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ABSTRAK 

     Tantangan dalam pembangunan suatu negara adalah menangani 

masalah pengangguran. Pengangguran merupakan penyakit social 

yang diakibatkan oleh ketiadaan atau kekurangan lapangan pekerjaan     

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di 

Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang.  jumlah 

pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan 

periode yang sama tahun lalu. Sedangkan jumlah Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, 

meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Kompas.com, Kemenker 

menyatakan bahwa pengangguran terbuka banyak dari lulusan 

perguruan tinggi yaitu sekitar 6,97 persen lulusan universitas dan 6,61 

persen lulusan diploma. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada 

mahasiswa perguruan tinggi dipercaya merupakan salah satu alternatif 

jalan keluar untuk mengurangi tingkat pengangguran. Karena itu, para 

sarjana lulusan perguruan tinggi perlu diarahkan untuk tidak hanya 

berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) namun dapat dan siap 

menjadi pencipta pekerjaan (job creator). Oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepribadian, lingkungan 

keluarga, dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha 

dalam perspektif manajemen bisnis islam pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2017.  

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

dilakukan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  UIN 

Raden Intan Lampung Angkatan 2017. Sampel penelitian berjumlah 

87 responden dengan menggunakan teknik proportional  sampling 

yaitu sampling berimbang. Pengumpulan data melalui kuesioner. 

Metode analisis data menggunakan partial least squares structural 

equation modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS 3 untuk 

pengolahan data. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepribadian 

mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan dengan variabel 

Minat Berwirausaha mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung 

angkatan 2017, hal tersebut membuktikan bahwa kepribadian tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa. Variabel lingkungan keluarga mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan dengan variabel Minat Berwirausaha mahasiswa 

FEBI UIN  Raden Intan Lampung angkatan  2017.. Variabel 

pendidikan kewirausahaan  mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan dengan variabel Minat Berwirausaha mahasiswa FEBI UIN 
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Raden Intan Lampung angkatan 2017. Penerapan kepribadian, 

Lingkungan Keluarga, dan pendidikan Kewirausahaan dalam 

Perspektif Manajemen Bisnis Syariah sudah sangat baik.  

 

 

Kata Kunci :  Kepribadian, Lingkungan Keluarga, Pendidikan 

Kewirausahaan, Minat Berwirausaha 
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ABSTRACT 

     The challenge in developing a country is to deal with the problem 

of unemployment. Unemployment is a social disease caused by the 

absence or lack of jobs. The Central Statistics Agency (BPS) recorded 

that the number of unemployed in Indonesia in August 2020 reached 

9.77 million people. the same period last year. Meanwhile, the number 

of Open Unemployment Rates (TPT) as of August 2020 was 7.07 

percent, an increase of 1.84 percentage points compared to the 

previous year. percent of university graduates and 6.61 percent of 

diploma graduates. It is believed that cultivating the spirit of 

kesirmalam among college students is an alternative way out to 

reduce the unemployment rate. orientation as job seekers (job seekers) 

but can and Hap become job creators (gob creators) Therefore, this 

study aims to determine the direction of expertise, family environment, 

and entrepreneurship education on entrepreneurial interest in the 

perspective of business management in Idam UIN's Faculty of 

Economics and Business. Raiden Intan Lampung class of 2017. 

     This study uses a quantitative approach. The study was conducted 

on students of the Faculty of Economics and Business at UIN Raden 

Intan Lampung, Class of 2017. The research sample was 87 

respondents using a proportional sampling technique, namely 

balanced sampling. Data collection through questionnaires. Data 

analysis method used partial least squares structural equation 

modeling (FLS SEM). ) with SmartPLS 3 software for data processing. 

   The results showed that the personality variable had a positive and 

non-significant influence with the Entrepreneurial Interest variable of 

the 2017 FEBI UIN Raden Intan Lampung students, this proves that 

personality has no significant effect on entrepreneurial behavior 

among students. Family environment variables have a positive and 

significant impact on the Entrepreneurial Interest variable. students of 

FEBI UIN Raden Intan Lampung class 2017 Entrepreneurial 

education variable has a positive and significant influence with the 

variable Interest in Entrepreneurship of FEBI UIN Raden Intan 

Lampung class 2017 The application of personality, family 

environment and entrepreneurship education in Syanah's Business 

Management Perspective is good. 

 

Keyword : Personality, Family Envirounmen, Entrepreneurship 

Education, Intrest in Entrepreneurship 
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MOTTO 

 

 

"Dari Muadz bin Jabal R.A. dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : 

sesungguhnya sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan para 

pedagang, yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi 

amanat tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila 

membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam 

menaikkan harga), apabila berhutang tidak menunda-nunda 

pelunasan dan apabila menagih hutang tidak memperberat orang 

yang sedang kesulitan".( diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam 

Syu’abul Iman )  
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Penegasan Judul  

     Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang penulisan 

skripsi ini, untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap 

judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam 

pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis menjelaskan 

dengan memberi arti daripada beberapa istilah yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan 

dilakukan ini berjudul. “Pengaruh Kepribadian, 

Lingkungan Keluarga, dan Pendidikan Kewirausahaan 

Terhadap Minat Berwirausaha Dalam Perspektif 

Manajemen Bisnis Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung). Adapun beberapa istilah yang penulis perlu 

uraikan sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari 

sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk 

watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Kepribadian adalah kualitas seseorang yang 

menyebabkan ia disenangi atau tidak disenangi oleh orang 

lain.
2
 

3. Lingkungan Keluarga adalah lingkungan yang 

bertanggung jawab atas kelakuan, pembentukkan 

kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, 

kesehatan dan suasana rumah.
3
 

4. Pendidikan Kewirausahaan merupakan upaya 

menginternalisasikan jiwa dan mental kewirausahaan baik 

                                                             
1  Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar 

Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 747. 
2 Sunaryo, Psikologi Untuk Keprawatan, (Jakarta : EGC, 2004), 116. 
3  Bernadib, Pengantar Ilmu Pendidikan  Sistematis, (Yogyakarta : Andi 

Offset, 1999), 120. 
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melalui institusi pendidikan maupun institusi lain seperti 

lembaga pelatihan, training dan sebagainya.
4
 

5. Lingkungan Keluarga adalah lingkungan yang 

bertanggung jawab atas kelakuan, pembentukkan 

kepribadian, kasih sayang, perhatian, bimbingan, 

kesehatan dan suasana rumah.
5
 

6. Minat Berwirausaha adalah sebuah rasa ketertarikan 

terhadap suatu kegiatan berwirausaha yang dapat 

menciptakan sebuah usaha dan dapat bermanfaat terhadap 

diri sendiri maupun orang lain kecenderungan hati dalam 

diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang 

kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko 

dan mengembangkan usahayang diciptakannya tersebut.
6
 

7. Persfektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun 

keyakinan tentang suatu hal.
7
 

8. Manajemen Bisnis Syariah adalah pengetahuan yang 

mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan 

melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip-

prinsip syariah.
8
 

     Berdasarkan penjelasan dari istilah-istilah diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul ini 

adalah bagaimana kontribusi kepribadian, pendidikan 

kewirausahaan, dan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha dalam perspektif manajemen bisnis syariah. 

 

                                                             
4  Agus Wibowo, Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi), ( 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), 30 
5  Bernadib, Pengantar Ilmu Pendidikan  Sistematis, (Yogyakarta : Andi 

Offset, 1999), 120. 
5. Hj. D. Made Dharmawati, Kewirausahaan, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 

14.                                                                        
6 Yusuf Qhardawi, Fikih. Zakah. Muassasat Ar-Risalah, Cet II Bairut 

Libanon,1408H//1998 terjemahan Didi Hafifudin, 1.                                                                                                                                                                                                   
7 Makruf Abdullah, Manajemen Bisnis Syariah, (Yogyakarta : Aswaja Persindo, 

2011). 1. 
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B. Latar Belakang Masalah 

    Jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya semakin 

meningkat. Ini dikarenakan angka  kelahiran lebih besar 

daripada angka kematian. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) dibuktikan dengan sensus penduduk pada tahun 2020 

jumlah penduduk di Indonesia adalah 270,20 juta  jiwa, 

diperkirakan  jumlahnya akan bertambah setiap tahunnya. 

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Indonesia, 

maka akan terjadi peningkatan  kebutuhan pangan, papan, 

pendidikan maupun lapangan pekerjaan yang harus dipenuhi. 

Tantangan dalam pembangunan suatu negara adalah 

menangani masalah pengangguran. Pengangguran merupakan 

penyakit social yang diakibatkan oleh ketiadaan atau 

kekurangan lapangan pekerjaan. Pengangguran terjadi apabila 

jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada 

jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah 

yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan 

kerja yang tersedia. Menurut Sukirno pengangguran adalah 

jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif 

mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. 

     Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah 

pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 

juta orang.  jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta 

orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. 

Sedangkan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per 

Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen 

poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9
 Pertumbuhan 

tenaga kerja yang tinggi tetapi tidak diikuti dengan 

tersedianya lapangan pekerjaan, maka akan sangat 

berpengaruh pada tingkat pengangguran. Hal ini akan 

berdampak buruk dalam suatu negara jika masalah 

pengangguran tidak diatasi dengan serius.  

     Adapun data dari BPS tentang tingkat pengangguran 

terbuka  menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat 

dilihat pada table dibawah ini.  

                                                             
9 BPS, 2020 
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Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

Gambar 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan 

Tertinggi yang Ditamatkan Di Indonesia  

Tahun 2018 - 2020 

     Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa Tingkat  

Pengangguran Terbuka (TPT) dari lulusan SMK sebesar 

13,55%, sementara yang paling rendah merupakan lulusan 

Sekolah Dasar (SD) yaitu 3,61%. Sedangkan sisanya seperti 

Sekolah Menengah Petama (SMP) sebesar 6,64%, Sekolah 

Menengah Atas (SMA) sebesar 9,86%. Lalu untuk lulusan 

Diploma I-III sebesar 8.08% dan untuk lulusan Universitas 

atau Strata 1 sebesar 7,35%.  

      Menurut Data tersebut tingkat pengangguran lulusan 

perguruan tinggi pada tahun 2020 masih cukup besar. Hal ini 

mengidentifikasi bahwa lulusan perguruan tinggi ikut 

menyumbang bertambahnya pengangguran di Indonesia. Oleh 

karena itu peran dari perguruan tinggi sangat diperlukan untuk 

dapat mengarahkan lulusannya agar mandiri dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri tidak bergantung 

pada lapangan pekerjaan yang minim.  Jumlah tersebut dapat 

menjadi pertanda bahwa lulusan Universitas tidak dapat 

menjadikan seseorang memiliki pekerjaan.  

     Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh 

Kompas.com, Kemenaker menyatakan bahwa pengangguran 

terbuka banyak dari lulusan perguruan tinggi yaitu sekitar 
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6,97 persen lulusan universitas dan 6,61 persen lulusan 

diploma.
10

 Dan juga artikel yang publikasikan oleh 

Republika.com yang menyatakan bahwa lulusan perguruan 

tinggi  dominasi pengangguran di Indonesia.
11

 

     Adapun jumlah angkatan kerja di Lampung pada Februari 

2020 sebanyak 4.43 juta orang, naik 25,5 ribu dibanding 

Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah 

penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 

2020, sebanyak 4,24 juta orang penduduk bekerja sedangkan 

sebanyak 189,7 ribu orang menganggur. Dibanding setahun 

sebelumnya, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 

10,3 ribu orang dan pengangguran bertambah sebanyak 15,2 

ribu orang.
12

 

     Istilah wirausahawan merupakan terjemahan dari kata 

entrepreneur yang diartikan sebagaii kegiatan individual atau 

kelompok yang membuka usaha baru dengan maksud 

memperoleh keuntungan dan membesarkan usaha dalam 

bidang produksi maupun distribusi barang-barang ekonomi 

dan jasa. Pembahasan  mengenai kewirausahaan memang 

tidak dapat lepas dari soal kemandirian bangsa. Kedua hal 

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain . jika kualitas 

dan kuantitas suatu negara baik, maka dapat dipastikan bahwa 

kemandirian negara tersebut juga baik. Kehadiran  para 

wirausahawan penting untuk menopang keberlanjutan 

kehidupan sosial ekonomi negara, seperti peningkatan 

kesejahteraan dan mengurangi pengangguran. 

     Untuk itu,  pemerintah harus mulai secara serius 

memberikan perhatian terhadap masalah kewirausahaan di 

Indonesia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 

Diperlukan peran konkret pemerintah melalui penciptaan 

program pendidikan kewirausahaan bagi pemuda guna 

memberikan kesempatan belajar kepada mereka agar 

                                                             
10https://nasional.compas.com/read/2021/07/06/15171381/kemenaker-sebut-

pengangguran-terbuka-banyak-dari-lulusan-perguruan-tinggi  
 11https://m-republika-co-id.lulusan-perguruan-tinggi-dominasi-

pengangguran-di-indonesia  
12 BPS Lampung, 2020  

https://nasional.compas.com/read/2021/07/06/15171381/kemenaker-sebut-pengangguran-terbuka-banyak-dari-lulusan-perguruan-tinggi
https://nasional.compas.com/read/2021/07/06/15171381/kemenaker-sebut-pengangguran-terbuka-banyak-dari-lulusan-perguruan-tinggi
https://m-republika-co-id.lulusan-perguruan-tinggi-dominasi-pengangguran-di-indonesia/
https://m-republika-co-id.lulusan-perguruan-tinggi-dominasi-pengangguran-di-indonesia/
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memperoleh pengetahuan keterampilan, dan 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan.
13

 

     Sebagai respon akan kebutuhan pembentukan wirausaha-

wirausaha baru, maka pihak universitas memberikan mata 

kuliah Kewirausahaan. Tidak terkecuali Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Mata kuliah kewirausahaan dimaksudkan untuk 

membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa dan membimbing 

mahasiswa untuk menjadi job creator, bukan sebagai job 

seecker. 

     Model pembelajaran yang diberikan adalah model 

pembelajaran yang berorientasi atau diarahkan untuk 

menghasilkan business entrepreneur terutama yang menjadi 

owner entrepreneur atau calon wirausaha mandiri yang 

mampu mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah usaha 

serta dapat memasuki dunia bisnis dan dunia industri serta 

profesional. Karenanya pola dasar pembelajaran bersifat 

sistematik yang di dalamnya memuat aspek-aspek tiori, 

praktek serta implementasi.  

      Dengan adanya mata kuliah Kewirausahaan, minat 

berwirausaha diharapkan dapat terbentuk. Telah banyak 

penelitian yang mengenai minat berwirausaha mahasiswa 

yang mengemukakan factor-factor yang membentuk minat 

berwirausaha. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada 

mahasiswa perguruan tinggi dipercaya merupakan salah satu 

alternatif jalan keluar untuk mengurangi tingkat 

pengangguran. Karena itu, para sarjana lulusan perguruan 

tinggi perlu diarahkan untuk tidak hanya berorientasi sebagai 

pencari kerja (job seeker) namun dapat dan siap menjadi 

pencipta pekerjaan (job creator). Jiwa wirausaha dapat 

tumbuh ketika seseorang mempunyai minat pada bidang 

wirausaha. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang harus 

                                                             
13 https://nasional.kompas.com  

https://nasional.kompas.com/
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menyuruh.
14

 Sedangkan menurut Anwar dalam Amelia dan 

Hadi (2016) Minat berwirausaha adalah ketersediaan untuk 

bekerja keras dan tekun untuk mencapai tujuan usahanya.
15

 

Menurut pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 

berwirausaha adalah ketertarikan seseorang terhadap kegiatan 

wirausaha dan ketersediaan untuk bekerja keras dalam 

mencapai suatu tujuan usahanya. 

