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Entrepreneurship is the effort of individuals who want to create or run a
business or business. In college, there are entrepreneurship lessons that are
useful to grow students' interest in entrepreneurship. This research aims to find
out the extent of interest of students of economic education, Bhinneka PGRI
Tulungagung University in entrepreneurship. This research is quantitative
descriptive research. Data collection is carried out by distributing
questionnaires to students of Economic Education Class of 2019. The research
findings showed that of the 10 indicators in analyzing students' interest in
entrepreneurship, only two indicators had a low percentage below 50%,
namely the belief in being a successful entrepreneur and entrepreneurial
ability with a percentage of 26.80% and 47.10%. While the other 8 indicators
have a high percentage above 50%. Therefore, it can be concluded that the
majority of students of the Economic Education Study Program of Bhinneka
PGRI University have a high interest in entrepreneurship.
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Wirausaha adalah upaya individu yang ingin membuat atau menjalankan bisnis
atau usaha. Di perguruan tinggi, terdapat pelajaran kewirausahaan yang
berguna untuk menumbuhkan minat mahasiswa dalam berwirausaha.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana minat mahasiswa
pendidikan ekonomi Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dalam
berwirausaha. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa dari 10 indikator dalam menganalisis minat mahasiswa
dalam berwirausaha, hanya dua indikator yang memiliki persentase rendah di
bawah 50%, yakni keyakinan menjadi wirausaha yang sukses dan kemampuan
berwirausaha dengan persentase sebesar 26,80% dan 47,10%. Sedangkan 8
indikator lainnya memiliki persentase tinggi di atas 50%. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi
Universitas Bhinneka PGRI memiliki minat tinggi dalam berwirausaha.
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PENDAHULUAN
Jiwa kewirausahan bisa diajarkan kepada anak-anak sejak dini bahkan sampai ke perguruan tinggi. Dengan
menerapkan nilai-nilai kewirausahaan diharapkan mahasiswa dapat mandiri dalam bekerja atau mandiri dalam
berwirausaha, sehingga mahasiswa yang memiliki jiwa wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja dan
membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia (Sukirman, 2017). Menurut El
Hasanah (2018) Kewirausahan sendiri adalah seuatu kemampuan kreatif dan inovatif yang mempunyai sebuah
dasar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kewirausahaan adalah suatu usaha yang menjadikan seseorang lebih
mandiri dari segi ekonomi serta mendorong untuk menciptakan suatu barang atau jasa dengan penuh semangat
dan berinovasi untuk membuat peluang usaha baru (Darwis et al., 2021). Minat wirausaha merupakan rasa
ketertarikan terhadap kegiatan berwirausaha yang menciptakan suatu usaha yang dapat bermanfaat bagi diri
sendiri maupun lingkungan sekitar (Sumarsono, 2016). Minat berwirausaha seseorang akan muncul apabila ia
merasa senang ketika melakukan kegiatan wirausaha. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat wirausaha
(Harie & Andayanti, 2020). Pertama, terdapat faktor internal yang mencangkup aspek kepribadian dan juga ada
faktor eksternal yang meliputi lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitar (Suharti & Sirine, 2012).
Pada saat ini dunia kerja membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terlatih yang menimbulkan persaingan untuk
meningkatkan pengetahun dan kemampuan (Rukmana, 2018). Seorang yang memiliki jiwa dan sikap dalam
berwirausaha tidak akan merasa puas dengan apa yang telah dicapainya, melainkan akan terus berusaha mencari
sebuah peluang untuk meningkatkan usaha yang telah dijalani (Trihudiyatmanto, 2019).
