalah adanya diskusi, pertemuan rutin dan nonrutin, 

pertemuan formal dan informal. Mekanisme ini memunculkan interaksi antara anggota 

organisasi, interaksi tersebut akan memunculkan penyelesaikan berbagai masalah sampai 

dengan menghasilkan ide baru (inovasi). Mekanisme pengendalian lingkungan adalah 

lingkungan yang nyaman (kondusif) akan mempengaruhi secara positif perilaku individu 

sehingga mereka akan termotivasi untuk bekerja dengan optimal dan berusaha mencapai tujuan 

organisasi. Lingkungan kerja yang memberikan kesempatan serta memungkinkan para dosen 

berpartisipasi dalam perencanaan dan penetapan target akan memotivasi mereka untuk bekerja 

sesuai dengan yang sudah direncanakan. Mekanisme pengendalian nilai adalah pengendalian 

melalui nilai-nilai yang ada di organisasi, sebagai contoh budaya organisasi, nilai-nilai 

organisasi. Para invidivu hidup “guyup” dan rukun, saling membantu dan mendukung 

merupakan bentuk-bentuk mekanisme pengendalian nilai. 

Mekanisme pengendalian kinerja adalah pengendalian yang berbasis kinerja, bisa hasil 

maupun proses. Contoh mekanisme pengendalian kinerja adalah reward dan punishment, 

kompetensi, pengembangan sumberdaya manusia. Individu yang diberdayakan untuk 

mengembangkan dirinya akan berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Jadi 

bukan karena mereka berprestasi baru diberdayakan. Apabila individu diberdayakan maka 

yang bersangkutan akan memiliki motivasi untuk berkembang. Penelitian ini menemukan 

bahwa pemberdayaan bukan merupakan rewards, namun alat untuk memotivasi individu 

bekerja dan berprestasi. Kepedulian pimpinan untuk memahami anak buahnya yang selalu 

ingin mengembangkan dirinya akan berdampak pada perilaku anggota organisasi supaya 

berperilaku sesuai yang diharapkan. Setiap individu yang diberi kesempatan mengembangkan 

dirinya akan berperilaku berbeda dengan yang tidak pernah dikembangkan potensinya. 

Individu yang diberdayakan akan merasa menjadi aset yang sangat berharga bari organisasi. 

Hal inilah yang memotivasi individu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan organisasi.  

 Empat mekanisme pengendalian manajemen tersebut dapat mengatasi tantangan yang 

muncul pada pendidikan kewirausahan. Semua tantangan ini berhubungan dengan masalah 

yang muncul yaitu lack of leadership, motivational problem, dan personal limitation (Merchant 

dan stede, 2007). Sehingga jika dikombinasikan antara sumber masalah pengendalian dengan 

mekanisme pengendalian akan tampak pada tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Jenis masalah vs Mekanisme Pengendalian Manajemen 
Mekanisme 

Pengendalian 

Manajemen 

Jenis Masalah 

Lack of 

Leadership 

Motivational 

problem 

Personal 

Limitation 

Keyakinan X X  

Sosial:    

- Relasional  X X 

- Komunikasi  X X 

- Lingkungan  X X 

- Nilai X X X 

Preventif X X  

Kinerja X X X 

 

Tabel 4 menunjukkan lack of leadership dapat diselesaikan oleh mekanisme pengendalian 

manajemen keyakinan, sosial nilai, preventif, dan kinerja. Kedua, motivational problem dapat 
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diselesaikan oleh semua mekanisme pengendalian manajemen. Sedangkan personal limitation 

dapat diselesaikan dengan mekanisme pengendalian manajemen sosial relasional, sosial 

komunikasi, sosial lingkungan, sosial nilai, preventif, dan kinerja. 

 

5. Simpulan 

 

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 Tantangan yang dihadapi ditemukan pada beberapa tahapan adalah sebagai berikut. 

Tahapan proses menetaskan bisnis yang mencakup perancangan business plan dan mengubah 

mindset. Tantangan pada tahapan mengembangkan bisnis yang mencakup penetapan target, 

gaya kepemimpinan, dan indikator kinerja. Tantangan pada proses pembimbingan bisnis yang 

mencakup proses pembimbingan dan membimbing bisnis yang berbeda.  

 Tantangan tersebut dapat diatasi oleh empat mekanisme pengendalian yang 

dikembangkan dari penelitian sebelumnya (Radianto, 2015) dan ditemukan dalam penelitian 

ini, mencakup mekanisme pengendalian keyakinan, mekanisme pengendalian sosial, 

mekanisme pengendalian preventif, dan mekanisme pengendalian kinerja. Keempat 

mekanisme pengendalian tersebut tampaknya mempengaruhi kinerja bisnis mahasiswa. Oleh 

karena itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk 

menguji pengaruh empat mekanisme pengendalian manajemen terhadap kinerja bisnis. Isu 

menarik lainya untuk diteliti adalah bagaimana mekanisme pengendalian manajemen yang 

ditemukan dalam penelitian ini dapat diterapkan di bidang lain misalnya industri jasa, dagang, 

manufaktur, dan sektor publik. Jika dapat diterapkan maka penelitian ini memiliki 

transferability yang tentunya memberikan manfaat bagi literature sistem pengendalian 

manajemen dan manfaat praktis bagi bisnis.  

 Keterbatasan penelitian ini terdapat pada proses wawancara yang mengkonsumsi waktu 

cukup lama karena kesibukan informan. Peneliti juga terkadang mengalami kesulitan untuk 

menginterpretasi apa yang diungkapkan oleh informan. Untuk perbaikan ke depan maka dapat 

menggunakan asisten yang handal supaya waktu wawancara dapat dipersingkat. 
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