     Adapun data serapan alumni Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1  

Serapan Alumni UIN Raden Intan Lampung 2017-2020 

 

Tahun 

Lulus 

Jumlah 

Alumni 

Alumni 

Yang 

Bekerja 

Sektor pekerjaan tempat alumni bekerja Tidak 

bekerja 
Swasta Pemerintah Wirausaha BUMN BUMD 

2017 1915 1704 835 511 290 51 17 211 

2018 2201 1959 588 588 333 59 20 242 

2019 3101 2760 1352 828 469 83 28 341 

2020 2692 2396 1174 719 407 72 24 296 

Sumber : UPT Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Karir 

UIN RIL     

     Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah alumni 

yang bekerja di swasta dan pemerintahan lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah alumni yang berwirausaha. Hal 

ini menunjukkan bahwa minat berwirausaha pada mahasiswa 

masih tergolong rendah. 

      Minat berwirausaha menurut Bygrave (dalam Buchari 

Alma, 2013) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 
16

 

                                                             
14 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : 

PT Rineka Cipta, 2013), 35 
15 Helga Nurul Amalia, Syamsu Hadi “Pengaruh Prestasi dan Lingkungan 

Terhadap Minat Berwirausaha siswa Jurusan Pemasaran”, Jurnal Analisis Pendidikan 

Ekonomi, Vol.5, no.3, (2016),761, 
https://journal.unnes.ac.id/sju/idex.php/eeaj/article/view/13576 

16 Buchari  Alma, Kewirausahaan, (Bandung : Alfabeta , 2013), 9.  

https://journal.unnes.ac.id/sju/idex.php/eeaj/article/view/13576
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1) Faktor personal, yang menyangkut aspek kepribadian.  

2) Faktor environtment, yang menyangkut lingkungan fisik.  

3) Faktor sosiological, yang menyangkut hubungan dengan 

keluarga dan sebagainya.  

      Sedangkan menurut Suhartini factor - faktor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha yaitu,
17

  

1) Faktor intrinsik yang meliputi adanya kebutuhan akan 

pendapatan, motif, harga diri, perasaan senang dan 

perhatian.  

2) Faktor ekstrinsik yang meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, peluang dan pendidikan.  

      Dalam penelitian ini, penulis mengambil faktor 

kepribadian, lingkungan keluarga dan pendidikan 

kewirausahaan sebagai variabel. 

      Kepribadian adalah karakter yang dimiliki oleh seseorang. 

Kepribadian dalam bahasa latinnya adalah  persona yang 

artinya topeng.
18

 Dalam kepribadian seorang individu terdapat 

rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, berani 

mengambil risiko, berjiwa pemimpin, keorisinilan dan 

berorientasi ke depan. Tanpa adanya rasa percaya diri tentu 

tidak ada minat dari seorang individu untuk memutuskan 

berwirausaha. Selain itu keberanian dalam mengambil risiko 

juga merupakan tantangan besar bagi seorang wirausaha 

dalam menjalankan bisnisnya. Sifat kepemimpinan juga 

diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Hal ini didasari 

dengan tujuan untuk tetap mengarahkan bawahan ataupun 

karyawan agar bekerja sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. Ada beberapa faktor mengapa mahasiswa ragu untuk 

berwirausaha, faktor-faktor tersebut adalah. (1) tidak memiliki 

modal, (2) belum memiliki ide bisnis yang unik, (3) tidak 

                                                             
17  Suhartini Yana, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Mahasiswa dalam Berwiraswasta, Jurnal Akmenika UPY, vol.7 (2011) : 39-58, 

http://ekonomi.upy.ac.id  
18 Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2007), 17. 

http://ekonomi.upy.ac.id/
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berani mengambil risikonya, (4) Ragu dengan kemampuan 

sendiri, (5) ingin mencari pengalaman dahulu.
19

  

     Lingkungan keluarga adalah pendidikan anak yang 

pertama, karena adalam keluarga inilah, anak pertama kalinya 

mendapatkan didikan dan bimbingan, juga dikatakan yang 

utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah 

dalam keluarga.
20

  Lingkungan keluarga terdiri dari ayah, ibu, 

saudara dan seluruh keluarga dekat lainnya. Dalam keluarga 

salah satunya ayah atau ibu akan mempengaruhi anaknya 

mengenai masa depannya khususnya dalam pemilihan 

pekerjaan yang akan dipilih. Semakin orang tua memberikan 

dorongan dan pengaruh untuk anaknya dalam berwirausaha, 

maka anak akan cenderung berminat dan menentukan pilihan 

sebagai wirausaha. Begitu pula sebaliknya, apabila orang tua 

memberikan larangan atau tidak ada dukungan kepada anak 

untuk menjadi wirausaha, maka akan menjadi sebuah 

hambatan bagi anak untuk berwirausah. Sikap dan aktivitas 

sesama anggota keluarga secara langsung ataupun tidak 

langsung akan saling mempengaruhi, misalnya orangtuanya 

berwirausaha maka akan timbul minat untuk berwirausaha. 

Apabila keluarga mendukung maka akan tinggi minat 

seseorang dalam berwirausaha daripada tidak didukung oleh 

keluarga. Adapun berdasarkan penelitian Khairunnisa & Indri 

Murniawaty (2020) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif 

dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Semarang angkatan 2015.
21

 Hal ini bearti semakin baik 

lingkungan keluarga yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

minat berwirausaha yang dimiliki. 

                                                             
19  https://skata.info/article/detail/740/alasan-mengapa-generasi-muda-ragu-

mulai-berwirausaha  
20  Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Edisi Revisi, ( Jakarta : PT. 

Raja Grafindo Persada, 2006),38. 
21  Khoirun Nisa dan Indri Murniawaty, “Pengaruh Atribut Personal, 

Lingkungan Keluarga dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha 
Mahasiswa”, Economic Education Analysis Juornal, no 1 (2020) : 84-99, 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj  

https://skata.info/article/detail/740/alasan-mengapa-generasi-muda-ragu-mulai-berwirausaha
https://skata.info/article/detail/740/alasan-mengapa-generasi-muda-ragu-mulai-berwirausaha
https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eeaj
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     Suryana mengungkapkan seseorang wirausaha tidak akan 

berhasil apabila tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan 

kemauan. Ada kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan dan 

pengetahuan, maka akan sulit berkembang dan berhasil. 

Sebaliknya memiliki pengetahuan dan kemempuan tetapi 

tidak disertai dengan kemauan, maka tidak akan tewujud 

mejadi wirausahawan.
22

 Menurut Hisrich (dalam Trisnawati 

(2014), pengetahuan kewirausahaan adalah dasar dari sumber 

daya kewirausahaan yang terdapat didalam individu.
23

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas islam Negeri 

Raden Intan Lampung dalam Kurikulumnya telah memasukan 

mata kuliah kewirausahaan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam 

kurikulumnya memasukkan mata kuliah kewirausahaan. Mata 

kuliah kewirausahaan mempelajari berbagai teori serta 

praktek kewirausahaan yang berbasis syariah dan Fakultas 

juga melaksanakan seminar dan workshop kewirausahaan 

serta mengadakan kompetisi business plan dengan tujuan 

untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa, 

sehingga setelah lulus diharapkan mahasiswa dapat 

berwirausaha dan diharapkan bisa mengurangi angka  

pengangguran. Penelitian Hendrawan & Sirine (2017) 

menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan 

mempengaruhi minat berwirausaha.
24

 Samuel Cristian Susanto 

(2017) menunjukkan bahwa pengetahuan kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap minat berwirausaha.
25

       

                                                             
22 Suryana, Kewirausahaan : Kiat dan Proses Menuju Sukses, (Jakarta : 

Salemba Empat, 2013), 15 
23  Trisnawati, N, “Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Dukungan 

Sosial Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XII SMK Se-Kabupaten 

Blora, Jurnal Pendidikan Ekonomi , no 2 (2014) : 66-74 
24  Hendrawan, J. S.,Sirine, H, “Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, 

Pengetahuan Kewirausahaan Terhadap Minat Brwirausaha (studi Kasus pada 
Mahasiswa FEB UKSW Konsentrasi Kewirausahaan”. Asian Jurnal Of Innovation 

and Entrepreneurship, no 3 (2017) : 291-314. 
25 Samuel Cristian Susanto, “Pengaruh Lingkungan Keluarga, Pendidikan 

Kewirausahaan, dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa”. Jurnal 
Manajemen dan Star Up Bisnis, no 3 (2017) : 277-287, 

https://journal.uc.ac.id/index.php/porporma  

https://journal.uc.ac.id/index.php/porporma
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     Islam merupakan agama yang paling sempurna dalam 

segala hal.  Salah satu syariat islam ini adalah dengan 

mengharuskan umatnya agar bekerja dan berbisnis di jalan 

yang benar serta menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah 

SWT dan Rasul-Nya. Berdagang merupakan salah satu profesi 

yang sangat mulia dan utama selagi dijalankan dengan jujur 

dan sesuai dengan aturan serta tidak melanggar batas-batas 

syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di 

dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah. Diantara 

dalil yang menerangkan tentang berbisnis adalah : 

َها ٌُّ َ أ َٰٓ اَْ َلَ َءاَمُنواَْ ٱلَِّذٌنََ ٌَ  َلُكم َتۡأُكلُوَٰٓ َنُكم أَۡمَو  ٌۡ ِطلَِ َب ََٰٓ ِبٱۡلَب  َرةَ  َتُكونََ أَن إِلَّ  ِتَج 

َ َعن نُكۡمَ  َتَراض  اَْ َوَلَ مِّ  ٩٢َََرِحٌٗما ِبُكمَۡ َكانََ ٱّللَََّ إِنََّ أَنُفَسُكۡمَ  َتۡقُتلُوَٰٓ

Artinya: 

      Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S 

An-Nisa : 29) 

ََوَعِشٌَرُتُكۡمَ ُجُكۡم ََوأَۡزَو  ُنُكۡم ََوإِۡخَو  ََوأَۡبَنآَُٰؤُكۡم ََءاَبآَُٰؤُكۡم ََكاَن َإِن قُۡل

ََتۡخشََ َرٞة ََوِتَج  َٱۡقَتَرۡفُتُموَها ٌل ََتۡرَضۡوَنَهآَََٰوأَۡمَو  ِكُن ََوَمَس  ََكَساَدَها ۡوَن

َ ى  ََحتَّ ََفَتَربَُّصوْا ََسِبٌلِِهۦ َفًِ ََوِجَهاد  ََوَرُسولِِهۦ ِ َٱّللَّ َن َمِّ ُكم ٌۡ َإَِل أََحبَّ

ََُلٌَََ َُِبأَۡمِرِهۦََۗوٱّللَّ َٱّللَّ ًَ ۡأِت ِسقٌَِنٌََ ٩٢َۡهِديَٱۡلَقۡوَمَٱۡلَف 

Artinya :  

     Katakanlah: "jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-

saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang 

kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri 

kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah 

lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad 

di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan 
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keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada 

orang-orang yang fasik. (Q.S At-Taubah : 24) 

ََوإَِقاِمَٱلصََّ ِ ٌعََعنَِذۡكِرَٱّللَّ ٌۡ َرٞةََوَلََب َُتۡلِهٌِهۡمَِتَج  ِةََوإٌَِتآَِٰءَِرَجاٞلَلَّ َلو 

ُرََ ۡوٗماََتَتَقلَُّبَفٌِِهَٱۡلُقلُوُبََوٱۡۡلَۡبَص  ٌَ َخافُوَنَ ٌَ ِةَ َكو  ٧٣َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََٱلزَّ

Artinya :  

    laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 

(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncangan. (Q.S An-Nur : 37) 

      Dari dalil tentang perniagaan diatas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa Islam sangat menganjurkan ummatnya 

untuk berwirausaha serta mengedepankan ahlakul kharimah 

dalam pelaksanaannya. Islam mengajarkan bahwa dalam 

perniagaan tidak  semata-mata mencari keuntungan secara 

duniawi saja namun juga seorang pengusahha harus 

membekali dirinya dengan bekal keimanan dan ilmu syar’I, 

khususnya dengan fikih muamalah dan bisnis agar bisa 

menjadi pengusaha yang baik dan benar serta tidak terjerumus 

dalam sesuatu yang haram. 

     Wirausaha merupakan salah satu bentuk yang dapat 

dilakukan oleh seorang muslim dalam mencari rezeki tidak 

lupa dengan berpegang pada Al-qur’an. Umat Islam sendiri 

memiliki tanggung jawab untuk berusaha dan bekerja di bumi 

Allah untuk memperoleh kekayaan. Dalam surah Al-Mulk 

(67): 15 yang artinya : “Dialah yang menjadikan bumi ini 

mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan 

makanlah sebagian dari rezeki-Nya”.26
 Yang mana Bagi umat 

Islam berwirausaha lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah 

                                                             
26 Veithzal Rivai, Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-

Qur‟an dan Mengikuti Jejak Rasululloh saw dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 12. 
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Swt. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat 

untuk beribadah agar mendapat berkah.   

     Peran suatu instansi yang merangsang mahasiswa untuk 

berwirausaha yang didasari kemempuan dari dirinya sendiri 

maka peneliti mengambil tempat penelitian di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, yang mana Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung adalah salah satu Universitas terbaik di 

Lampung yang diharapkan dapat melehirkan entrepreneur 

yang bermutu, islami, dan mampu memberikan peranan yang 

besar dalam bidang ekonomi di Indonesia. Berdasarkan 

permasalahan tersebut diatas, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH KEPRIBADIAN, 

LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN 

KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT 

BERWIRAUSAHA DALAM PERSPEKTIF 

MANAJEMEN BISNIS ISLAM (STUDI PADA 

MAHASISWA FEBI UIN RIL)”. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

a. Meningkatnya angka pengangguran setiap tahunnya 

dikarenakan adanya ketidakmampuan lapangan 

pekerjaan dalam menampung banyaknya para pencari 

kerja. 

b. Masih minimnya wirausaha di Indonesia sedangkan 

kewirausahaan sangat diperlukan  untuk 

meningkatkan ekonomi negara kewirausahaan sangat 

dibutuhkan yaitu untuk mengurangi  penganggguran.  

c. Minat berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung masih rendah. 

d. Walaupun terdapat mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang 

memiliki minat berwirausaha sejak dini tetapitidak 

semua mahasiswa memiliki minat berwirausaha yang 

sama. Oleh karena itu penulis  tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut. 
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e. Mengetahui pengaruh kepribadiann, lingkungan 

keluarga dan pendidikan kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha  dalamm perspektif manajemen 

bisnis islam. 

2. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sebuah 

pengaruh kepribadian, pendidikan kewirausahaan dan 

lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha. 