Universitas Bhinneka PGRI merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Jawa Timur dengan visi untuk
menjadi perguruan tinggi unggul dan berwawasan entrepreneurship. Ini tentunya dibuktikan dengan adanya
beberapa mata kuliah yang mengarahkan mahasiswa agar mampu mengembangkan jiwa dan bakat
berwirausahanya. Adanya mata kuliah kewirausahaan yang mewajibkan setiap mahasiswa untuk menciptakan
lapangan usaha yang baru dengan skala kecil. Kegiatan ini tentunya menjadi suatu hal yang positif, dikarenakan
dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan pola berfikir untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru
yang inovatif (Widnyana et al., 2019). Menjadi seorang pengusaha, bekerja sendiri , mengatur, mengelola, dan
bertanggung jawab untuk bisnis, menawarkan tantangan pribadi yang besar karena individu lebih suka menjadi
karyawan dan bekerja untuk orang lain, Pengusaha harus menerima risiko keuangan pribadi dengan memiliki
bisnis namun juga memiliki manfaat langsung dari potensi keberhasilan bisnis (Supeni & Efendi, 2017).
Mahasiswa harus mempunyai mental wirausaha dalam dirinya dimana ia harus berkarakter jiwa dan sikapnya
yang selalu berorientasi pada kreatif dan inovatif (Pradana & Safitri, 2020).
Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa minat untuk berwirausaha dikalangan mahasiswa masih
cenderung sangat rendah. Penelusuran majalah Tempo edisi 20-26 Agustus tahun 2007, menunjukkan bahwa pada
tahun 2006 seluruh lulusan PT yang terserap oleh dunia kerja sebesar 83,1% bekerja sebagai karyawan sedangkan
yang berwirausaha hanya 5,8% (Prilovia & Iskandar, 2018). Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis lebih jauh terkait minat mahasiswa khususnya pada Program Studi Pendidikan
Ekonomi dalam berwirausaha. Harapannya, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan baik bagi lembaga maupun
dosen pengampu mata kuliah dalam menumbuhkan dan meningkatkan minat berwirausaha mahasiswa Prodi
Pendidikan Ekonomi secara khusus dan mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI secara umum.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif (Hidayanto
& Soeryanto, 2014). Metode deskripsi dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki
dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau
sebagaimana adanya (Misrah, 2013). Dalam penelitian ini nantinya akan dideskripsikan sejauh mana minat
wirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 Universitas Bhinneka PGRI. Jenis data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data kuesioner. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas
Bhineka PGRI Tulungagung. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019
Universitas Bhinneka PGRI sebanyak 85 orang. Sampel penelitian ini dilakukan dengan penentuan rundom
sampling, yaitu menggunakan sampel secara acak tanpa mempertimbangkan kriteria khusus sehingga jumlah
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sampel pada penelitian ini sebanyak 34 orang (Oktapiyani, 2021). Teknik pengumpulan data yang kami lakukan
melalui kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang telah disebar ke mahasiswa Pendidikan Ekonomi
untuk memperoleh data mengenai minat wirausaha mahasiswa Universitas Bhinneka PGRI. Selanjutnya, data
yang didapatkan dideskripsikan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung melalui penyajian data
dalam bentuk diagram pie chart guna memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami hasil penelitian
(Nazir, 2014).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dibawah ini merupakan penjelasan dari hasil angket yang telah dilakukan terkait minat wirausaha
mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2019 Universitas Bhinneka PGRI. Berdasarkan kuesioner yang disebar
kepada 85 mahasiswa, hasil dari kuesioner kemudian disajikan dalam bentuk diagram pie chart yang kemudian
dideskripsikan untuk mengetahui sejauh mana minat wirausaha mahasiswa.