Dimana kepribadian, pendidikan kewirausahaan dan 

lingkungan keluarga sebagai variabel X (independen). 

Minat berwirausaha merupakan sebuah permasalahan 

yang harus diatasi dan tidak dapat dipandang dari satu 

sisi saja. Fokus penelitian ini yaitu dengan melibatkan 

variable minat berwirausaha, kepribadian, pendidikan 

kewirausahaan, dan lingkungan keluaga. 

2. Dalam penelitian ini peneliti hanya fokus meneliti 

mahasiswa yang sudah mempelajari mata kuliah 

kewirausahaan yaitu mahasiswa Jurusan Ekonomi 

Syariah, Jurusan Akuntansi Syariah Jurusan 

Perbankan Syariah, dan Manajemen Bisnis Syariah  

angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Raden Intan Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah 

dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kepribadian berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa FEBI UIN RIL angkatan 2017? 

2. Apakah pendidikan kewirausahawan berpengaruh 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa FEBI UIN RIL 

angkatan 2017? 

3. Apakah lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa FEBI UIN RIL angkatan 2017? 

4. Apakah kepribadian, lingkungan keluarga, dan pendidikan 

kewirausahaan brrpengaruh terhadap minat berwirausaha 

mahasiswa FEBI UIN RIL angkatan 2017? 
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5. Apakah kepribadian, pendidikan kewirausahaan, dan 

lingkunga keluarga berpengaruh terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa FEBI UIN RIL angkatan 2017 

dalam perspektif manajemen bisnis islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk megetahui pengaruh kepribadian terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

angkatan 2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Raden 

Intan Lampung angkatan 2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negri Raden Intan 

Lampung angkatan 2017. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian, lingkungan 

keluarga dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

angkatan 2017. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepribadian, lingkungan 

keluarga dan pendidikan kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

angkatan 2017 dalam perspektif manajemen bisnis islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

baik secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Secara Teoritis 

     Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

mendukung kajian tentang pengaruh kepribadian, 
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lingkungan keluarga, dan pendidikan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. Serta Bagi  peneliti yang memiliki 

variable penelitian yang sama hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai  acuan penelitiannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi terhadap meningkatan minat para 

mahasiswa dalam berwirausaha sehingga dapat 

membantu dalam pembentukan karakter generasi 

muda yang berkualitas dan mandiri, sekaligus sebagai 

upaya untuk mengurangi pengangguran dengan 

menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat 

membantu perekonomian bangsa. 

b. Bagi Peneliti 

     Peneliti memberikan kontribusi nyata bagi upaya 

analisis factor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha yang bermanfaat untuk meningkatkan 

minat berwirausaha. Selain itu juga peneliti dapat 

memperluas pengetahuan tentang factor yang 

mempengaruhi minat berwirausaha 

c. Bagi Pembaca 

     Penelitian ini dapat memberikan pengetahun baru 

mengenai manajemen sumber daya manusia yaitu 

tentang factor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha mahasiswa setelah membaca hasil 

penelitian ini. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

     Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan mengenai topik yang berkitan dengan 

penelitian ini dapat dilihat dalam table dibawah ini  
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Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan Sumber Jurnal 

Nasional 

NO NAMA JUDUL JURNAL HASIL 

1.  Mughni 

Nurul 

Maulida, dkk 

 

2017  

 

 

Pengaruh 

Kepribadian, 

Lingkungan 

Keluarga, dan 

Pendidikan 

Kewirausahaan 

terhadap Minat 

Berwirausaha 

Mahasiswa STIE 

idya Gama 

Lumajang 

Secara parsial 

kepribadian dan 

lingkungan keluarga 

berpengaruh 

terhadap minat 

berwirausaha 

mahasiswa. Namun 

secara simultan 

kepribadian, 

lingkungan keluarga 

dan pendidikan 

kewirausahaan 

berpengaruh 

terhadap minat 

berwirausaha 

mahasiswa.
27

 

                                                             
27 Mughni Nurul Maulida, Sukma Irdiana, dan Anisatul Fauzah, “ Pengaruh 

Kepribadian, Lingkungan Keluarga dan Pendidikan Kewirausahaan Terfhadap Minat 

Berwirausaha Mahasiswa STIE Widya Gama  Lumajang,” Progress Conference, no. 2 
(2019) : 519-524, 

https://procedings.stiewidyagamalumajang.ac.id//index.php/progress  

https://procedings.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/progress
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2.  Samuel 

Kristanto 

Susanto 

 

2017 

Pengaruh 

Lingkungan 

Keluarga, 

Pendidikan 

Kewirausahaan dan 

Efikasi Diri 

terhadap Minat 

Berwirausaha 

Mahasiswa. 

Lingkungan 

Keluarga, 

Pendidikan 

Kewirausahaan dan 

Efikasi Diri 

berpengaruh 

signifikan secara 

positif terhadap 

minat berwirausaha 

mahasiswa sisanya 

dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Pendidikan 

Kewirausahaan 

paling berpengaruh 

diantara variabel 

lain terhadap minat 

berwirausaha karena 

mempunyai nilai 

betakoefisien regresi 

terbesar yaitu.
28

 

3.  Enita 

Marselina 

Murniati, 

dkk 

 

2019 

Pengaruh 

Kepribadian, 

Pengetahuan 

Kewirausahaan, 

Kreativitas  dan 

Lingkungan 

Keluarga terhadap 

Minat Berwirausaha 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi 

Kepribadian, 

Pengetahuan 

Kewirausahaan, 

Kreativitas dan 

Lingkungan 

Keluarga memiliki 

pengaruh yang 

signifikan secara 

simultan dan parsial  

terhadap minat 

berwirausaha 

                                                             
28 Samuel Cristian Susanto, “Pengaruh Lingkungan Keluarga,  Pendidikan 

Kewirausahaan dan Efikasi Diri Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa, “ Jurnal 
Manajemen dan Star Up Bisnis, no. 3 (2017) : 277-287, 

https://journal.uc.ac.id/imdex.php/perporma 

https://journal.uc.ac.id/imdex.php/perporma
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Universitas 

Kanjuruhan Malang. 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Ekonomi 

Universitas 

Kanjuruhan 

Malang.
29

 

4.  Eka Yulianti  

  

2019 

Pengaruh Sikap 

Mandiri, Motivasi 

dan Pendidikan 

Kewirausahaan 

terhadap Minat 

Berwirausaha 

Mahasiswa Secara 

Syariah Institusi 

Pertanian Bogor 

Seara simultan sikap 

mandiri, motivasi 

dan pengetahuan 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

namun tidak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

minat berwirausaha 

mahasiswa secara 

syariah di Institut 

Pertanian Bogor.
30

 

 Achmad 

Syaifudin  

 

Pengaruh 

Kepribadian, 

Linngkungan 

Keluarga dan 

Pendidikan 

Terdapat pengaruh 

signifikan 

Kepribadian, 

Lingkungan 

Keluarga, dan 

                                                             
29  Ernita Marselina Murniati, Sulistiyo dan Ydik Yudiono, “ Pengaruh 

Kepribadian, Pengetahuan Kewirausahaan, Kreativitas dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Minat Berwirausaha , “ Jurnal  Riset Pendidikan Ekonomi, no. 2 (2019) : 4-
5, https://doi.org/10.21067/jrpe.v4123908  

30  Eka Yulianti, “Pengaruh Sikap Mandiri, Motivasi, dan Pendidikan 

Kewirausahaan Terhadap Minat Mahasiswa Berwirausaha Secara Syariah di Institut 

Pertanian Bogor”, Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial 
Keagamaan, Bogor, Vol. 19, No. 01 (Juli 2019), 85-104, http://ejournal.iain-

tulungagung.a.id/index.php/dinamika//article  

https://doi.org/10.21067/jrpe.v4123908
http://ejournal.iain-tulungagung.a.id/index.php/dinamika/article
http://ejournal.iain-tulungagung.a.id/index.php/dinamika/article
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2017 Kewirausahaan 

terhadap Minat 

Berwirausaha 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Pendidikan 

Kewirausahaan 

terhadap Minat 

Berwirausaha 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Universitas Negeri 

Yogyakarta.
31

 

 

Tabel 1.3 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan Sumber Jurnal 

Internasional  

NO NAMA JUDUL HASIL 

1.  Bayu Setyaji, 

Heri Yanto, 

Dorajun. 

 

2020 

The Role Of 

Personality, 

Adversity 

Intelegence and 

Creativity in 

Increacing 

Entreprenurial Intrest 

Through Student 

Involvement In 

Entrepreneurship 

Lectures. 

The personality, 

adversity 

intelligence and 

creativity of each 

affected the 

involvement of 

student. Then the 

personality 

involvement of 

students and 

creativity each 

affect the 

entrepreneurial 

intrest.
32

 

                                                             
31  Achmad Syaifudin, Endra Murti Sugoro, “Pengaruh Kepribadian, 

Pendidikan Kewirausahaan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha 

Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal 

Profita, no. 8 (2017) : 9-16, http://journal.student.uny.ac.id  
32  Bayu Setyaji, Heri Yanto, Dorajatun Prihandono, “The Role of 

Personality, Adversity Intelligence and Creativity in Increasing Entrepreneurial 

http://journal.student.uny.ac.id/
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2.  Miswanto, 

Shofia Suparti, 

Yanuar Rifqi 

Abdullah 

 

2020 

The Effect Of 

Entrepreneurial 

Knowledge and 

Environmental 

Support on Student 

Entrepreneurial 

Intention. 

Entrepreneurial 

knowledge has a 

positive effect on 

entrepreneurial 

intentions. 

Environmental 

support has a 

positive effect on 

entrepreneurial 

intentions.
33

 

3.  Nuning 

Kristiani, Auliya 

Nurmalasari 

 

2021 

the imfact of 

entrepreneuership 

education and family 

environment on 

entrepreneurship 

motivation of collage 

students 

Entrepreneurship 

Education and 

Family 

Environment 

proved to be 

significantly 

positive for 

entrepreneurial 

motivation.
34

 

                                                                                                                                   
Interest Through Student Involvement in Entreprenuership Lectures,” Journal of 

Economic Education, no. 9 (2020) : 9-18, http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec  
33 Miswanto, Shopia Suparti, dan Yanuar Rifqi Abdullah, “The Effect of 

Entrepreneurial Knowledge and Environmental Support on Student Entrepreneurial 

Intention,” Telaah Bisnis, Vol. 19, no. 1 (2018) : 15-28, 

http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb  
34 Nuning Kristiani, Auliya Nurmalasari, “The Imfact Of Entrepreneurship 

Education and Family Environment on Entrepreneurship Motivation Of Collage 

Students,” Equilibrium Jurnal Bisnis dan Akuntansi, no. 1 (2021) : 1-8,  

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jeec
http://journal.stimykpn.ac.id/index.php/tb
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4.  Ida Ayu Putu 

Widani 

Sugiadiningrat 

 

2020 

Determination Of 

Entrepreneurship 

Education, Family 

Environment and 

Self-Efficacy on 

Entrepreneurship 

Interest. 

The results of the 

hypothesis testing 

show that 

entrepreneurship 

education and 

family 

environments have 

a significant 

positive effect on 

students interest in 

entrepreneurship. 

Meanwhile, Self-

efficacy shows 

positive results but 

does not 

significantly 

influence the 

interests of students 

to become 

entrepreneurs.
35

 

5.  Bongsu 

Hutagalung, 

Doli M Ja’far 

Dalimunthe, dkk 

 

2017 

The Effect Of 

Entrepreneurship 

Education and 

Family Environmentt 

Towards Students 

Entreprenurial 

Motivation. 

The Family 

Environment And 

Entreprenuership 

Education together 

have a pssiteve and 

significant effect 

on Entrepreneurial 

Motivation. 

Partially, The 

Family 

Environment And 

                                                             
35 Ida Ayu Putu Widani Sugianingrat, Ida I Dewa Ayu Yayati Wilyadewi, I 

Wayan Gde Sarmawa, “Determination of Entrepreneurship Education, Family 
Environment, and Self-Efficacy on Entrepreneurship Interest,” Jurnal Economia, Vol. 

16, no. 1 (2020) : 33-43, https://journal.uny.ac.id/index.php/economia  

https://journal.uny.ac.id/index.php/economia
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Entreprenuership 

Education have a 

positive and 

significantinfluence 

on Entrepreneurial 

Motivation.
36

 

 

H. Sistematika Penulisan 

     Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima 

bab.Bab-bab tersebut dapat diuraikan secara garis besar yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

     Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya 

sebagian besar yaitu menyempurnakan usulan penelitian yang 

berisi tentangpenegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

     Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara terperinci yang memuat tentang teori yang 

digunakan seperti minat berwirausaha, Kepribadian, 

Lingkungan Keluarga, Pendidikan Kewirausahaan, 

Berwirausaha dalam Pandangan Islam, Kerangka Pemikiran 

dan Pengajuan Hipotesis. 

 

 

 

 

                                                             
36 Bongsu Hutagalung, dkk., “The Effect Of Entrepreneurship Education 

and Family Environment Towards Students’ Entrepreneurial Motivation,” 
International Journal of Economic Research, no. 20 (2017) : 331-346, http: 

www.serialjournals.com  

http://www.serialjournals.com/
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BAB III METODE PENELITIAN   

     Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan 

metodologi yang terdiri dari tempat penelitian, jenis 

penelitian, populasi, sampel, definisi operasional variabel, 

instrumen penelitian dan teknik analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

     Dalam bagian ini menguraikan deskripsi data penelitian, 

pembahasan hasil penelitian dan analisis.  

 

BAB V PENUTUP 

     Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan 

serta saran-saran untuk disampaikan kepada objek penelitian, 

pemerintah, konsumen dan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan  

1. Theory off Planned Beharivor (TPB) 

     Theory of Planned Behavior merupakan teori yang 

dikenalkan oleh Ajzen yang dikutip oleh Ni Nyoman Anggar 

Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi tahun 1991. Teori ini adalah 

teori pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). 

Teori TPB menjelaskan mengapa sesorang melakukan 

tindakan tertentu. Ada tiga konsep yang terdapat dalam TPB, 

yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan kontrol 

perilaku persepsian.
37

 Theory of Planned Behavior 

menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan 

pokok penting yang memperkirakan suatu perbuatan, 

meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang 

dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol 

perilaku persepsian orang tersebut. Jika ada sikap yang 

positif, dukungan dari orang sekitar serta persepsi adanya 

suatu kemudahan karena tidak ada hambatan untuk 

berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan 

semakin tinggi. Seseorang yang memiliki sikap yang positif 

pada minat Islamicpreneurship, mendapat dukungan dari 

orang disekitar dan persepsi adanya kemudahan karena tidak 

ada masalah yang menghambat untuk berwirausaha secara 

syariah (Islamicpreneurship) maka niat seseorang untuk 

berwirausaha akan semakin tinggi. 

a) Sikap terhadap Perilaku 

     Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan 

untuk menanggapi hal- hal yang disenangi ataupun yang 

tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi 

                                                             
37 Ni Nyoman Anggar Seni dan Ni Made Dwi Ratnadi, “Theory Of Planned 

Behavior Untuk Memprediksi niat Berinvestasi, “ E-Journal Ekonomi dan Bisnis, 

(2017), 4046-4049. 
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maupun peristiwa. Sikap terhadap perilaku dianggap 

sebagai variabel pertama yang dapat mempengaruhi niat 

untuk berperilaku. Ketika seorang individu menghargai 

secara positif pada suatu perbuatan, maka ia mempunyai 

kemauan untuk melakukan perbuatan tertentu. 

     Pandangan tentang suatu perilaku dipengaruhi oleh 

keyakinan (behavioral beliefs) sebagai akibat dari 

tingkah laku yang dilakukan. Keyakinan individu 

meliputi kekuatan keyakinan (beliefs strength) dan 

evaluasi hasil (outcome evaluation). Pandangan atas 

perilaku diyakini memiliki dampak secara langsung 

terhadap kemauan seseorang untuk berperilaku dan 

kemudian dikaitkan dengan norma subjektif dan kontrol 

perilaku persepsian.
38

 Konteks penelitian ini, generasi 

muda terutama mahasiswa akan berkeinginan untuk 

berwirausaha secara Islami (Islamicpreneurship) apabila 

mereka memiliki keyakinan- keyakinan positif bahwa 

berwirausaha secara Islami (Islamicpreneurship) 

merupakan kegiatan yang memberikan keuntungan bagi 

mereka, sebaliknya niat generasi muda akan rendah bila 

mereka berpersepsi bahwa berwirausaha secara Islami 

(Islamicpreneurship) akan memberikan kerugian bagi 

mereka. Sikap dan perilaku ini nantinya dapat 

membentuk kepribadian seseorang.  

b) Norma Subjektif  

     Norma subjektif merupakan pengakuan desakan 

sosial dalam memperlihatkan suatu perilaku khusus. 

Norma subjektif adalah manfaat yang mempunyai dasar 

terhadap kepercayaan (belief) yang memiliki istilah 

normative belief. Normative belief adalah kepercayaan 

terhadap kesepahaman ataupun ketidaksepahaman 

seseorang ataupun kelompok yang mempengaruhi 

individu pada suatu perilaku. Pengaruh sosial yang 

penting dari beberapa perilaku berakar dari keluarga, 

teman sekolah, pasangan hidup, kerabat, rekan kerja dan 

                                                             
38 Ibid.4047 
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lainnya berkaitan dengan perilaku.
39

 Kekuatan sosial 

merupakan bagian dari norma subjektif terdiri dari 

penghargaan (reward) atau hukuman (punishment) yang 

diberikan oleh individu terhadap individu lainnya, rasa 

senang individu terhadap individu tersebut, dan seberapa 

tinggi tingkat seseorang dianggap sebagai orang yang 

berpengalaman serta rasa ingin dari individu tersebut. 

Menurut Ajzen, seorang individu mempunyai 

kecenderungan pemahaman bahwa individu tersebut 

merekomendasikan untuk berperilaku, maka tekanan 

sosial yang dirasakan besar, sebaliknya jika memberikan 

keyakinan untuk tidak berperilaku maka tekanan sosial 

yang dirasakan kecil. Sehingga dengan adanya norma 

subjektif ini dapat dikatakan bentuk motivasi sesorang 

untuk melakukan sesuatu.  

c) Kontrol Perilaku  

     Persepsian Kontrol perilaku persepsian adalah ukuran 

kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana 

atau kompleksnya melakukan suatu perbuatan. Kontrol 

perilaku dapat juga diartikan sebagai pemahaman 

mengenai sederhana atau kompleksnya dalam 

melakukan perbuatan atas dasar pada pengalaman 

terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam 

melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai 

sikap dan norma subjektif yang mendukung dalam 

berbuat tertentu akan sangat bergantung pada dukungan 

kontrol perilaku persepsian yang ia miliki. Keberadaan 

faktor pendukung memberikan peran yang sangat 

penting dalam melakukan pengendalian atas kontrol 

perilaku seseorang. Sebaliknya, semakin sedikit faktor 

pendukung yang dirasakan oleh individu maka individu 

tersebut akan kesulitan untuk memahami perilaku yang 

dilakukan. Seseorang yang mempunyai sikap yang 

positif, mendapat dukungan dari orang-orang disekitar 

dan sedikitnya hambatan untuk melakukan suatu 

                                                             
39 Ibid.4048 
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perilaku, maka orang itu akan memiliki niatan yang kuat 

dibandingkan ketika memiliki sikap yang positif dan 

dukungan dari orang sekitar namun banyak hambatan 

yang ada untuk melakukan perilaku tersebut.
40

 

Contohnya seorang mahasiswa dibekali oleh perguruan 

tinggi suatu pengetahuan entrepreneurship di bangku 

perkuliahan tentang keuntungan menjadi muslim 

entrepreneur maka seseorang akan berminat 

menjalankan wirausaha berbasis Islam 

(Islamicpreneurship). Begitu pula ketika teman 

sebayanya banyak yang membuktikan keberhasilan 

menjadi seorang muslim entrepreneur, maka hal ini 

dapat memacu minat Islamicpreneurship yang tinggi. 

 

2. Kepribadian  

a. Pengertian Kepribadian  

     Kepribadian merupakan salah satu factor yang 

mendorong individu untuk berwirausaha. Menurut 

George Herbert Mead kepribadian ialah tingkah laku 

pada manusia yang berkembang melalui 

pengembangan diri. Perkembangan kepribadian dalam 

diri seseorang telah berlangsung seumur hidup, 

menurutnya manusia akan berkembang dengan secara 

bertahap melalui interaksi dengan anggota 

masyarakat. Menurut Erich Fromm, kepribadian 

merupakan keseluruhan kualitas psikis yang diwarisi 

atau diperoleh yang khas pada seseorang yang 

membuatnya unik.
41

 Adapun menurut Gregory dan 

Jess, kepribadian adalah suatu pola watak yang 

relative permanen, dan sebuah karakter unik yang 

memberikan konsistensi sekaligus indvidualitas bagi 

perilaku seseorang,
42

 

     Sedangkan menurut M.A.W.Brower kepribadian 

adalah corak tingkah laku social individu yaitu 

                                                             
40 Ibid.4049 
41 Buchari Alma, Kewirausahaan, ( Bandung : Alfabeta, 2013), 78 
42Gregory j. Feist, Teori Kepribadian, (Jakarta : Salemba Empat, 2011),3 
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meliputi keinginan, opini, dorongan dan kekuatan 

serta perilaku-perilaku seseorang. Selain itu menurut 

Syamsu Yusuf, kepribadian merupakan seperangkat 

asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta 

definisi empirisnya.  Adapun menurut Sjarkawi 

berpendapat bahwa kepribadian adalah ciri atau 

karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan.
43

 

     Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kepribadian adalah 

karakter yang dimiliki oleh seseorang yang terbentuk 

dari lingkungan dan bersifat unik. 

 

b. Sifat yang Perlu Dimiliki Wirausaha 

     Dalam memilih karir seseorang pada dasarnya 

berkaitan dengan kepribadian mereka, termasuk 

menjadi wirausaha. Menurut Pandji Anogara, 

kepribadian setiap individu mempengaruhi dirinya 

dalam memilih pekerjaan.
44

 Menurut Marbun dalam 

penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 

sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahaan 

yaitu sebagai berikut :
45

 

a. Percaya Diri 

     Sifat percaya diri merupakan sifat yang harus 

dimiliki oleh seorang pengusaha. Seorang 

wirausaha yang berhasil pada umumnya 

mempunyai rasa percaya diri yang cukup tinggi, 

baik percaya pada kemampuan yang dimiliki 

maupun percaya terhadap kemajuan usaha yang 

dijalankannya. 

 

 

                                                             
43  Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, (Jakarta : Bumi Aksaea, 

2008), 15 
44 Pandji Anogara, Psikologi Kerja ( Jakarta : Rineka Cipta,  2009), 90 
45 Buchari Alma, kewirausahaan,  (Bandung : Alfabeta, 2013), 52-57 
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b. Berorientasi pada tugas dan hasil  

     Adapun hasil yang dimaksud adalah 

keuntungan atau laba yang diperoleh dari 

menjalankan usahanya. Seseorang yang 

berorientasi pada tugas dan hasil biasanya 

memiliki watak yang tekun, mempunyai motivasi 

yang tinggi, serta kerja keras. 

c. Pengambilan risiko 

     Risiko merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dilepaskan dalam  dunia usaha. Keberanian 

mengambil risiko bagi seorang pengusaha 

merupakan tantangan yang besar dan akan 

memberikan dampak terhadap usaha yang dimiliki. 

Sikap keberanian mengambil risiko merupakan hal 

penting yang pelu dimiliki oleh seorang pengusaha 

agar usaha yang dimilikinya dapat berjalan dan 

berkembang dengan baik, namun  tetap 

mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi pada usaha yang dimilikinya. 

d. Kepemimpinan  

     Kepemipinan merupakan salah satu sifat yang 

juga harus dimiliki oleh wirausaha. Seorang 

pemimpin yang baik pada umumnya dapat 

mengarahkan karyawan atau anggota tim untuk 

mencapai tujuan. Dan juga seorang pemimpin 

harus pandai berkominikasi baik dengan siapapun, 

serta dapat menerima saran dan kritik dengan 

lapang dada demi kemajuan usaha yang dimiliki. 

e. Keorisinilan  

     Sifat ini tidak selalu ada pada diri seseorang. 

Seorang wirausaha dituntut memiliki sifat orisinil 

karena pada dasarnya wirausahawan harus 

mempunyai pendapat serta ide sendiri dan tidak 

meniru orang lain. 

f.  Berorientasi ke masa depan 

     Seorang wirausaha yang baik biasanya 

mempunyai tujuan dan orientasi yang jelas ke 
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depan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan 

jangka panjan. Tujuan dan orientasi yang jelas 

dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah 

dan strategi yang diambil sehingga dapat mencapai 

target sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 

c. Indicator Kepribadian  

          Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

indicator sebagai berikut : 

1) Penuh percaya diri, dengan indicator penuh 

keyakinan, berkomitmen, disiplin, optimis, dan 

bertanggungjawab. 

2) Berani mengambil risiko dengan penuh 

perhitungan, serta menyukai tantangan. 

3) Memiliki jiwa kepemimpinan, dengan indicator 

berani tampil beda, dapat dipercaya, dan tangguh 

dalam bertindak. 

4) Berorientasi kedepan, dengan indicator penuh 

energy, cekatan dalam bertindak, dan aktif. 

 

d. Kepribadian dalam Perspektif Manajemen Islam 

     Abdul Mujib mengungkapkan bahwa 

kepribadiann merupakan integrasi system qolbu, akal 

dan nafsu manusia yang dapat menimbulkan tingkah 

laku. Al-qur’an Surah Asy-Syams ayat 8 :  

ٮَها  َفاَۡلَهَمَهاَفُُجۡوَرَهاََوَتۡقو 

َََََََََََََََََArtinya : 

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu 

(jalan) kepasikan dan ketakwaan 

     Ayat tersebut menegaskan baha manusia hidup 

dihadapkan pada perjuangan. Manusia dilahirkan 

hakikatnya adalah sebagai khalifah di muka bumi 

untuk mengemban amanah dan bertanggungjawab 

dalam menata kehidupan bermasyarakat. Manusia 
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dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, 

berikut tipe kepribadian seorang mukmin 

berdasarkan Al-Qur’an yang berkaitan dengan :  

1) Aqidah : berpegang teguh pada rukun iman 

2) Ibadah : melaksanakan lima rukun Islam 

3) Kehidupan sosial : mau bergaul dengan orang 

lain, senang memaafkan kesalahan orang lain, 

dan dermawan. 

4) Kehidupan keluarga : berbakti kepada orang 

tua, berbuat baik kepada saudara, memelihara 

dan membiayai keluarga. 

5) Moral : kejujuran, mempunyai rasa adil, 

sabar, amanah, istiqomah qonaah, dan 

sanggup mengendalikan diri dari hawa nafsu. 

6) Emosi : cinta kepada Allah SWT, merasa 

takut adanya adzab, mencari rahmat Allah, 

dapat menahan amarah, tidak iri, tidak 

sombong, dan berani membela kebenaran. 

7) Intelektual : menuntut ilmu, memikirkan 

Allah da ciptaaannya dan memikirkan yang 

bermanfaat. 

8) Pekerjaan : tekun dan tulus dalam bekerja, 

selalu berusaha dan tidak pantang menyerah, 

dan senantiasa mencari rizki yang halal. 

9) Fisik : badan sehat, kuat, dan bersih (suci).
46

 

     Kepribadian yang baik akan membangun mental 

yang baik. Pola pikir akan menentukan langkah ke 

depannya. Penyakit yang masih menempati anak 

bangsa kini ialah penyakit mental. Kebanyakan orang 

merasa tidak percaya diri manjalankan bisnis dengan 

berlandaskan etika bisnis Islam. Maka, pentingnya 

lingkungan yang membangun jiwa-jia kewirausahaan 

Islami guna menanamkan kepribadian mental yang 

kuat untuk menghadapi risiko-risiko mendatang. 

                                                             
46 Farid, Kewirausahaan Syariah, (Cimanggis : Kencana, 2017), 7.  
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     Dalam pandangan islam kepribadian adalah sikap, 

pilihan, keputusan, dan perbuatan yang sesuai dengan 

nilai-nilai Islam.
47

 Rasulullah SAW adalah sosok 

yang mempunyai kepribadian mandiri. Beliau lahir 

dalam keadaan yatim, dan tidak lama sesudahnya 

beliau menjadi yatim piatu. Namun, Rasulullah SAW 

memiliki tekad yang kuat untuk hidup mandiri tidak 

menjadi beban bagi orang lain. Kemandirian yang 

diajarkan Rasulullah SAW tiada lain bertujuan untuk 

membentuk pribadi – pribadi Muslim menjadi pribadi 

yang kreatif, mau berusaha dengan maksimal, 

pantang menyerah dan pantang menjadi beban orang 

lain, mampu mengembangkan diri, dan gemar 

bersedekah dengan harta yang didapatkannya.
48

 

Rasulullah SAW sangat memperhatikan pertumbuhan 

potensi anak, baik di bidang sosial maupun ekonomi. 

Beliau membangun sifat percaya diri dan mandiri 

pada anak, agar ia bisa bergaul dengan berbagai 

unsur masyarakat yang selaras dengan 

kepribadiannya. Dengan demikian, ia mengambil 

manfaat dari pengalamannya menambah kepercayaan 

pada dirinya, sehingga hidupnya menjadi 

bersemangat dan keberaniannya bertambah. Ia tidak 

manja dan kedewasaan menjadi ciri khasnya.
49

 

 

e. Indikator Kepribadian dalam Perspektif 

Manajemen Bisnis Islam 

     Indikator-indikator kepribadian dalam perspektif 

Islam dalam penelitiann ini berdasarkan Al-Qur’an :  

 

 

                                                             
47 Aat Hidayat, “Psikologi dan Kepribadian Manusia Perspektif Al-Qur’an 

dan Pendidikan Islam”, Jurnal Penelitian, Vol.11, No. 2, Agustus 2017,  
48 Gymnastiar, Abdullah, Malu Jadi Benalu. (Bandung: Khas MQ, 2005), 

204 
49  Abdurrahman, M. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 213. 
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1) Taqwa (Q.S. Ash-shaff : 10-11) 

2) Mengutamakan kejujuran (Q.S. Al-Syu’ara : 

181-183) 

3) Memprioritaskan konsep halal  (Q.S. Al-

Maidah : 88, Al-Baqarah : 168) 

4) Mandiri (Q.S. Ar-Rad : 11) 

 

3. Lingkungan Keluarga 

a) Pengertian Lingkungan Keluarga 

     Lingkungan paling utama bagi seorang anak 

adalah lingkungan keluarga, karena sebagian besar 

dari kehidupan anak ada di dalam keluarga. Di dalam 

lingkungan keluarga anak mengalami sosialisasi 

untuk pertama kalinya, dimana anak diajarkan dan 

dikenalkan dengan brbagai nilai kehidupan serta 

membentuk dan mengembangkan pribadi anak dalam 

fungsi sosialnya, yang tentunya akan berguna untuk 

masa depannya nanti. 