(a) kesenangan terhadap dunia wirausaha

(b) niat berwirausaha

(c) keyakinan terhadap kemampuan berwirausaha

(d) keyakinan dalam berwirausaha

(e) motivasi untuk mendapatkan keuntungan

(f) kesenangan dalam mencari informasi wirausaha

Gambar 1. Diagram respon mahasiswa
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(a) suka duka berwirausaha

(b) resiko berwirausaha

(c) daya saing dalam berwirausaha

(d) rencana setelah sukses berwirausaha

Gambar 2. Diagram respon mahasiswa
Pembahasan
Dari Gambar 1a, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar (64.70%) mahasiswa masuk kategori sangat
menyenangi dunia wirausaha, sedangkan 32,40% mahasiswa masuk kategori senang, dan 2,90% mahasiswa
memilih opsi jawaban tidak senang. Ini merupakan respon yang positif, mengingat secara keseluruhan mahasiswa
menunjukkan ketertarikan terhadap dunia wirausaha. Taufiq et al. (2019) mengungkapkan bahwa ketertarikan
berwirausaha merupakan salah satu indikator penting yang harus dimiliki oleh calon seorang wirausaha.
Ketertarikan harus selaras dengan niat seorang calon wirausaha, dimana hasil kuisioner (Gambar 1b)
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI (61,80%)
memberikan jawaban sangat berniat, sedangkan 25,30% memberikan jawaban berniat, dan 2,90% mahasiswa
memilih opsi jawaban cukup berniat.
Dilihat dari keyakinan (Gambar 1c), sebagian besar mahasiswa juga memberikan respon yang positif,
dimana respon sangat yakin dan yakin diberikan oleh mahasiswa dengan persentase sebesar 47,10% sedangkan
5,90% memberikan respon cukup yakin. Lebih lanjut, saat diberikan pertanyaan terkait keyakinan mereka menjadi
wirausaha yang sukses, sebesar 21,61% mahasiswa memberikan respon sangat yakin, 26,50% mahasiswa
memberikan respon yakin, sedangkan untuk respon cukup yakin dan tidak yakin masing-masing sebesar 8,80%
dan 2,90% (Gambar 1d). Dewi & Nurcaya (2017) mengungkapkan bahwa niat dan keyakinan menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan, dimana apabila seorang wirausaha tidak yakin dengan apa yang hendak dilakukan
maka akan berpengaruh pada niatnya untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Sementara itu, Padmalia
(2016) dalam artikel ilmiahnya memberikan gambaran dimana niat pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa
faktor demografis seperti gender, usia, pengalaman kerja, dan dukungan keluarga.
Dalam hal ini, besarnya niat dan keyakinan mahasiwa Prodi Pendidikan Ekonomi dalam berwirausaha
pengaruhi oleh besarnya laba yang bisa didapatkan oleh para pengusaha (Gambar 1e). Ini ketahui dari seberapa
sering mahasiswa mencari informasi-informasi penting yang berhubungan dengan wirausaha (Gambar 1f).
Marvianta et al. (2013) menjelaskan bahwa seorang calon wirausaha cenderung akan mencari informasi terkait
peluang bisnis. Lebih lanjut, Juniariani et al. (2020) menjelaskan proses pencarian tidak cukup pada seberapa
besar peluang bisnis, namun seorang calon wirausaha juga harus melakukan observasi di lapangan guna menyusun
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strategi pemasaran yang tepat agar usahanya mampu unggul dalam persaingan. Dengan demikian, niat untuk
berwirausaha juga perlu ditekankan oleh seorang calon wirausaha.
Sebagai calon wirausahawan muda, tentunya banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum sebuah usaha
benar-benar dibangun. Faktanya, banyak calon wirausahawan terlebih dahulu mempelajari dan mencari informasi
terkait suka dan duka dalam berwirausaha. Fakta tersebut, selaras dengan hasil kuisioner (Gambar 2a), dimana
sebanyak 32,40% mahasiswa memilih respon mengetahui, 32,40% mahasiswa memilih respon sangat
mengetahui, 8,80% mahasiswa memilih respon cukup mengetahui, dan hanya 2,90% mahasiswa memilih respon
tidak mengetahui. Ini tentunya tidak mengherankan jika sebagian besar mahasiwa siap menanggung resiko dalam
berwirausaha (Gambar 2b) dan efek lain dari kesiapan dalam menanggung resiko membuat mahasiswa siap untuk
bersaing dalam berwirausaha (Gambar 2c). Dengan demikian, tujuan berwirausaha dalam menurunkan angka
pengangguran dapat tercapai, sebagaimana hasil kuisioner yang disajikan dalam Gambar 2d.
Jusmin (2012) menyarankan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk meraih
keberhasilan dalam berwirausaha. Ini dikarenakan sebagian besar para wirausahawan khususnya yang tidak
mempunyai latar belakang pengusaha dari keluarga, terlebih dahulu merasakan jatuh bangunnya membangun
suatu usaha. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kewirausahaan disuatu lembaga pendidikan, mahasiswa harus
ditanamkan empatisme sosial ekonomi dengan tujuan siswa dapat merasakan suka-duka dalam membangun usaha
(Amboningtyas et al., 2019). Disamping itu, resiko dalam berwirausaha perlu juga diajarkan kepada mahasiswa
sebagai salah satu langkah antisipasi seorang pengusaha dalam mengambil keputusan (Juliana, 2019). Dengan
demikian, mahasiswa selaku calon wirausahawan dapat bertransformasi dalam meningkatkan kreativitasnya agar
dapat bersaing dengan kompetitornya (Nuryanti & Nurjaman, 2017).
SIMPULAN
Setelah dilakukan penelitian serta analisis data di atas, diketahui bahwa terdapat 10 indikator dalam
mengetahui minat mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi dalam berwirausaha. Dari 10 indikator, hanya dua
indikator yang memiliki persentase rendah di bawah 50%, yakni keyakinan menjadi wirausaha yang sukses dan
kemampuan berwirausaha dengan persentase sebesar 26,80% dan 47,10%. Sedangkan 8 indikator lainnya
memiliki persentase tinggi di atas 50%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Prodi
Pendidikan Ekonomi Universitas Bhinneka PGRI memiliki minat dalam berwirausaha.
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