     Menurut Dalyono keluarga adalah  ayah, ibu dan 

anak-anak serta family yang menjadi penghuni rumah 

dimana factor ini sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan anak dalam belajar. Tingkat  pendidikan, 

perhatian, penghasilan, kerukunan, bimbingan, dan 

keakraban orang terhadap anak semuanya untuk turut 

mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan anak. 

Menurutt Conny Semiawan lingkungan keluarga 

terutama orang tua berperan penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua juga 

berperan sebagai pengaruh bagi masa depannya. 

Artinya secara tidak langsung orang tua juga dapat 

mempengaruhi minat anaknya dalam memilih 

pekerjaan termasuk dalam hal menjadi wirausaha.
50 

Adapun menurut Soerjono Soekanto, keluarga 

merupakan tempat aktivitas utama kehidupan seorang 

                                                             
50 Chonny Semiawan, Pendidikan Keluarga Dalam Era Global. (Jakarta : 

PT. Preenhalindo 2010), 1. 
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individu berlangsung sehingga keluarga menjadi 

institusi pertama dan utama dalam pembangunan 

sumber daya manusia.
51

 

     Buchari Alma mengatakan bahwa ada pengaruh 

dari orang tua yang bekerja sendiri, atau memiliki 

usaha sendiri mempunyai kecenderungan anaknya 

juga akan menjadi pengusaha. Keadaan seperti ini 

seringkali memberi inspirasi kepada anak. Anak yang 

mempunyai orang tua  seorang pengusaha atau hidup 

dalam lingkungan kelurga wirausahawan akan 

mendapatkan pengetahuan pada masa-masa awal 

sehingga membentuk sikap dan persepsi mengenai 

kepercayaan akan kemampuan berwirausaha.
52

 Selain 

itu Fuad Ihsan menjelaskan bahwa lingkungan 

keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama 

pempunyai peran yang sangat penting dalam 

membentuk pola kepribadian anak. 

     Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas 

dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga adalah 

lingkungan terkecil dalam masyarakat dan lingkungan 

pertama bagi seorang anak yang dapat mempengaruhi 

pola pikir dan perkembangan anak. Di dalam 

lingkungan keluarga seorang anak mendapatkan kasih 

sayang, perhatian, keteladanan, bimbingan, dan 

dorongan dari orang tua untuk dapat mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki demi perkembangan di 

masa mendatang. Lingkungan keluarga sangat besar 

berpengaruh terhadap perkembangan dan pemilihan 

pekerjaan terhadap seorang anak. 

     Minat seorang anak untuk menjadi wirausaha 

terbentuk apabila keluarga memberikan dukungan 

yang positif terhadap minat tersebut.Orang tua yang 

mempuyai profesi sebagi wirausaha dapat memberkan 

dukungan kepada anak untuk menjadi seorang 

                                                             
51 Soekanto Soerjono, Sosiologi Keluarga. (Jakarta : Rineka Cipta 2004), 

23. 
52 Buchari Alma, Kewirausahaan. (Bandung : Alfabeta 2013), 8. 
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wirausaha. Misalnya orang tua sukses  dalam 

menjalankan suatu usaha tertentu, maka anak akan 

cenderung untuk mengikuti jejak orang tua untuk 

menjalankan usaha yang sama. Selain itu pola pikir 

orang tua berpengaruh terhadap minat berwirausaha 

karena apabila orang tua telah memiliki jiwa 

kewirausahaan dan mempunyai kesadaran betapa 

pentingnya berwirausaha maka akan berpengaruh 

terhadap anaknyasehingga anak tersebut mempunyai 

keinginan untuk berwirausaha . 

 

b) Peranan Keluarga 

     Peranan keluarga terhadap perkembangan anak 

merupakan lingkungan sosial yang pertama 

dikenalkan kepada anak, atau dapat dikatakan bahwa 

seorang anak itu mengenal kehidupan sosial itu 

pertama-tama di dalam lingkungan keluarga. Adanya 

interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan 

yang lain itu menyebabkan bahwa seorang anak 

menyadari akan dirinya bahwa ia berfungsi sebagai 

makhluk sosial.
53

 Anak dalam menjalani pendidikan 

di lingkungan keluarga biasanya menghadapi 

hambatan-hambatan. Hambatanhambatan tersebut 

antara lain:
54

  

b. Anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih 

sayang dari orang tua.  

c. Figur orang tua yang tidak mampu memberikan 

keteladanan pada anak 

d. Sosial ekonomi keluarga yang kurang/berlebihan 

yang tidak bisa menunjang belajar.  

e. Kasih sayang orang tua yang berlebihan sehingga 

cenderung untuk memanjakan anak.  

                                                             
53Abu, Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 207. 
54 ibid., 207 



37 
 

 
 

f. Orang tua yang tidak bisa memberikan rasa aman 

kepada anak, tuntutan orang tua yang terlalu 

tinggi.  

g. Orang tua tidak bisa memberikan kepercayaan 

kepada anak.  

h. Orang tua yang tidak bisa membangkitkan 

inisiatif dan kreativitas kepada anak.  

     Dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis 

yang mampu memancarkan keteladanan kepada anak-

anaknya, akan lahir anak-anak yang memiliki 

kepribadian dengan pola yang mantap. “Masalah 

kemampuan ekonomi, broken home, rindu kampung, 

menerima tamu, dan kurang kontrol orang tua” 

merupakan faktor penghambat belajar.
55

 

 

c) Pengaruh Lingkungan Keluarga 

     Pengaruh Lingkungan Keluarga Pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan dan 

perbuatan seseorang.
56

Pengaruh dalam penelitian ini 

adalah pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil 

belajar siswa. Pentingnya pendidikan siswa 

dilingkungan keluarga menjadikan keluarga 

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan siswa. 

Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Alasan 

tentang pentingnya peranan keluarga bagi 

perkembangan siswa, adalah: 

a. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama 

yang menjadi pusat identifikasi siswa 

                                                             
55  Oemar, Hamalik, Metode Belajar dan Kesulitan-Kesulitan Belajar, 

(Bandung: Transito, 1980), 163 
56  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 849. 
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b. Keluarga merupakan lingkungan pertama menjadi 

pusat identifikasi siswa.  

c. Orang tua dan keluarga lainnya merupakan 

“significant people” bagi perkembangan 

kepribadian siswa.  

d. Keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi 

kebutuhan dasar insani, bai yang bersifat 

fisikbiologis,maupun psikologis.  

e. Siswa banyak mengahabiskan waktunya di 

lingkungan keluarga.
57

  

 

d)  Indicator Lingkungan Keluarga 

     Syamsu Yusuf mengatakan bahwa terdapat tiga hal 

pokok yang mempengaruhi perkembangan seseorang 

dalam hidupnya yaitu
58

 : 

1) Keberfungsian Keluarga 

     Keluarga yang fungsional (normal) yaitu 

keluarga yang sudah mampu melaksanakan 

fungsinya. Peranan keluarga mempunyai empat 

prinsip yaitu sebagai modeling, mentoring, 

organizing, dan teaching. Dalam hal ini fungsi 

keluarga terdiri dari fungsi pendidikan dan fungsi 

sosialisasi. Fungsi pendidikan menyangkut 

peranan, pembimbingan, serta keterampilan-

keterampilan terkait berwirausaha yang bermanfaat 

bagi anak, sedangkan fungsi sosialisasi 

menyangkut fungsi keluarga sebagai factor 

penentu yang sangat mempengaruhi kualitas 

generasi yang akan datang termasuk dalam hal 

pekerjaan yang dipilih oleh anak yang dalam hal 

ini adalah wirausaha. 

2) Sikap dan Perlakuan Orang Tua terhadap Anak 

                                                             
57  Yusuf, Syamsu dan Nani M. Sugandhi, Perkembangan Peserta Didik 

(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 24. 
58 Syamsu Yusuf, Teori Kepribadian, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,  
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     Ada beberapa pola sikap dan perlakuan orang 

tua terhadap anak yang masing-masing mempunyai 

pengaruh mempunyai pengaruh tersendiri terhadap 

kepribadian anak. Sikap dan perlakuan orang tua 

yang mendukung anak dalam berwirausaha akan 

membawa motivasi dan minat anak yang lebih 

tinggi dalam berwirausaha. 

3) Status Ekonomi 

     Orang tua yang mempunyai status ekonomi 

rendah cenderung lebih menekankan kepatuhan 

kepada figur-figur yang mempunyai otoritas, 

sedangkan pada status ekonomi kelas menengah 

dan kelas atas cenderung menekankan pada 

pengembangan inisiatif, kreativitas anak, dan 

keingintahuan. Hal ini akan mempengaruhi 

bagaimana proses minat berwirausaha yang akan 

dijalankan oleh anak.  

     Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan 

indicator lingkungan skeluarga meliputi keberfungsian 

keluarga, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak 

dan status ekonomi. 

 

e) Lingkungan Keluarga dalam Perspektif 

Manajemen Bisnis Islam 

     Dalam islam, keluarga dikenal dengan istilah  

usrah, nasl, „ali dan nasb. Lingkungan keluarga 

adalah lingkungan pendidikan yang pertama, karena 

dalam keluarga inilah anak pertama mendapatkan 

pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau 

anggota keluarganya. Di dalam keluarga inilah tempat 

meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada 

usia yang masih muda, karena pada usia ini anak akan 

lebih peka terhadap pengaruh dari pendidikannya 

(orang tua dan anggota yang lainnya).
59

 

                                                             
59  Nurudin, “Pengaruh Minat dan Lingkungan Keluarga Terhadap 

Keputusan Wanita Muslimah Berwirausaha”, SAWWA, no.3 (2017): 321-336 
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     Untuk menumbuhkan karakter jiwa dan minat 

kewirausahaan pada jiwa seorang muslim bisa dalam 

berbagai bentuk. Karena itu, menurut Bahri, 

Kewirausahaan islam memiliki dua dimensi vertical 

yang berhubungan dengan Tuhan dan horizontal yang 

berpijak pada relasi dengan sesama.
60

 Dua karakter 

penting yang dianjurkan Qur’an dalam berwirausaha 

tidak bisa diperoleh seseorang dalam sekejap dalam 

lingkungan yang terbatas. Keluarga  merupakan 

tempat belajar bagi anak dalam kesadaran beragama 

terutama segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan 

sebagai perwujadan nilai hidup yang tertinggi.
61

 

Seperti halnya Rasulullah SAW beliau sangat 

memperhatikan pertumbuhan potensi anak, baik di 

bidang sosial maupun ekonomi. Beliau membangun 

sifat percaya diri dan mandiri pada anak, agar ia bisa 

bergaul dengan berbagai unsur masyarakat yang 

selaras dengan kepribadiannya. Dengan demikian, ia 

mengambil manfaat dari pengalamannya menambah 

kepercayaan pada dirinya, sehingga hidupnya menjadi 

bersemangat dan keberaniannya bertambah. Ia tidak 

manja dan kedewasaan menjadi ciri khasnya.
62

 

 

f) Indikator Lingkungan Keluarga dala Perspektif 

Manajemen Bisnis Islam 

     Menurut Slameto, pada hakikatnya mahasiswa 

yang belajar akan menerima pengaruh factor dari 

keluarga dan peneliti mengambil factor tersebut 

                                                             
60 Bahri, Bahri, ’ Kewirausahaan Islam Penerapan Konsep Berwirausaha 

dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah), dan 

Dimensi Horizontal (Hablumminannas),  Maro : Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis , 
no 2 (2018)  : 67-68 

61 Arifudin, Wahyu Amin, Nurul Fatihah,dkk, “Kesadaran Beragama Pelaku 

Pariwisata di Kawasan Malioboro”, Nuansa Akademik : Jurnal Pembangunan 

Masyarakat, no. 2 (2019) : 117-132 
62  Abdurrahman, M. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar 

(Jakarta:Rineka Cipta, 2006), 213. 
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sebagai indikator peniilaian lingkungan lingkungan 

keluarga dalam perspektif manajemen bisnis islam : 

1. Cara orang tua mendidik anak, merupakan suatu 

tindakan orang tua yang mendidik anak  dengan 

halus atau  kasar, dan itulah yang menjadikan 

factor perkembangan anak. Seperti halnya 

Rasulullah SAW yang sangat memperhatikan 

pertumbuhan diri dan mandiri pada anak, agar iya 

bisa bergaul dengan berbaga unsure masyarakat 

yang selaras dengan kepribadiaannya. 

2. Interaksi antar keluarga, merupakan sebuah 

intraksi antar anak dengan orang tua, terlebih anak 

dengan saudaranya yang penuh kasih saying, rukun 

saling peduli, serta salinh menghormati satu sama 

lain. Dalam suatu keluarga rumah harus  dijadikan 

sebagai wadah kerukunan, dimana ketika terdapat 

waktu  luang, anggota keluarga dapat saling 

bertukar, pikiran, canda tawa, serta mencerittakan 

keluh kesah. Terlebih apabila terdapat masalah, 

diperlukan musyawarah agar permasalahan dapat 

diselesaikan dengan baik.
63

  

 

4. Pendidikan Kewirausahaan 

a) Pengertian Pendidikan Kewirausahaan 

     Untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan menurut 

para pakar bisa melalui proses pendidikan. Metode 

pendidikan yang makin efisien dan efektif diharapkan 

bisa mengubah sikap dan tingkah laku dalam berbagai 

aspek kehidupan. Dinegara akhir-akhir ini telah 

berkembang pesat transformasi pengetahuan 

entrepreneurship melalui lembaga pendidikan dari 

tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan 

di berbagai kursus bisnis.
64

 Pendidikan 

entrepreneurship mulai berkembang sekitar tahun 60-

                                                             
63 Slameto (2010) 
64  Muhammad Djakfar, Agama, Etika, dan Ekonomi Wacana Menuju 

Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah, (Malang : UIN Malang Press, 2017), 203 
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an yang lalu di Amerika Serikat oleh Katz. Pada tahun 

1975 telah lebih dari seratus perguruan tinggi di 

Amerika serikat yang menawarkan mata kuliah 

entrepreneurship. Adapun konsentrasi atau 

permintaan entrepreneurship pertama kali pada tahun 

1968 di Babson College yang kemudian diikuti oleh 

Universitas Of California pada tahun 1972. Saat ini 

berbagai Universitas besar di Amerika Serikat. Di 

Indonesia pendidikan entrepreneurship mulai 

digalakkan pada tahun 2000-an oleh Direktorat 

Jendral Pendidikan Tinggi mendorong 

berkembangnya pendidikan entrepreneurship, 

diantaranya melalui pendanaan kegiatan mahasiswa 

dalam bidang entrepreneurship.
65

 Menurut Basrowi 

pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan yang 

menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi kearah 

pembentukan kecakapan hidup (life skill) pada peserta 

didiknya melalui kurikulum yang dikembangkan di 

perguruan tinggi.
66

 Pendidikan kewirausahaan adalah 

usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup 

atau kemajuan yang lebih baik. Sebagai upaya 

menginternalisasikan jiwa dan mental kewirausahaan 

baik melalui institusi pendidikan maupun institusi lain 

seperti lembaga pelatihan, training dan sebagainya.  

     Pendapat Miller diperkuat oleh Jack dan Anderson 

yang mengatakan bahwa proses entrepreneurship 

(kewirausahaan) merupakan seni dan ilmu. Bagian 

ilmu melibatkan fungsi bisnis dan manajemen yang 

dapat di ajarkan dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. Bagian seni menyangkut aspek 

kreativitas dan inovatif tidak dapat diajarkan dengan 

cara yang sama.
67
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     Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk 

membentuk jiwa mandiri yang memiliki karakter, 

pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan 

kewirausahaan sebagai calon seorang entrepreneur. 

     Menurut Buchari Alma, pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan bertumbuh dengan cepat dan pesat di 

Eropa dan Amerika Serikat baik di tingkat kursus-

kursus ataupun Universitas. Mata kuliah 

kewirausahaan diberikan dalam bentuk konsentrasi 

program studi ataupun dalam bentuk kuliah umum. 

Beberapa mata kuliah yang diberikan memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut : 

a. Mengetahui peran perusahaan dalam system 

perekonomian. 

b. Mampu mengidentifikasi peluang bisnis dan 

menciptakan kreativita serta membentuk organisasi 

kerjasama. 

c. Mengetahui karakteristik dan proses kewirausahan 

d. Mengerti dasar-dasar marketing, financial, 

organsasi, produksi 

e. Mampu memimpin bisnis dan menghadapi 

tantangan masa depan 

f. Menegerti perencanaan produk dan proses 

pengembangan produk 

     Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah 

sesuatu yang dilakukan secara sadar untuk 

memberikan pengetahuan, pelatihan dan pemahaman 

kepada seseorang agar berminat untuk mempunyai 

karir sebagai wirausaha. 

     Dalam konteks yang lebih luas. Pendidikan 

kewirausahaan merupakan semacam pendidikan yang 

mengajarkan agar orang mampu menciptakan 

kegiatan usaha sendiri. Pendidikan semaca itu 

ditempuh dengan cara : 
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a. Mengembangkan daya pikir dan cara 

berwirausaha 

b. Membangun keimanan, jiwa dan semangat 

c. Memajukan dan mengembangkann daya 

penggerak diri 

d. Mengerti dan menguasai kemampuan menjual ide 

e. Mengerti dan menguasai tektik-teknik dalam 

menghadapi risiko, persaingan dan suatu proses 

kerjasama. 

Membangun dan mengembangkan sikap mental 

dan watak wirausaha 

f. Memiliki kemampuan kepengurusan atau 

pengelolaan 

g. Serta mempunyai keahlian tertentu termasuk 

penguasaan bahasa asing tertentu untuk keperluan 

komunikasi.
68

 

     Menurut Eman Suherman pola pendidikan 

kewirausahaan minimal mengandung empat unsure 

sebagai berikut : 

a. Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang 

nilai-nilai, semangat, jiwa, sikap dan perilaku, 

agar peserta didik memiliki pemikiran 

kewirausahaan.  

b. Perasaan, yang diisi oleh penanaman empatisme 

sosialekonomi, agar peserta didik dapat 

merasakan suka-duka berwirausaha dan 

memperoleh pengalaman empiris dari para 

wirausaha terdahulu.  

c. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta 

didik untuk berwirausaha.  

d. Kesehatan fisik, mental dan sosial. Sehubungan 

dengan hal ini, peserta didik hendaknya dibekali 

oleh teknik-teknik antisipasi terhadap berbagai hal 

yang mungkin timbul dalam berwirausaha baik 
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berupa persoalan, masalah maupun risiko lainnya 

sebagi wirausaha.
69

 

b. indikator Pendidikan Kewirausahaan 

     Beberapa indikator pendidikan kewirausahaan 

Menurut Munib dkk, sebagai berikut  

a) Kurikulum  

     Kompetensi pendidikan berbasis kewirausahaan 

yang yang diberikan kepada peserta didik. 

b) Kualitas tenaga didik 

     Dosen sebagai pendidik tidak sekedar hanya 

harus menguasai ilmu pengetahuan, namun juga 

harus mampu  menyampaikan ilmu tersebut 

dengan baik kepada peserta didik. 

c) Fasilitas belajar mengajar 

     Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

sangat membantu mahaiswa untuk menguasai 

materi pendidikan kewirausahaan serta membantu 

pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. 

     Salah satu factor pendorong pertumbuhan 

kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan 

universitas melalui penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan baik dalam kegiatan perkuliahan 

maupun kegiatan seminar dan praktik kewirausahaan. 

Pihak universitas bertanggung jawab dalam mendidik 

dan memberikan kemampuan wirausaha kepada para 

lulusannya dan memberikan motivasi untuk berani 

memilih berwirausaha sebagai  karir mereka.70 

     Selain pendidikan kewirausahaan, diperlukan 

seminar kewirausahaan dengan mengundang 

wirausahawan yang sudah sukses. Adapun tujuan dari 

diadakann seminar kewirausahaan adalah untuk 

memberikan dorongan kepada mahasiswa agar tertarik 

mengikuti jejak yang dilakukan oleh pengusaha 

                                                             
69 Suherman, Eman, Desain Pembelajran Kewirausahaan, (Jakarta : PT. 
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sukses tersebut. Dalam penelitiann ini, peneliti dapat 

menyimpulkan indicator pendidikan kewirausahaan 

meliputi kurikulum, kualitas tenaga didik, dan fasilitas 

belajar mengajar. 

 

c. Pendidikan Kewirausahaan dalam Perspektif 

Manajemen Bisnis Islam 

     Pendidikan kewirausahaan syariah merupakan 

pembelajaran untuk membentuk karakter wirausaha 

pada mahasiswa berdasarkan nilai-nilai keislaman, 

agar mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai 

bisnis serta mammpu menganalisis peluang 

disekitarnya mampu mempraktekkan kewirausahaan 

dengan menerapkan nilai-nilai syariat Islam sebagai 

landasan usahanya, serta bertujuan menanamkan 

minat berwirausaha pada mahasiswa untuk dapat 

mendirikan usaha sendiri secara mandiri yang 

mengimplementasikan nilai-nilai islam dalam 

usahanya.  

     Pendidikan kewirausahaan Syariah merupakan 

bagian dari kewirausahaan secara umum yang 

mengembangkan nilai-nilai Islami yang diajarkan 

sebagai disiplin ilmu tersendiri yang independen, 

karena:  

1) Kewirausahaan berisi body of knowledge (bagian 

pengetahuan) yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, 

konsep, dan metode ilmiah yang lengkap.  

2) Kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu venture 

startup (dimulainya usaha) dan venture growth 

(perkembangan usaha), ini jelas tidak termasuk 

dalam kerangka pendidikan manajemen umum 

yang memisahkan antara manajemen dan 

kepemilikan usaha. 

3) Kewirausahaan merupakan displin ilmu untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.  
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4) Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan 

pemerataan usaha dan pemerataan pendapat. 
71

 

     Dalam konteks yang relatif lebih luas Pendidikan 

Kewirausahaan Syariah merupakan semacam 

pendidikan yang mengajarkan agar setiap individu 

mampu menciptakan keinginan usaha sendiri secara 

mandiri. Pendidikan semacam itu ditempuh dengan 

cara:  

1) Membangun keimanan, jiwa dan semangat.  

2) Membangun dan mengembangkan sikap mental 

dan watak wirausaha.  

3) Mengembangkan daya pikir dan cara 

berwirausaha.  

4) Mengajukan dan mengembangkan daya penggerak 

diri. 

5) Mengerti dan menguasai teknik-teknik dalam 

menghadapi resiko, persaingan dan suatu proses 

kerjasama. 

6) Mengerti dan menguasai kemampuan menjual ide. 

7) Memiliki kemampuan kepengurusan atau 

pengelolaan. 

8) Serta mempunyai keahlian tertentu untuk 

keperluan komunikasi.
72

  

     Dapat disimpulkan bahwa matakuliah 

Kewirausahaan Syariah memiliki peran penting dalam 

pelaksanaan pembangunan ekonomi khusus sebagai 

negara yang penduduknya mayoritas muslim, dimana 

dalam Islam berwirausaha merupakan salah satu 

pekerjaan yang memiliki posisi mulia. Diadakannya 

kurikulum matakuliah Kewirausahaan Syariah 

merupakan salah satu upaya untuk mengatasi 

pengangguran terdidik yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mengenai kewirausahaan 
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syariah, membentuk keterampilan mahasiswa serta 

menarik minat mahasiswa untuk berwirausaha sesuai 

ajaran Islam. 

      Seorang muslim dan wirausaha sangat 

membutuhkan wawasan yang luas, terutama karena 

Allah SWT berfirman kepada manusia untuk 

menuntut ilmu dan menjelaskan mengapa wawasan 

yang luas itu penting. Hal ini sebagaimana 

difirmankan oleh Allah SWT dalam ayat-ayat awal 

Al-Quran dari surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya 

sebagai berikut : 
     “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-Alaq: 1-5).   

     Penggalan surat Al-Alaq ayat 1-5 di atas 

menjelaskan bahwa membaca dan menuntut ilmu 

adalah hal yang esensial, terutama karena dengan 

menuntut ilmu maka seseorang akan selalu ingat 

kepada Allah SWT sebagai pencipta dunia dan 

seisinya. Selain itu, pemahaman yang luas juga akan 

memberikan manfaat kepada manusia di berbagai 

bidang. Memberikan pendidikan kewirausahaan di 

kampus bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai 

hakiki kewirausahaan yang berlandaskan nilai 

keislaman pada diri mahasiswa.
73

 

      Dalam kewirausahaan sendiri, wawasan yang luas 

tentu akan memberikan dampak positif terutama 

dalam perkembangan usaha pada skala tertentu. 

Seorang wirausaha dengan pengalaman dan wawasan 
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yang luas akan mampu untuk mendatangkan 

keberhasilan serta pencapaian lain dengan usahanya. 

 

d. Indikator Pendidikan Kewirausahaan dalam 

Perspekti Manajemen Bisnis Islam 

     Menurut Bukirom, dkk, untuk mengukur variabel 

pendidikan kewirausahaan berdasarkann indikator 

berikut :
74

 

1. Keinginan berwirausaha 

Program pendidikan kewirausahaan syariah 

menambah ilmu dan wawasan dalam bidang 

wirausaha adalah setelah menempuh pendidikan 

kewirausahaan mahasiswa merasa lebih banyak 

pengetahuan dalm bidang kewirausahaan. 

2. Wawasan  

Program pendidikan kewirausahaan syariah 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

bidang wirausaha islami adalah setelah menempuh 

pendidikan kewirausahaan mahasiswa merasa lebih 

banyak pengetahuan dalam bidang kewirausahaan. 

3. Tumbuhkan kesadaran 

Program pendidikan kewirausahaan syariah 

tumbuhkan kesadaran adanya peluang bisnis sesuai 

syariat islam. 

 

5. Minat Berwirausaha 

a) Pengertian Minat 

     Menurut Mappiare minat merupakan suatu  

perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran 

dari perasaan, harapan  pendirian, perasangka, rasa 

takut atau  kecenderungan-kecenderungan lain yang 

mengarahkan individu kepada suatu  pilihan tertentu. 

Sedangkan cita-cita merupakan perwujudan dari 

minat, dalam hubungan dengan prosfek (jangkauan 

                                                             
74  Bukirom,dkk, “Pengaruh Pendidikan Berwirausaha dan Motivasi 

Berwirausaha terhadap Pembentukan Jiwa Berwirausaha Mahasiswa”, Media 

Ekonomi dan Manajemen, , vol. 29, no.20 (2014):144-152 
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masa depan) dimana seseorang merencanakan dan 

menentukan pilihan terhadap  pendidikan, jabatan 

serta teman hidup. Menurut Bimo Walgito, minat 

merupakan suatu kondisi dimana seseorang 

menempatkan perhatian pada sesuatu dan disertai 

dengan keinginannya untuk mengetahui serta 

mempelajari dan membuktikan lebih lanjut mengenai 

situasi tersebut.
75

 Menurut M. Ngalim Purwanto, 

minat adalah sesuatu yang dilakukan yang perpusat 

pada suatu tujuan dan merupakan suatu dorongan bagi 

perbuatan itu sendiri.
76

 Adapun menurut Slameto, 

minat adalah suatu rasa ketertarikan dan lebih suka 

pada suatu  hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

memerintahkan.
77

 Sementara menurut Agus Sujanto, 

minat adalah suatu pemusatan perhatian yang secara 

tidak sengaja terlahir dengan penuh kemauannya dan 

tergantung dari bakat dan lingkungannya.
78

 

     Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa minat merupakan  keadaan dimana  seseorang 

merasa lebih tertarik dan menyukai sesuatu yang 

kemudian menimbulkan suatu tindakan. Yang mana 

tindakan tersebut dilakukan untuk membuktikan atau 

mempelajari sesuatu yang dianggap menarik. 

 

b) Pengertian Wirausaha 

     Wirausaha merupakan bagian penting untuk 

kemajuan perekonomian suatu negara. Menurut 

Kasmir, wirausaha adalah seseorang yang mempunyai 

jiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha 

di berbagai kesempatan.
79

 Pendapat yang sama juga 

                                                             
75 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi umum, (Yogyakarta : Andi Offset, 

2004), 51 
76  M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta : Remaja 

Rosdakarya, 2011), 56 
77  Slameto, Belajar dan Fakor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : 

Rinika Cipta, 2010), 180 
78 Agus Sujanto, Psikologi Sosial (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 92 
79 Kasmir, hal.19 
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dikemukakan oleh Ating Tedjasutisna, yang 

menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang 

yang memiliki kemampuan untuk melihat dan menilai 

kesempatan-kesempatan bisnis.
80

 Sementara itu 

menurut Buchari Alma, wirausaha adalah orang yang 

memperkenalkan barang atau jasa baru untuk 

mendobrak  system ekonomi yang ada.
81

 Adapun 

menurut Suryana wirausaha adalah orang-orang yang 

mengembangkan ide dengan melakukan upaya-upaya 

kreatif dan inovatif  serta mengolah sumber daya 

untuk mencari peluang (Opportunity) dan perbaikan 

(Preparation) hidup.
82

 

     Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia 

(INPRES) No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan 

Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan 

Kewirausahaan, definisi kewirausahaan adalah 

semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang 

dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang 

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, 

menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam ragka 

memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

memperoleh keuntungan besar.
83

 

     Dari beberapa definisi di atas dapat dibuat 

kesimpulan bahwa wirausaha adalah individu yang 

berani mengambil risiko dalam mejalankan sebuah 

bisnis dan mempunyai kemampuan dalam menangkap 

peluang bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Seorang wirausaha wajib mempunyai 

sifat kreatif dan inovatif. Dalam lampiran Keputusan 

                                                             
80  Ating Tedjasutisna, Memahami Kewirausahaan SMK Tingkat 1, ( 

Bandung : ARMICO, 2004), 14. 
81 Buchari Alma, Kwirausahaan, ( Bandung : Alfabeta, 2013), 24. 
82 Suryana, Kewirausahaan, ( Jakarta : Salemba Empat, 2010),  6. 
83 Made Dharmawanti, Kewirausahaan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2016), 12. 
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Menteri koperasi dan pembinaan Pengusaha kecil 

Nomor : 961/KEP?M//XI?1995, dicantumkan bahwa : 

a) Wirausaha adalah orang yang memiliki semangat, 

sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. 

b) Kewirausahaan adalah, semangat, sikap, perilaku, 

dan kemampuan seseorang dalam menangani 

usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja, 

teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan 

efisiensi dalam rangka memberikan yang lebih 

baik dan atau memperoleh keuntungan lebih 

besar.
84

 

 

c) Pengertian Minat Berwirausaha 

     Minat berwirausaha dapat dilihat dari ketersediaan 

untuk bekerja keras dan tekun untuk mencapai 

kemajuan usahanya, kesediaan menanggung macam-

macam resiko yang berkaitan dengan tindakan berusaha 

yang dilakukannya, bersedia menempuh jalur dan cara 

baru untuk mencapai apa yang di inginkan. Menurut 

Santosa, sebagaimana yang dikutip oleh Maman 

Suryamananim, minat entrepreneur adalah gejala psikis 

untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu 

terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena 

memberikan manfaat bagi dirinya. Intinya dari pendapat 

tersebut adalah pemusatan perhatian yang disertai rasa 

senang.
85

  

Bygrave sebagaimana yang dikutup Buchari Alma 

Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir tapi 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor 

yang mempengaruhi. Faktor yang memengaruhi 

tumbuhnya keputusan untuk berwirausaha merupakan 

                                                             
84 Muhammad Anwar, Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi,  8 
85  Luluk Mustafidah, “Pendidikan Entreorenuership dan Minat 

Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Angkatan 2011 
Menjadi Entreprenuer”, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Walisongo Semarang, 2015, h. 27.  
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hasil interaksi dari beberapa faktor yaitu karakter 

kepribadian seseorang dan lingkungannya.
86

 

Sedangkan Wirausahawan merupakan seseorang yang 

memiliki kompetensi untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda atau kemampuan kreatif dan inovatif, 

kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha, 

kemauan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu 

yang baru, kemauan dan kemampuan mencari peluang, 

kemampuan dan keberanian menanggung resiko, dan 

kemampuan untuk mengembangkan ide serta meramu 

sumber daya.
87

  

Jadi minat berwirausaha adalah keinginan, 

ketertarikan, serta kesediaan individu melalui ide-ide 

yang dimiliki untuk bekerja keras atau berkemauan 

keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, 

tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, 

dapat menerima tantangan, percaya diri, kreatif, dan 

inovatif serta mempunyai kemampuan dan keterampilan 

untuk memenuhi kebutuhan. 

 

d) Factor-faktor yang Mempengaruhi Minat 

Berwirausaha 

     Adapun factor-faktor yang mendorong minat 

berwirausaha menurut Bygrave :
88

 

1) Factor Personal, meliputi aspek kepribadian 

diantaranya : 

a) Minat/komitmen terhadap bisnis tinggi 

b) Karena dorongan factor usia 

c) Berani mengambil risiko 

d) Adanya pemutusan hubungan kerja, tidak 

ada pekerjaan pengganti 

e) Tidak puas terhadap pekerjaan orang lain 

2) Factor Environtment,  meliputi hubungan dengan 

lingkungan fisik 

                                                             
86 Buchari Alma, Kewiraushaan, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 67. 
87 Suryana, Kewirausahaan ..., h. 84-85. 
88 Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung : Alfabeta , 2013 ),  11 
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a) Ikut serta dalam pelatihan bisnis 

b) Adanya modal, tabungan, warisan, 

bangunan, dan lokasi strategis yang bias 

dimanfaatkan 

c) Adanya persaingan dalam dunia kehidupan 

d) Adanya bantuan dari pemerintah yang 

memberikan kemudahan untuk lokasi 

berusaha, memberikan fasilitas kredit dan 

bimbingan usaha. 

3) Factor Sosiological , meliputi hubungan dengan 

keluarga dan sebagainya 

a) Mempunyai pengalaman bisnis sebelumnya 

b) Adanya dukungan dari orang tua dan 

keluarga untuk membuka usaha atau bisnis 

c) Mempunyai relasi bagi orang lain 

d) Memiliki tim untuk bekerja sama dalam 

berbisnis 

e) Adanya bantuan dari keluarga dalam 

berbagai kemudahan 

     Buchari Alma mengatakan bahwa adanya personal 

attributes dan personal environtment merupakan hal 

yang paling mendorong seseorang untuk memasuki 

dunia usaha atau kewirausahaan. Kemudian Buchari 

Alma juga menambahkan bahwa seseorang dapat 

memikat orang lain untuk simpati padanya, tertarik 

dengan pembicaraanya, serta terkesima olehnya, itu 

semua karena kepribadiaan yang dimilikinya. 

Wirausaha yang mempunyai kepribadian seperti itulah 

yang banyak berhasil dalam menjalankan usahanya. 

Zimmere, Scarborough dan Wilson, menyatakan bahwa 

salah satu yang mendorong pertumbuhan 

kewirausahaan di suatu negara terletak pada peranan 

Universitas melalui penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan
. 89

 Adapun menurut Leonardus Saiman 

                                                             
89  Zhimmere, Thomas W., dkk, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha 

Kecil, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), 20. 



55 
 

 
 

menyatakan faktor yang mempengaruhi seseorang 

untuk berwirausaha adalah laba (pendapatan atau laba 

yang tinggi sesuai harapan yang dikehendaki 

seseorang), kebebasan (bebas mengatur semua 

pekerjaan), impian personal ( bebas mencapai standar 

hidup yang diharapkan), dan kemandirian (mempunyai 

rasa bangga karena dapat mandiri dari berbagai hal).  

     Menurut Nurchotim, factor-faktor yang 

mempengaruhi minar berwiausaha adalah:
90

 

1. Factor Intrinsik 

     Faktror intrinsik merupakan factor-faktor yang 

timbul karena pengaruh rangsangan dalam diri 

individu itu sendiri. Factor-faktor intrinsik sebagai 

pendorong minat berwirausaha antara lain karena 

adanya kebutuhan akan pendapatan, motif, harga 

diri, perasaan senang dan prihatin. 

2. Factor Ekstrinsik 

      Faktor ekstrinsik merupakan factor-faktor yang 

mempengaruhi individu karena pengaruh 

rangsangan dari luar. Factor-faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi minat berwirausaha antara lain 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

peluang dan pendidikan. 

     Menurut Zimmerer, Scarborough dan Wilson, 

menjadi seorang wirausaha itu memiliki kebebasan 

dalam menentukan nasibnya sendiri dan mempunyai 

peluang untuk berperan dalam masyarakat.
91 

Seseorang 

yang mempunyai usaha sendiri tidak akan bergantung 

pada orang lain. Berwirausaha dapat mengembangkan 

kemampuan diri, sehingga bisa berperan dalam 

masyarakat karena dengan berwirausaha dapat 

                                                             
90 Nurchotim Lukman Hidayatullah, Minat Berwirausaha Program Stusi S1 

Pendidikan Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas 

Negeri Semarang. Skripsi.Universitas Negeri Semarang,  25 
91  Zhimmere, Thomas W,.dkk, Op, Cit,11 (buku yang telah disebutkan 

diatas) 
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menyediakan  lapangan pekerjaan sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

   

e) Indikator Minat Berwirausaha 

     Menurut Martin Handoko ada dua cara untuk 

mengukur minat mahasiswa berwirausaha, minat atau 

motivasi tersebut dapat diukur dengan :
92

 

1) Mengukur factor-faktor luar yang diduga 

menimbulkan dorongan didalam diri seseorang 

2) Mengukur aspek-aspek tingkah laku tertentu yang 

mungkin terjadi dari ungkapan yang disebabkan 

motivasi tertentu. 

     Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat ukur 

aspek-aspek tingkah laku tertentu yang mungkin terjadi 

dari ungkapan yang disebabkan motivasi tertentu 

dengan indicator unsure-unsur minat oleh Abdur 

Rahman Abror, yaitu minat mengandung unsure kognisi 

(pengenalan), emosi (perasaan), dan konasi (hasrat atau 

motivasi).
93  

Unsure kognisi artinya minat diawali 

dengan perkenalan terlebih dahulu dengan objek yang 

diminati, yang ditunjukkan dengan pengetahuan 

kewirausahaan dan pengalaman mahasiswa untuk 

berwirausaha, dalam hal ini objek yang diminati adalah 

harapan atau keinginan mahasiswa untuk berwirausaha. 

Unsur emosi, yaitu ketertarikan atau perasaan senang 

dan ditunjukkan dengan menaruh perhatian lebih 

terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa. Unsur 

konasi yaitu kelanjutan dari kedua unsure sebelumnya 

yang diwujudkan dengan hasrat dalam bentuk 

keinginan, usaha dan keyakinan. 

     Dengan demikian minat untuk berwirausaha dapat 

diukur melalui tiga macam indicator berikut : 

                                                             
92  Martin Handoko, Motivasi Penggerak Tingkah Laku,  (Yogyakarta : 

Kanisius, 2003 ),  62 
93 Abdur Rachman Abror, Psikologi Pendidikan,  ( Yogyakarta : PT. Tiara 

Wacana, 1993), 112 



57 
 

 
 

1) Kognisi, menyangkut pengetahuan kewirausahaan 

terhadap minat berwirausaha 

2) Emosi, menyangkut ketertarikan, perasaan senang, 

dan perhatian terhadap minat berwirausaha 

3) Konasi, menyangkut keyakinan, usaha dan 

keinginan terhadap minat berwirausaha 

     Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi 

indicator yang digunakan hanya mencakup unsure 

emosi dan unsure konasi, yaitu perasaan tertarik, 

perasaan senang dan keinginan. 

 

f) Minat Berwirausaha dalam Perspektif Manajemen 

Bisnis Islam 

     Kewirausahaan merupakans salah satu cara yang 

dilakukan seorang muslim untuk memperoleh rezeki 

serta kebahagiaan maupun keberhasilan di dunia di 

akhirat. Agama islam mengajarkan keseluruhan tata 

cara untuk berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk 

mengenai bisnis dan kewirausahaan. Agama Islam 

memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang 

dilakukan oleh manusia haruslah merupakan tindakan 

yang baik, sesuai syari’at Islam yang bersumber dari 

Al-Qur’an serta al-Hadits. Segala sesuatu yang 

bertentangan dengan Al-Qur’an dan al-Hadits adalah 

kegiatan yang buruk dan tidak diperbolehkan untuk 

dilakukan. Dalam bidang ekonomi, segala bentuk 

kegiatan ekonomi yang berlandaskan ajaran agama 

Islam ini dapat disebut sebagai ekonomi Islam. 

Ekonomi Islam menjelaskan segala bentuk 

implementasi aturan dalam Al-Qur’an, Hadits, maupun 

sumber lainnya yang diakui secara syari’at yang 

berkaitan dengan kegiatan ekonomi (Nurfaqih & Fahmi, 

2018). Oleh karena itu, kegiatan kewirausahaan dalam 

pandangan agama Islam secara sempit adalah segala 

bentuk bisnis yang halal atau diperbolehkan sesuai 

syari’at Islam, dan tidak melanggar aturan syari’at yang 

ada dalam bentuk apapun.  
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     Dalam agama Islam, konsep kewirausahaan 

memiliki dua bentuk dimensi; yakni dimensi vertikal 

(hablumminallah) serta dimensi horizontal 

(hablumminannas). Dimensi vertikal menghubungkan 

antara seorang muslim dengan Allah SWT. sebagai 

Tuhan Yang Maha Esa, sementara dimensi horizontal 

menghubungkan seorang manusia dengan sesamanya. 

Kegiatan kewirausahaan dalam Islam merupakan hal 

yang sangat dianjurkan, sebagaimana dalam  Q.S. At-

Taubah ayat 105 Allah berfiman : 

 

لِِن  ًٰ َعٰ وَى إِلَ ُ َعَولَُكۡن َوَرُسىلُهُۥ َوٱۡلُوۡؤِهٌُىَىَۖ َوَستَُردُّ َوقُِل ٱۡعَولُىْا فََسيََري ٱَّلله

َدِة فَيٌَُبِّئُ  هَٰ ١ٓٔ      ُكن بَِوب ُكٌتُۡن تَۡعَولُىَى )ٱۡلَغۡيِب َوٱلشه  

Artinya:  

     Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 

Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah : 105). 

     Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia akan dicatat sesuai kadar baik atau buruknya, 

tak terkecuali dalam kegiatan kewirausahaan. Seluruh 

kegiatan kewirausahaan yang berlandaskan pada ajaran 

Al-Qur’an maupun al-Hadits serta aturan hukum 

syari’ah lainnya adalah bentuk pengabdian, ketaatan, 

serta tanggung jawab kepada Allah SWT.
94 

 

     Selain itu, kewirausahaan dalam ajaran Islam juga 

dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an lainnya serta dalam 

salah satu sabda Nabi. Dalam Q.S. Al-Jumu’ah: 10, 

Allah SWT berfirman :  

 

                                                             
94 Bahri,”Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha dan 

Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Habluminallah) dan Dimensi 
Horizontal (Habluminannas)”, Maro, no 2, 67-

86,http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1103  

http://dx.doi.org/10.31949/mr.v1i2.1103
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ِ َواْذُكُروا 
ًْتَِشُرْوا فًِ اْْلَْرِض َواْبتَُغْىا ِهْي فَْضِل ّللّاٰ ٰلىةُ فَب فَبَِذا قُِضيَِت الصه

َ َكثِْيًرا لهَعلهُكْن تُْفلُِحْىَى                                 ّللّاٰ

 Artinya:  

     Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi dan carilah karunia (rizki) Allah. 

(Q.S Al-Jumu’ah :10) 

     Dalam salah satu hadits riwayat Tabrani dan 

Baihaqi, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan 

bahwa “Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal 

itu merupakan kewajiban setelah ibadah fardlu”.
95

 Dari 

pandangan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

berwirausaha merupakan  perbuatan yang dianjurkan 

bagi setiap muslim di seluruh dunia. Keberhasilan 

dalam berwirausaha akan datang pada seseorang yang 

melaksanakan ajaran agama Islam pada kegiatannya, 

serta selalu berusaha dan tidak menyerah dalam 

menjalankannya.  

      Islam menekankan pada landasan Al-Qur’an dan al-

Hadits dalam seluruh bentuk kegiatan usaha manusia. 

Sehingga kewirausahaan islami yang baik adalah 

bentuk kewirausahaan dengan pemahaman agama Islam 

yang baik. Dimana kegiatan tersebut mampu untuk 

mengimplementasikan ajaran agama Islam dalam 

berbagai aspek. Kegiatan kewirausahaan juga menjauhi 

sifat maupun perilaku negatif, serta senantiasa 

melaksanakan ibadah dan berserah diri kepada Allah 

SWT dalam keberlangsungannya (Radiniz, 2007).    

     Kewirausahaan dalam agama Islam juga dilandasi 

nilai-nilai seperti aqidah, ibadah, dan mua’malat. Ketiga 

nilai ini juga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan, sekaligus menjadi dasar seorang 

muslim dalam segala perbuatan memenuhi 

kebutuhannya. Karena Islam mewajibkan seseorang 

untuk bekerja keras memperoleh ridho Allah SWT 

                                                             
95  Aprijon, A, “Kewirausahaan dan Pandangan Islam, MANARA, vol.12, 

no.1, 1-11 
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melalui bentuk perbuatan-perbuatan terpuji, termasuk 

dalam kegiatan kewirausahaan. Hal ini semata-mata 

adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT, serta dalam 

usaha memperoleh kebahagiaan materi maupun 

rohani.
96

  

      Nilai-nilai Islam dalam konsep kewirausahaan dapat 

disimpulkan ke dalam 4 bentuk nilai yaitu : 
97

   

1. Tauhid, atau keimanan terhadap Allah SWT sebagai 

Tuhan Yang Maha Esa.  

2. Nilai keadilan, dimana kegiatan didasarkan pada 

perasaan sama rata dan sama rasa, tanpa 

diskriminasi dalam bentuk apapun.  

3. Nilai hasil kegiatan tersebut. Suatu bentuk kegiatan 

seharusnya memberikan hasil kepada para pelaku di 

dalamnya, yang telah bekerja sesuai proses kegiatan 

tersebut.  

4. Nilai sukarela (ikhlas). Nilai ini menekankan bahwa 

seluruh kegiatan yang berdasar pada nilai keikhlasan 

dan berserah diri kepada Allah SWT akan 

menimbulkan hasil yang baik. 

     Terdapat pula nilai-nilai lain seperti kemandirian 

(biyadihi), serta semangat kerja keras. Hal ini sesuai 

pada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 

“Amal yang paling baik adalah pekerjaan yang 

dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri” .
98

 

     Dalam melaksanakan kegiatan kewirausahaan, Islam 

menerapkan setidaknya 8 prinsip yang mengacu pada 

ajaran agama. 

                                                             
96 Musfiadly dan M Soim, “Peranan Nilai-Nilai Islam Dalam Meningkatkan 

Kewirausahaan dan Kinerja Usaha Mikro (Studi di Kota Pekan Baru”, Kutubkhanah, 

vol 19, no 1, 80-93, http://ejournal.uin-

suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/2505   
97  Muhammad Isnan Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi, “social 

Entrepreneursip (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Working 

Paper Keuangan Publik Islam, no. 8 (2018) : 1-15, 

http://hdl.handle.net/123456789/9780  
98 Aprijon, “Kewirausahaan dan Pandangan Islam”, MENARA, no 1 (2013), 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Menara  
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1. Kewirausahaan adalah bagian dalam ajaran Islam 

yang tidak dapat dipisahkan.  

2. Seseorang yang berkegiatan sebagai wirausaha 

adalah seorang “khalifah”, dimana orang tersebut 

memilikki tanggung jawab dalam peningkatan 

kesejahteraan seluruh pelaku yang ada dalam 

kegiatan tersebut.  

3. Islam memandang proses usaha sebagai motivasi 

utama dalam pencapaian kesuksesan.  

4. Kegiatan kewirausahaan merupakan bentuk ibadah 

ataupun bentuk perbuatan yang baik.  

5. Islam menganjurkan umatnya untuk menjalankan 

kegiatan kewirausahaan yang sesuai syari’at.  

6. Islam menjadikan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai 

pedoman dalam menjalankan kegiatan 

kewirausahaan di seluruh bidang.  

7. Prinsip kewirausahaan dalam Islam didasarkan pada 

sistem ekonomi Islam.  

8. Etika kewirausahaan yang dianjurkan adalah bentuk 

perilaku teladan dari Nabi Muhammad SAW dalam 

berbagai aspek. Kewirausahaan dalam Islam bukan 

semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi 

untuk memenuhi fardhu kifayah serta mencari ridho 

Allah SWT.
99

 

     Terdapat pula beberapa etika dalam berwirausaha 

sesuai ajaran agama Islam dan telah diatur dalam kitab 

suci Al-Qur’an (Nurfaqih & Fahmi, 2018). Etika-etika 

ini antara lain yakni: 

1. Islam mengutamakan kejujuran 

     Agama Islam selalu menganjurkan setiap muslim 

untuk berperilaku jujur dalam semua bentuk 

aktivitas. Kejujuran akan menghasilkan hal-hal yang 

baik, sehingga keberadaannya akan selalu menjadi 

hal yang penting.  

                                                             
99 Dwi Prasetyani, Keirausahaan Islami, (Surakarta : CV. Djiwa Amarta, 

2020), 74 
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2. Dilarang berbuat ingkar seperti berbohong, menipu, 

ataupun tindakan curang lainnya. 

   Islam menetapkan aturan bahwa segala sesuatu 

yang diperoleh dari tindakan atau bentuk yang tidak 

baik,  Kewirausahaan Islami tidak akan mendapat 

ridho Allah SWT. Setiap manusia diajarkan untuk 

selalu berbuat baik, dan menghindari keinginan 

untuk berbuat ingkar ataupun curang. Tindakan 

buruk ini tidak akan memperoleh manfaat dunia 

akhirat. 

3. Mengutamakan kehalalan dan kesucian barang/jasa 

yang dijual.  

     Kegiatan kewirausahaan Islami yang dijalankan 

harus memiliki detail kegiatan yang diperbolehkan 

(halal) sesuai syari’at. Islam mengajarkan untuk 

menjaga kesucian seluruh aspek dalam kegiatan 

kewirausahaan tersebut. Hal ini terutama terkait 

dengan barang atau jasa yang dijual. Barang dan jasa 

tersebut harus memenuhi kriteria aturan halal sesuai 

hukum syari’at, baik dari sisi sumber; cara 

perolehan; maupun cara penjualannya. Segala 

sesuatu yang tidak diperbolehkan (haram) dianggap 

tidak akan mampu mendatangkan ridho Allah SWT.  

4. Adanya persetujuan seluruh pihak terkait jika 

terdapat hambatan ataupun masalah lainnya.  

     Islam mendidik kaum muslimin untuk selalu 

berbuat adil kepada sesamanya. Dalam 

kewirausahaan khususnya, jika terdapat beberapa 

pandangan mengenai suatu permasalahan, maka 

Islam mengutamakan persetujuan dari seluruh pihak 

yang ada dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

bertujuan untuk menghormati seluruh pihak yang 

terkait dalam kegiatan tersebut, menjunjung tinggi 

nilai keadilan, serta demi kebaikan bersama.  

5. Menjaga diri dari aktivitas riba.  

     Seluruh aktivitas yang terkait dengan riba tidak 

diperbolehkan dalam syari’at agama Islam. Seluruh 
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bentuk kegiatan kewirausahaan yang berdasarkan 

nilainilai Islam, harus mampu menjaga diri serta 

menghindari hal-hal yang berbau riba. Melawan riba 

berarti memenuhi syari’at Islam, sehingga perilaku 

tersebut dapat memancing keridhoan Allah SWT 

pada kegiatan kewirausahaan tersebut.
100

  

     Etika-etika tersebut di atas dapat menjadi landasan 

utama seseorang untuk melaksanakan kegiatan 

kewirausahaan Islami. Lebih dari itu, terdapat beberapa 

karakteristik utama yang dapat dihubungkan dengan 

aktivitas kewirausahaan Islami. Karakteristik ini terdiri 

dari sifat, pandangan, maupun kepedulian terkait 

kegiatan tersebut. Karakteristik-karakteristik utama 

dalam konsep kewirausahaan Islami antara lain: 

a. Taqwa  

     Ketaqwaan adalah bentuk keimanan seorang 

muslim kepada Allah SWT. Taqwa merupakan salah 

satu karakter utama yang harus ada dalam kegiatan 

kewirausahaan Islami. Ketaqwaan menjadi kunci 

bagi para pengusaha muslim dalam meraih 

kesuksesan di dunia dan akhirat. Terkait ketaqwaan, 

Allah SWT berfirman dalam surat Ash-Shaff ayat 

10-11 sebagai berikut:  

 

َهاَالَِّذٌَنَآَمُنواََهْلَأَُدلُُّكْمََعَلىَِتَجاَرٍةَُتْنِجٌُكْمَِمْنَ ٌُّ اَأَ ٌَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََعَذاٍبَأَلٌِم  
Artinya:  

     Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku 

tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 

menyelamatkanmu dari azab yang pedih?  

 

                                                             
100  Nurfaqih, M.I., & Ffahmi, R.A. “Social Entrepreneurship 

(Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Working Paper Keuangan 

Publik Islam, no.8,  
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َِبأَْمَوالُِكْمَ ِ ََوُتَجاِهُدوَنَفًََِسِبٌِلََّللاَّ ََوَرُسولِِه ِ َِباّللَّ ُتْؤِمُنوَن

ََتْعَلُموَنَََََََ َُكْنُتْم َإِْن ََلُكْم ٌر ٌْ ََخ ََذلُِكْم َََََََََََََََََوأَْنفُِسُكْم

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  

Artinya :  

     (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. 

Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahuinya. 

 Surat Ash-Shaff ayat 10 dan 11 di atas 

mengandung makna dan arti tentang keimanan 

seseorang kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad 

SAW sebagai Rosul-Nya. Dalam melaksanakan 

kegiatan kewirausahaan, seluruh aspek dalam usaha 

tersebut perlu didasari keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. Dengan taqwa ini, kegiatan 

tersebut akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia 

maupun di akhirat. Tanpa keberadaan taqwa ini, maka 

kegiatan tersebut akan sulit memperoleh keridhoan 

Allah SWT. Tanpa ridho dari Allah SWT, kegiatan 

tersebut akan sulit mencapai kebahagiaan hakiki di 

dunia maupun di akhirat.  

b. Memprioritaskan konsep Halal  

 Konsep halal berarti diperbolehkan menurut 

syari’at Islam, dan merupakan salah satu konsep 

utama yang dijunjung oleh agama Islam. Dalam Al-

Qur’an, Allah SWT berfirman kepada seluruh 

manusia untuk selalu mengutamakan dan 

memprioritaskan kehalalan segala sesuatu yang 

diperoleh ataupun dilakukan. Konsep halal ini juga 

berlaku dalam berbagai bidang kehidupan, salah 

satunya di bidang kewirausahaan. Dalam 

kewirausahaan Islami, seluruh kegiatan usaha 

diharuskan untuk melandasi aktivitasnya dengan 

konsep halal, dari hulu hingga ke hilir. Tujuan dari 

prioritas halal ini adalah untuk menjauhkan umat 

Islam dari hal-hal yang dilarang (haram) oleh ajaran 
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agama Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 

ayat 88 dan Surat Al-Baqarah ayat 168, yang 

berbunyi: 

َ َاَْنُتْمَِبه  ََالَِّذْيَٰٓ
 
قُواََّللّا اتَّ َۖوَّ ا ب  ٌِّ ََط ًل  ََُحل 

 
اََرَزَقُكُمََّللّا َوُكلُْواَِممَّ

ََََََََََََََََََََََََََََََََُمْؤِمُنْونََ                                               
Artinya:  

     Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari 

apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya. 

 

ِبُعْواَ َلََتتَّ َۖوَّ ا ب  ٌِّ ََط ًل  اَفِىَاْلَْرِضََحل  اُسَُكلُْواَِممَّ َهاَالنَّ ٌُّ َ ا َٰٓ  ٌ

نٌَ ٌْ ِب َمُّ ٗهََلُكْمََعُدوٌّ َِانَّ ِنۗ ط  ٌْ ِتَالشَّ ََََُخُطو   
Artinya:  

     Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi 

baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah 

kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu. 

     Dalam kedua ayat di atas, dapat kita tarik 

kesimpulan bahwa konsep halal merupakan konsep 

esensial dalam kehidupan. Dengan memprioritaskan 

pada konsep halal, seseorang dapat dikatakan 

bertaqwa kepada Allah SWT. Konsep halal 

merupakan konsep yang baik, dan segala hal yang 

bertentangan dengannya adalah hal yang buruk dan 

dilarang oleh syari’at Islam. Selain itu, Islam juga 

mengajarkan untuk selalu bekerja keras dalam 

memperoleh segala sesuatu melalui cara dan bentuk 

yang halal. Melalui jalan inilah kewirausahaan dapat 

berkembang dengan baik, yakni dengan menerapkan 

konsep halal di dalam usahanya. Perpaduan antara 

kerja keras dan penghasilan yang halal akan 

memberikan keberkahan bagi semua orang yang 

terkait dengan usaha tersebut. Jika konsep halal ini 

mampu diimplementasikan dalam dalam bidang 
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kewirausahaan dan diikuti etos kerja yang baik, maka 

tidak menutup kemungkinan bahwa usaha tersebut 

mampu untuk mencapai keberhasilan di dunia dan 

akhirat.  

c. Tidak berlebihan atau berfoya-foya  

 Agama Islam memerintahkan seluruh umat 

manusia untuk selalu menjalankan hidup sesuai aturan 

syari’at, serta menikmati seluruh keberkahan dalam 

hidup secara cukup dan tidak berlebihan, atau bahkan 

menyia-nyiakannya. Allah berfirman dalam surat Al-

A’raf ayat 31, yang berbunyi: 

 

َنَتُكْمَََ ٌْ َدَمَُخُذْواَِز َا  ًَْٰٓ َبِن ُكلُْواََواْشَرُبْواٌَ  ََمْسِجٍدَوَّ ِعْنَدَُكلِّ

نََ ٌْ َاْلُمْسِرفِ ٌُِحبُّ ٗهََلَ َِانَّ َََََوَلَُتْسِرفُْوا   
Artinya: 

     Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah 

di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, 

dan janganlah berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

      Penggalan surat Al-A’raf ayat 31 di atas 

menunjukkan bahwa manusia dianjurkan untuk selalu 

memiliki rasa kecukupan, dan tidak berlebihan dalam 

segala sesuatu. Ayat di atas mencontohkan dalam 

konteks pakaian dan makanan, dimana manusia 

diharapkan makan maupun minum dan berpakaian 

secukupnya tanpa berlebihan. Dalam konteks 

kewirausahaan, kegiatan usaha juga diharapkan 

mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam 

kecukupan. Tidak diperkenankan untuk berlebihan 

ataupun menyia-nyiakan hasil usaha yang diperoleh. 

Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh 

terkait hal ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Imam 

Ghazali. Seorang wirausaha diharapkan untuk tidak 

mengambil terlalu banyak laba, ataupun terlalu 

banyak hutang-piutang. Wirausahawan justru 

diharapkan mampu untuk membina tenaga kerja, 
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